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ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ
¿Estados fallidos o Estados en crisis?
COMARES, GRANADA, 2009

El trabajo de Encarnación
Fernández, profesora de Filosofía del
Derecho de la Universitat de València,
aborda de manera crítica y desde
diversas perspectivas la naturaleza,
construcción, consolidación y crisis de
los estados; para ello, analiza los
diversos aspectos que entran en juego,
desde la herencia del colonialismo,
hasta el papel del desarrollo humano.
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RODRIGO REY ROSA
El material humano
ANAGRAMA, BARCELONA, 2009

Entre la ficción y la Historia, el
nuevo libro de Rodrigo Rey Rosa es un
gran fresco alegórico sobre la
represión sanguinaria que ha sufrido
Guatemala a lo largo de los últimos
siglos. La forma del cuaderno de notas
permite al autor de La orilla africana
combinar los hechos biográficos con
una dudosa investigación en un vasto y
caótico archivo policial.
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FERNANDO GONZÁLEZ CANDELAS
L’evolució, de Darwin al genoma
BROMERA, ALZIRA, 2009

Fernando González Candelas
explica els postulats de la teoria de
l’evolució formulada per Darwin fa 150
anys, potser la teoria científica que
més influència ha exercit en àmbits tan
diversos com la medicina, l’agricultura,
la filosofia o el dret. L’autor planteja
també els darrers descobriments de la
biologia i els relaciona amb el treball
del gran naturalista britànic.

�

ANTONIO GAMONEDA
Un armario lleno de sombra
GALAXIA GUTENBERG/CÍRCULO DE LECTORES, MADRID, 2009

Las memorias de la infancia de
Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931)
desde el estallido de la guerra civil
hasta los catorce años. El autor cuenta
las humillaciones que imponía la
pobreza, su paso por el colegio de los
frailes agustinos y la represión durante
el enfrentamiento militar y la
posguerra que vivió en León, donde su
madre y él se instalaron en 1934.
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POSDATA�LIBROS

Quan s’acabà la presentació del llibre
em vaig acostar a l’autor i li vaig fer un co-
mentari: ha vingut més gent a aquest acte
que subscriptors tenia la publicació que
analitzes; però les idees volen i no saps
mai on aniran a fer niu.

La revista Acció Valenciana, que es va
publicar entre dos abrils, el de  i el de
, que es definia portaveu del col·lec-
tiu Acció Cultural Valenciana, era un pe-
riòdic de joves, la major part universitaris,
estudiants, alguns d’ells amb aspiracions
acadèmiques, tots amb vocació intel·lec-
tual. Divuit anys tenia el més jove, només
de vint-i-cinc el més major. Llançaren
una revista amb un discurs que en la Va-
lència de  sonava innovador: valen-
cianisme integral i integrador, sobiranis-
me, regió valenciana dins l’Estat Català...
El seu públic: alguns companys universi-
taris, algunes agrupacions valencianistes
d’ací i d’allà, sempre formades per joves i
pocs.

En Acció Valenciana es troben, dalt o
baix, quasi totes les claus del Fuster de Nos-
altres els valencians () i per tant d’ai-
xò que s’ha batejat, segons qui, com a fus-
terianisme o catalanisme. Sembla menti-
da que en una societat que s’ha passat els
últims trenta cinc anys discutint sobre si
eren o no necessaris models d’identitat
col·lectiva nacionalistes i sobre quina
orientació deurien tenir-ne en cas afir-
matiu, ningú no haguera escorcollat fins
ara sobre les fonts culturals i periodístiques
d’aquest debat que es plantejà molt abans
de la Transició de la dictadura franquis-
ta a la democràcia.

A algú degué parèixer-li que Fuster era
generació espontània. Santi Vallés sabia

que no, i tenia la porta oberta per indagar-
ne. La tenia des que va escriure el llibre Jo-
sep Lluís Bausset. Converses amb l’home
subterrani (). Perquè la llarga expe-
riència de Bausset —a hores d’ara té 
anys—, un gran amic de Fuster, li pogué
referir que els precedents, esvaïts pel pes
dels discursos de la dictadura i esgrogue-
ïts a les hemeroteques, estaven esperant
una digna exhumació. La resta era ficar-
s’hi.

El llibre que ha escrit Santi Vallés i ha
editat l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua no només té el mèrit de trencar-li la
closca al primer valencianisme «fort» de
la història contemporània, sinó també
de fer-ho amb rigor, tot i emprant tècni-
ques d’anàlisi periodístiques, prosopo-
gràfiques, històriques i lingüístiques, i
culminant amb l’edició facsimilar elec-
trònica del periòdic, acompanyat d’uns ín-
dex que faciliten la recerca. Una tasca cu-
rosa i minuciosa, sens dubte.

La generació de 1914 
El llibre repeteix i molt la paraula joves. No
és quimèric. Val a recordar que al voltant
de la Primera Guerra Mundial intel·lec-
tuals com ara Walter Benjamin van ser
responsables d’un invent identitari o de
taxonomia social que ens acompanya fins
a hui: la definició de la joventut com un
estadi vital diferenciat. Fins aleshores, en
l’imaginari social occidental, la joventut
només havia segut una edat de trànsit a la
vida adulta.

Els joves de la generació de  vis-
queren les conseqüències de la Primera
Guerra Mundial i, a continuació, la desfeta
de grans imperis, l’adveniment de noves

nacions, els cèlebres Catorze Punts del pre-
sident nord-americà Wilson i entre ells el
dret d’autoderminació dels pobles. Al-
guns associaren la joventut i la idea de
construcció nacional, tot i establint-ne un
paral·lelisme entre vida individual i col·lec-
tiva. Influïts també per les idees de Nietz-
sche, posaren sobre un pedestal la voluntat
i l’acció per a construir grups d’activistes
de tota mena. No és casualitat l’origen co-
etani de les primeres esquadres feixistes
o dels grups d’acció independentistes —
del Sinn Fein irlandès, posem per cas—,
ni que els joves siguen els seus protago-
nistes: no només per sentir-se desarrelats,
també per saber-se joves.

