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... de Fraga a Maó. Els Països Catalans són una nació o una simple comunitat
lingüística? La recent aliança empresarial i institucional pel corredor mediterrani
reforça encara més els lligams entre uns territoris cridats a entendre’s

De Salses a
Guardamar...

ENRIC ORTS

i seguim la sentència de Jo-
sep Pla, en què hi afirmava

que el seu país era allà on deia
«bon dia» i li responien «bon
dia», vora 14 milions de perso-
nes podrien considerar-se com-
patriotes de l’empordanès en
l’actualitat. El pes demogràfic
dels territoris de parla catalana,
els Països Catalans, supera am-
plament el de Suècia, Àustria,
Bèlgica, Grècia o Portugal, i tan-
mateix aquesta comunitat lin-
güística, nació per a molts, no
gaudeix d’un estat propi, ni tan
sols d’una mínima estructura
institucional comuna. La mera
teorització d’un projecte polític
unitari genera tanta adhesió
com rebuig, quan no indiferèn-
cia, entre aquells que estan cri-
dats a bastir-lo. Però lluny de les
estridències dels debats identita-
ris, el cert és que, amb discreció i
naturalitat, l’articulació
d’aquesta àrea del sud d’Europa
avança amb pas desacomplexat i
arguments cada dia més sòlids.
L’última etapa cremada en
aquesta cursa de fons l’han com-
pletat les organitzacions empre-
sarials i les institucions de tots
els territoris que, coordinada-

S
ment, han reclamat el corredor
mediterrani a Brussel·les.

Però molt abans d’aquesta
darrera incorporació, multitud
de projectes dels àmbits més di-
versos ja havien fet dels Països
Catalans el seu marc de referèn-
cia. És el cas, per exemple, de la
Fundació Ramon Llull, que té
com a objectiu la defensa i pro-
jecció exterior del català, i on
són presents els governs andor-
rà, català i balear, la Xarxa de
Ciutats Valencianes o el Consell
General del Pirineus Orientals.
També podem parlar de la Xarxa
Vives, que agrupa universitats
de Catalunya, el País Valencià,
les Illes Balears, Catalunya Nord,
Andorra i Sardenya; o de la Fede-
ració Llull, que componen Òm-
nium Cultural, Obra Cultural
Balear i Acció Cultural del País
Valencià (ACPV).

Si hi ha un lloc on els Països
Catalans adquireixen un sentit
palmari, aquest és el despatx del
president d’ACPV, Eliseu Cli-
ment. Marmessor de Joan Fus-
ter, l’editor i activista considera
que el territori que s’estén de Sal-
ses a Guardamar i de Fraga a Maó
configura una «comunitat na-
cional». «Si no agrada el nom Pa-

ïsos Catalans, té igual, inven-
tem-ne un altre. L’important és
que estem en un procés d’articu-
lació irreversible. Malgrat algu-
nes notícies de les quals se’n fa
un gra massa, la presa de cons-
ciència avança en tots els camps.
Hi ha moltes coses en funciona-
ment, sense aldarulls, amb nor-
malitat, i això era inimaginable
feia uns anys. La resposta de la
societat civil al tancament de
TV3 al País Valencià o les
650.000 signatures arreplegades
per a la ILP Televisió Sense Fronte-
res han superat les previsions
més optimistes. És clar que hi ha
gradacions. No veig les patro-
nals demanant la independèn-
cia del Països Catalans, però es
constatable que ja s’han llevat
de damunt tots els complexos.
Per exemple, al País Valencià s’hi
han adonat que fer anticatala-
nisme ha costat molts diners,
que això no va enlloc i que en el
món de la globalització només
conjuntament tots aquests terri-
toris podem tenir algun pes»,
apunta Climent.

