
D issabte passat vam viure
una d’aquelles per a re-
cordar. Una d’aquelles

nits que esclata la València ocul-
ta que alguns veuenmorta, però
que batega encara dins el cor de
milers de persones anònimes.
Més de vuit mil joves van om-
plir Benimaclet per demostrar
que es poden trencar els prejudi-
cis, els tòpics i les mentides ofi-
cials imposades des del Palau
de la Generalitat. Una marea de
goles que ens va inundar
d’il·lusió. Des de l’escenari, emo-
cionava. M’ho mirava i em que-
dava sense paraules. Com és pos-
sible que, malgrat tots els entre-
bancs i retallades, malgrat tot
els boicots i censures, encara hi
haja milers de joves decidits a
desafiar la por i demostrar que
encara som vius? I de sobte vaig
fer un repàs mental a la història
i, inevitablement, em van vin-
dre al cap aquells herois quoti-
dians que amb els seu propi es-
forç han aconseguit que joves
com nosaltres continuem par-
lant la nostra llengua avui dia. I
un d’aquells herois fou, sens
dubte, Enric Valor.

Perquè Enric Valor és un
exemple de l’extraordinària bio-
grafia d’aquests herois quoti-
dians que també es deien Fus-
ter, Sanchis, Estellés, Ferrer o
Salvador i tants altres noms pot-
ser no tant coneguts, però igual-
ment imprescindibles. Unes ge-
neracions que es van comprome-
tre, que van prendre partit, que
es van enfrontar al llarg túnel
del franquisme amb la tenacitat
i la constància pròpies d’un co-
rredor de fons. Aquesta és
l’herència més valuosa que ens
van deixar: la tenacitat i la
constància. La capacitat de supe-
rar l’adversitat i l’habilitat de fer-
ho amb les victòriesminses, quo-
tidianes, però motivadores de la
vida diària. Tots ells han estat
víctimes de la desmemòria que

regna a les nostres institucions i
els seus altaveus. El cas d’Enric
Valor n’és, també, una mostra
clara. Molts de nosaltres hem
tingut la sort d’estudiar la seua
obra literària i gramatical més
popular, però la seua dimensió
política i humana, la que supera
l’àmbit filològic, només ha po-
gut ser recuperada gràcies a in-
numerables iniciatives cíviques,
com la que ha fet possible l’Any
Enric Valor, i privades, com el
treball de Rosa Serrano, que han
ajudat a recuperar i a descobrir
la rellevància del personatge,
així com un context polític i so-
cial on es va desenvolupar.

Si encara no l’heu llegit, co-
rreu a aconseguir un exemplar
de les Converses amb un senyor
escriptor on Serrano va resumir
llargues hores de converses
amb Valor. Una mena de tresor
en forma de reflexions i vivèn-
cies que ens recorden temps
que ara semblen no haver exis-
tit, com si el rastre de la
història s’haguera perdut al
mar on s’aboquen les veritats
incòmodes. I per això ens costa
d’imaginar-nos un jove Enric
Valor recorrent els carrers
d’aquell Alacant on es vivia ple-
nament amb “un català ma-
rítim”, com deia ell, “proper al
d’Eivissa” i on les inquietuds po-
lítiques començaven a organit-
zar-se en partits regionalistes

que ell ja volia anomenar nacio-
nalistes. O de com es va sumar
als esforços vertebradors que
recorrien aquest país que no
tardaren a quallar en fets com
les esperançadores Normes de
Castelló. O com el seu com-
promís social el feu ingressar
en el Partit Comunista i que
aquesta militància el portà a
lluitar en aquella guerra que
esgarrà totes les aspiracions
d’un país incipient que s’hagué
de refugiar als carrerons en
blanc i negre de la València de
postguerra. I fou en aquella
València on Valor i tants altres
joves van continuar treballant
d’amagat, de portes endins, en
tertúlies per on passaven els va-
lencianistes supervivents de
tots els corrents. Com és sabut,
aquelles il·lusions s’enfangaren
en l’anomenada batalla de
València, que acabà amb un
trist seguit de renúncies, però
també victòries, com l’apro-
vació la Llei d’Ús i Ensenya-
ment del Valencià. Una llei que,
malgrat les llums i les ombres,
va ser rebuda com una de les
claus decisives per a recuperar
la llengua i redreçar el país. El
somni d’una generació de joves
educats en la nostra llengua.
Un somni difús, però real. Uns
joves en els quals Valor va dipo-
sitar gran part de les seues es-
perances. I és ací on entrem no-
saltres.