A València, al carrer La Nau, a les aca-
balles de la dictadura de Primo de Rivera,
un grup de joves obert als aires
cosmopolites de l’època, bus-
cava desesperadament i a través
de la modernitat el vincle entre
les seues idees i les masses so-
cials que accedien a la cultura
i a la política. Eren Manuel
Sanchis Guarner, Francesc Car-
reres i de Calatayud, Emili Gó-
mez Nadal, Antoni Igual Úbeda,
Felip Mateu, Lluís Querol, Jesús
Garcia Tolsà, entre altres. Esta-
ven decidits a bastir el progra-
ma d’un nacionalisme etno-
lingüístic, vinculat a idees de sobirania,
drets de les minories, rellevància de les
llengües autòctones, pes de la història i,
més encara, pes de les voluntats.

Ells eren els «nacionalistes de la regió
valenciana» d’una regió a la qual veien
com un ésser viu, orgànic, que vivia encara
i com ells mateixos, la joventut. Però —no
ho oblidem— una joventut vertiginosa, di-
pòsit de voluntat d’acció, torbadora, ex-
perimental i decidida a la recerca de va-
lors inaprensibles. I que mirava atenta al
nord: a Palestra, per exemple, l’Organit-
zació Nacional de la Joventut Catalana, sor-
gida el mateix mes que Acció Valenciana.

No cal exagerar les coses. El periòdic Ac-
ció Valenciana nasqué en un moment
d’extraordinària efervescència política, a un
any de la proclamació de la Segona Repú-
blica, quan semblava que tot era possible.

I això significà que les propostes dels seus
redactors entraven en competència amb
moltes altres ideologies i propostes, totes
a l’aguait de la fase de descomposició en la
que havien entrat la monarquia i la vella po-
lítica oligàrquica. El nacionalisme «fort»
proposat per Acció es va quedar en mino-
ria. Joves n’hi havia, sí: el  dels .
habitants que tenia la ciutat de València no
sobrepassaven els  anys. Però el ben cert
és que la majoria d’eixos joves configura-
ven les classes treballadores urbanes i ve-
ien més imminent la seua conversió en ciu-
tadans, en dipositaris de drets laborals i po-
lítics, que no pas en portadors de l’esperit
nacional. L’opció majoritària foren els par-
tits i els sindicats obrers o els partits del ra-
dicalisme democràtic.

Sense recolzament polític
No cal exagerar les coses, però tampoc
minimitzar-les. Els joves d’Acció Valen-
ciana no aconseguiren, com potser desit-
javen, la formació de cap partit naciona-
lista en clau valenciana, però marcaren
agenda. No només eren valencianistes
polítics, sinó també valencianitzadors
culturals. I aconseguiren, en certa mesu-
ra, que es valencianitzara la política nai-
xent, la dels partits que protagonitzaren
la República que albirava: les propostes
sobre el valencià a l’escola reformada, les
Normes de Castelló de , els discursos
sobre l’autonomia i la «cultura valencia-
na», que es convertiren en habituals a par-
tir de , tenien molt a veure amb les
iniciatives i els debats proposats per la pu-
blicació. 

Quan s’acabà la presentació pública del
llibre li vaig dir dues coses més a l’autor.
Que era una llàstima no haver pogut es-

brinar, malgrat els intents, qui
estava darrere, financerament
parlant, d’Acció Valenciana.
Podríem així haver conegut
fins a quin punt la voluntat
nietzschiana dels seus redac-
tors era pròpia o vicària.

I la segona: que aquest se-
gueix sent un país estrany, on
s’investiga una revista mino-
ritària del valencianisme «fort»
de - —la qual cosa me-
reix tot el reconeixement— i no
es para atenció a la publicació

de masses més important d’eixos matei-
xos anys, escrita en valencià, portadora
d’una formulació identitària i cultural al-
ternativa, però que va tenir molta més au-
diència: un valencianisme no sobiranis-
ta, només cultural, popular, engrescador,
esquerrà, com si fora La Traca... I és que
les idees que llançà Acció Valenciana,
molt minoritàries en el seu dia, feren niu
en el fusterianisme de l’últim terç del se-
gle XX i segueixen colpint a hores d’ara.
Però les disparaes traqueres, tan sorollo-
ses, tan vives, tan explosives, moriren
afusellades en una tapia del cementiri de
Paterna, en companyia del director de la
publicació, Vicent Miquel Carceller, en
acabar la Guerra Civil i mai no han trobat
una esquerra hereva. Trobaran, alme-
nys, els seus investigadors.
*Universitat de València

PER F.-A. MARTÍNEZ GALLEGO*

Voluntat d’acció i
valencianisme: les idees de
la joventut dels anys 30
Santi Vallés analitza «Acció Valenciana», una revista que reuní a M. Sanchis
Guarner i E. Gómez Nadal, entre molts altres, i que intentà bastir el
programa d’un nacionalisme etnolingüístic vinculat a idees de sobirania.

La publicació nasqué en un moment
d’extraordinària efervescència política,
a un any de la Segona República, quan
semblava que tot era possible

El nacionalisme «fort» d’«Acció» es va
quedar en minoria; l’opció majoritària
foren els partits i els sindicats obrers o
els partits del radicalisme democràtic

SANTI VALLÉS CASANOVES
Acció Valenciana (1930-1931). La
consciència desvetllada

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA,
VALENCIA, 2008
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