Al seu parer, la cohesió
d’aquesta àrea interessa tots els
territoris, començant per Cata-
lunya. «Al Principat li és vital un

La paternitat del terme
Països Catalans s’atribueix
a Benvingut Oliver
(1876), un valencià de
Catarroja especialista en
el dret foral de Tortosa
que, com va apuntar l’as-
sagista Joan Fuster, no era
un pancatalanista ni de
bon tros. Segons l’histo-
riador Arnau González,
professor de la UAB i au-
tor de La nació imaginada,
(editorial Afers) és durant
els anys trenta del segle
XX quan l’ús del corònim
ressorgeix. «Amb tot, no
seria fins als quaranta i
cinquanta quan hi co-
mençaria a imposar-se per
sobre de la resta d’op-
cions: Terres de Llengua
Catalana, Països de Llen-
gua Catalana... Tanma-
teix, l’adopció final
d’aquest nom, prou ade-
quada des d’una perspec-
tiva nacional i cultural, ha
facilitat la demagògia i els
atacs constants contra
una voluntat de creació
d’un espai cultural cata-
là», assenyala González.

El corònim
Països
Catalans
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Estatus jurídic del català en cada territori

La formació dels Països Catalans

PAÍS
VALENCIÀ:
El valencià 
[català] és 
reconegut en 
l’Estatut com a 
"llengua 
pròpia" del 
País Valencià.

FRANJA DE PONENT: 
Reconeguts certs 
drets amb la llei de 
llengües de 2009, 
però l'únic idioma 
oficial és el castellà.

PRINCIPAT:
És la "llengua 
pròpia" de 
Catalunya. El 
Constitucional 
va rebutjar que 
fóra declarada 
"preferent".

ILLES BALEARS:
L'Estatut diu que 
"la llengua 
catalana" és 
"pròpia de les 
Illes Balears".

ANDORRA:
Es 
constitueix 
en 
Principat el 
1278

CATALUNYA DEL NORD:
El Tractat dels Pirineus, 
que posa fi a la guerra 
dels Trenta Anys, imposa 
la cessió a França del 
comtat de Rosselló i part 
del de la Cerdanya.

ILLES BALEARS:
Les tropes de 
Jaume I 
conquisten 
Mallorca el 31 
de desembre de 
1229

FRANJA DE 
PONENT: 
Segregada de 
Catalunya 
amb la divisió 
provincial de 
1833

PAÍS 
VALENCIÀ: 
Jaume I 
entra a 
València el 
9 d'octubre 
de 1239

L’ALGUER:
La carta 
municipal de 
1991 estableix 
la promoció i 
la protecció 
del català.

L’ALGUER:
Repoblada 
per 
catalans el 
1372

CATALUNYA 
NORD:
El Consell 
General dels 
Pirineus 
Orientals  i la 
Vila de 
Perpinyà 
reconeixen 
l’oficialitat del 
català, però 
sense efecte 
pràctic.

NCIÀ:
encià 
à] és
egut en
ut com a
ua 
a" del
alencià.

FRANJA DE PONENT:
Reconeguts certs 
drets amb la llei de 
llengües de 2009, 
però l'únic idioma 
oficial és el castellà.

PRINCIPAT:
És la "llengua
pròpia" de 
Catalunya. El
Constitucional 
va rebutjar que
fóra declarada
"preferent".

ILLES BALEARS:
L'Estatut diu que
"la llengua
catalana" és 
"pròpia de les 
Illes Balears".

L’ALGUER:
La carta 
municipal de
1991 estableix 
la promoció i 
la protecció
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ANDORRA:
El català és l'única llengua oficial.



Joan Fuster, el gran ideòleg

ciona, que serveix, que permet
aconseguir uns objectius de ma-
nera clara. L’expressió certament
ens descriu, però dubte que puga
mobilitzar totes les forces que cal
de cada país i no ofereix un valor
afegit diferent al que la senzilla
descripció cultural o lingüística
proposa des de fa temps. En can-
vi, conceptes nous com el de
Commonwealth o eix mediter-
rani permeten centrar els esfor-
ços en els aconseguiments co-
muns, en els guanys compartits,
en les dinàmiques pràctiques
dins d’aquest món globalitzat,
on l’escala dels fenòmens s’ha
ampliat», apunta Boira.

Nació política
A diferència de formacions com
ara el Bloc, Convergència i Unió
o el Partit Socialista de Mallorca,
unes altres opcions sí conceben
els Països Catalans com a una en-

hinterland perquè no és autosufi-
cient. Un enfonsament del País
Valencià afectaria greument la
força de Catalunya, per això hi
ha de cultivar tot el territori,
d’acord sempre amb la voluntat
de la resta», assenyala l’editor.