Nosaltres som el resultat
d’aquell esforç. I tenim l’exem-
ple d’aquesta tenacitat i
constància que ens ha fet pro-
gressar durant tots aquests
anys. Perquè sí, seguim ací.
Existim. Formem part d’un
País Valencià que viu més enllà
dels grans titulars de premsa,
les obres faraòniques, els grans
esdeveniments i els escàndols
de corrupció que els generen. I
si existim és gràcies als milers
de persones que continuen tre-
ballant pel país sense esperar
res a canvi. Uns nous herois

quotidians que han estat ca-
paços de bastir un entramat de
resistència basat en una socie-
tat civil amb una demostrada
capacitat de mobilització i
organització. Un entramat de
persones supervivents del tre-
ball de la postguerra i la
Transició, a la qual ens incorpo-
rem ara els més joves, els qui
hem pogut créixer amb una ac-
titud crítica respecte de la
situació del nostre país, els qui
ens hem alliberat dels prejudi-

cis cap a la nostra llengua i la
nostra identitat. Però també,
els qui ens enfrontem a la crisi
del model social sorgit d’aque-
lla Transició, així com a una
globalització creixent que sem-
pre juga en contra de les cultu-
res minoritzades. I és que el
nostre, com bé deia Valor, és un
país on l’esperança i la incerte-
sa sempre caminen juntes.

Afortunadament, aquestes
generacions estan responent
arreu del país. Actes com el de

Tenacitat
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El cantant d’Obrint Pas i escriptor parla d’Enric Valor

Molts de nosaltres
hem tingut la sort
d’estudiar la seua obra
literària i gramatical

Nosaltres
som el resultat
d’aquell
esforç

Una imatge d’Enric Valor en l’exposició
que sobre la seua obra es

va fer a la seua antiga de la Universitat
de València, La Nau. / jesús císcar

Xavi Sarrià
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LA IDEA DE
L’EMIGRANT
Enric Valor
Tàndem Edicions
València, 2011
172 pàgines

.
El segell que ha publicat l’obra comple-
ta de Valor ha fet dues noves edicions
de dos dels seus títols, La idea de l’emi-
grant, sobre la duresa de la vida rural i
l’experiència de l’emigració, i Un fona-
mentalista del Vinalopó, i altres contare-
lles, recull de relats d’origen tradicional.

dissabte poden ser un apara-
dor on visualitzar-les. I sí, ja
sé que és un exemple poc
rigorós, que és ridícul mesu-
rar les nostres forces amb
aquest baròmetre, que el que
importa és la realitat que des-
perta cada matí. Però també
és cert que ens cal recordar
d’on venim per a entendre
que el nostre no ha estat un
camí gens fàcil, que potser es-
tem encara més prop del
punt de partida que de cap
altre. Que, com diu Diego Gó-
mez, cal que arribe el mo-
ment històric en què tinguem
un president de la Generali-
tat que haja estudiat en
valencià. I potser té raó, di-
ran els optimistes, o potser

no arribarà mai aquest dia, o
potser quan arribarà, la llen-
gua haurà perdut la batalla
del prestigi que, comptat i de-
batut, és la decisiva en una

realitat sociolingüística com
la nostra. No ho sé. No és l’ho-
ra de fer política ficció. Però
sí d’analitzar el passat per a
enfocar el futur.

Perquè allò que és evident,
és que ja no hi ha excuses que
valguen. Que no val a dir que
si som pocs o si som molts.
Que cal posar fets sobre la
taula. Assumir que el relleu
està a les nostres mans. Que
tard o d’hora tots aquests jo-
ves en els qui tant van confiar
les generacions d’Enric Valor
hem de demostrar que d’algu-
na cosa van servir tots els
seus anys de lluites i
penúries. I ho hem de demos-
trar fent un pas endavant,
desempallegant-nos de la por

i de la resignació crònica.
Aprenent dels errors del pas-
sat, adaptant-nos i evolucio-
nant, reinventant-nos i apor-
tant propostes constructives.
I, evidentment, generant l’in-
terés necessari entre els més
joves perquè la nostra llen-
gua i cultura siguen el vehi-
cle de les seues inquietuds.
Només així farem que el nos-
tre treball valga la pena. Amb
la tenacitat i la constància
dels corredors de fons.
Aquest és, malauradament, el
ritme de la cursa que ha mar-
cat la nostra història. La que
van enfrontar Enric Valor i
tants altres. La que ens cal
seguir enfrontant entre totes
i tots.

ENRIC VALOR:
EL VALOR DE LES
PARAULES
Acadèmia Valenciana
de la Llengua
València, 2011
422 Pàgines

.
Amb motiu del centenari del naixement
de l’escriptor de Castalla, una exposició
organitzada per l’Acadèmia Valenciana
de Cultura ha revisat la seua biografia,
les seues aportacions a la cultura valen-
ciana i els seus perfils com a rondallista,
novel·lista, gramàtic i lexicògraf.

CATÀLEG

Rondallista, novel·lista
i gramàtic

ENRIC VALOR:
ESTUDI I
COMPROMÍS PER LA
LLENGUA

Josep Daniel Climent
AVL. València, 2011
380 pàgines

.
A més d’un narrador i novel·lista, Enric
Valor va ser un activista cultural i un
lingüista de gran projecció en el context
valencià. Aquest llibre aborda les dife-
rents facetes de la seua personalitat i
els estudis i investigacions a què va dedi-
car una bona part dels seus esforços.

NARRATIVA

Històries d’una
terra dura

ASSAIG

Compromís amb la
llengua i la cultura

Cal assumir
que el relleu
està a les
nostres mans

Hem de demostrar
que d’alguna cosa van
servir tots els seus anys
de lluites i penúries
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