Però el Principat es troba en
una disjuntiva. Per una banda se
sent en l’obligació de promoure i
vetlar per la catalanitat de la resta
de territoris i, per l’altra, tem que
aquesta implicació siga interpre-
tada com una ingerència o, en el
cas més extrem, com una manio-
bra imperialista. De fet el terme
Països Catalans genera un im-
portant rebuig, especialment al
sud del riu de la Sènia, i no només
entre els sectors anticatalanistes.
El corònim no resulta còmode
tampoc per a molts dels que des
de fóra del Principat estan per
l’articulació d’una comunitat
cultural, lingüística i econòmi-
ca, però no política. Així, el Bloc
(abans Unitat del Poble Valen-
cià), el principal referent del na-
cionalisme polític valencià, ha
evolucionat en les últimes dèca-
des des d’un remarcable panca-
talanisme a un valencianisme es-
tricte. Ja siga per convenciment
o per estratègia, el cas és que per
al Bloc, l’expressió Països Cata-
lans ha esdevingut tabú.

Segons el geògraf Josep Vicent
Boira, autor d’Euram 2010 i de La
Commonwealth catalanovalencia-
na, el terme Països Catalans «ja
no és operatiu». «Què vol dir
operatiu? Que alguna cosa fun-

L’obstacle constitucional
A banda de la seua disgregació en tres estats, la Constitució espa-
nyola és l’altre gran obstacle legal per als Països Catalans. En l’arti-
cle 145.1 els prohibeix taxativament: «En cap cas no s’admetrà la
federació de comunitats autònomes.» La disposició no és nova, ja
es va aprovar per les corts constituents de la II República. «Va ser
una mesura dedicada a impossibilitar la possible federació de terri-
toris de llengua catalana, especialment de Catalunya i les Illes Ba-
lears. Tot i que no va provocar un trencament a la Minoria Catala-
na i que ningú no hi va prendre cap opció radical, alguns diputats
catalans i mallorquins van protestar per una decisió que no van ac-
ceptar de bon grat», explica l’historiador Arnau González.

El gran ideòleg modern dels Països Catalans va ser el valencià Joan
Fuster qui, en el llibre Nosaltres, els valencians (1962), va escriure:
«A falta de terminologia millor, de la nostra comunitat en diem Pa-
ïsos Catalans. El plural és escrupolós, i serveix per integrar-nos amb
la plena tranquil·litat del matís regional.» Però Fuster no va inven-
tar res. Ja en els anys trenta, molts van ser els intel·lectuals que van
teoritzar sobre la qüestió, com ara els mallorquins Gabriel Alomar i
Joan Estelrich. Al País Valencià en destaquen Emili Gómez-Nadal,
Nicolau Primitiu i Carles Salvador. Al Principat, Ferran Soldevila,
Joaquim Santasusagna i, per damunt de tots, l’historiador Antoni
Rovira i Virgili,  membre d’Acció Catalana i després d’ERC.

titat política. Esquerra Republi-
cana no només defensa aquesta
via sinó que té una estructura or-
gànica conseqüent, amb delega-
cions fora del Principat, i concor-
re amb la seua sigla als comicis
autonòmics del País Valencià i
les Balears. Per la seua banda, So-
lidaritat per la Independència
(SI) va recollir en el seu programa
per a les eleccions de 2010 una
declaració d’independència de
tots els Països Catalans «en dos
temps»: primer, a proclamar-hi
al Parlament de Catalunya i, des-
prés, a una «assemblea de repre-
sentants polítics del conjunt dels
Països Catalans».

Aquesta proposta va ser con-
sensuada amb el Partit Socialista
d’Alliberament Nacional dels
Països Catalans (PSAN), actual-
ment integrant de SI. Per a un
dels militants històrics del PSAN,
Josep Guia, no hi ha dubte, els
Països Catalans són una nació.
«També anomenats senzilla-
ment Catalunya, de les Corberes
al Segura i del Cinca a les Illes, els
Països Catalans formen una uni-
tat de llengua i cultura, d’història
i de dret, de geografia i d’econo-
mia, i de consciència diferencia-
da respecte a castellans-espa-
nyols, francesos i italians. Per tot
això, són una nació», assegura
Guia, autor d’És molt senzill, di-
gueu-li Catalunya.

Els partits estrictament panca-
talanistes a penes tenen ressò fo-
ra del Principat. En les passades
eleccions generals, Esquerra,
l’única força amb aquest perfil
que hi concorria, va traure no-

més 4.369 vots (1,05%) a les Illes
Balears i 7.509 (0,28%) al País Va-
lencià. «És veritat que el senti-
ment independentista és més
dens al centre de la nació i més fe-
ble a la perifèria i que dóna un alt
percentatge a les enquestes però
no es tradueix encara en l’elecció
de representants polítics inde-
pendentistes que actuïn com a

Blavers sense
fronteres
L’anticatalanisme és gairebé
tan antic com el pancatala-
nisme, encara que el seu dis-
curs, descaradament espa-
nyolista, s’ha manifestat amb
força només en moments

puntuals, com
ara al País Valen-
cià durant la
Transició. Hi ha
grupuscles anti-

catalanistes a tots els Països
Catalans i fins i tot una entitat
que els coordina: Los Tres Re-
inos (València, Aragó i les Ba-
lears).
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Segons Arnau González, de la mateixa mane-
ra que el catalanisme al Principat sorgeix influ-
ït pels corrents romàntics, «el pancatalanisme
va seguir models similars a aquells que prete-
nien apropar culturalment o políticament una
sèrie de territoris, com ara els de llengua ale-
manya o hel·lènica». Però hi va haver una
gran diferència: «Els altres gaudien d’estats in-
dependents que podien liderar aquest procés i
d’una llengua i una cultura inqüestionable i
oficial. A l’Alemanya del segle XIX abans i des-

Els inicis del pancatalanisme
prés de la seva unificació el 1870 o a l’Àustria
imperial o republicana a partir del 1918, el
pangermanisme no havia de reivindicar l’exis-
tència de la llengua pròpia, sinó senzillament
l’unificació de tots els territoris germànics.
Una situació intermèdia era la grega, on des
de la Grècia independent de principis del XIX
es reclamava l’annexió dels territoris encara en
mans turques. A diferència d’aquests casos, als
Països Catalans es propugnava una unitat cul-
tural i lingüística d’uns territoris on el català

no tenia cap reconeixement oficial.»
El pancatalanisme va consolidar-se durant

la II República. L’aprovació de l’Estatut d’auto-
nomia al Principat va estimular el creixement
de les incipients opcions nacionalistes al País
Valencià i a les Balears. En l’àmbit cultural, els
anys trenta seran els de la ratificació i consoli-
dació de la unitat de la llengua i d’una norma-
tiva comuna avalada per l’IEC, amb la signatu-
ra de les Normes de Castelló (1932) com a
gran exponent.

tals. Tanmateix, tot arribarà. Des
del centre a la perifèria, tot s’en-
comana, només cal repassar la
història per comprovar-ho. Així
mateix, des de l’estat d’opinió a
l’elecció de representants inde-
pendentistes, només cal que es
produeixi el desgast inevitable
de les polítiques autonomistes
claudicants, consistents a conti-

nuar pidolant engrunes a una Es-
panya que ens roba i, alhora,
col·laborar en l’escanyament
econòmic del poble de tot Cata-
lunya», assenyala Guia.

Aquestes votades han servit en
canvi per a visualitzar l’emergèn-
cia d’opcions nacionalistes no

pancatalanistes a les Balears i el
País Valencià. A les Illes, el PSM
va liderar una coalició que va ob-
tenir un gens menyspreable
7,16% dels vots, i això que es
tractava d’unes generals, una ci-
ta en què el vot se sol concentrar
en els partits estatals. Al País Va-

lencià, el Bloc, de la mà de Com-
promís, ha fet història en acon-
seguir el seu primer escó a Ma-
drid. El nou diputat valencianis-
ta, Joan Baldoví, ha assegurat
que el seu referent és Vicent Mar-
co Miranda, el fundador d’Es-
querra Valenciana que, durant la
II República, es va integrar dins
del grup d’ERC al Congrés.

Senyeres independentistes a les torres de Quart de València, en una
manifestació el passat abril per reclamar les emissions de TV3 al País

Valencià. / JOSÉ CUÉLLAR
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