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l’hora de redefinir o construir —fins i tot

d’inventar, si es vol— una identitat nacional

per al País Valencià que no siga una mera

variació del tema “Per a ofrenar noves glòries a

Espanya”, el ventall de referents històrics no deixa de

ser el que Joan Fuster va inventariar en Nosaltres els
valencians. El llibre es va publicar quan esclatava la

crisi dels míssils a Cuba, el mateix any que va morir

Marilyn, fa ja quaranta anys ben llargs. En unes

circumstàcies d’una certa normalitat civil, l’enrenou que

va provocar llavors i les seues seqüel·les potser haurien

de pertànyer ja a un llunyà i cada vegada més “històric”

segle XX, com Khruixov i Kennedy. Però la figura i l’obra

de Joan Fuster continuen presents per suscitar tota

mena de fòbies, incomoditats i, evidentment, adhesions

més o menys matisades. Periòdicament se succeeixen

les revisions de Fuster i les crítiques a un denominat

“fusterianisme ortodox”, tant des del nacionalisme

espanyol —pretesament il·lustrat o francament

primari— com des de cert nacionalisme valencià “de

consens”, de vocació centrista i d’actitud —diguem-

ne— dialogant amb el regionalisme tradicional. I més

recentment també des de posicions progressistes

crítiques amb el suposat etnicisme de la idea nacional

fusteriana —centrat de manera essencialista en la

llengua— i, al capdavall, ineficaç políticament i perillós

des del punt de vista d’una societat democràtica.

A hores d’ara, després de tant de paper dedicat no a

revisar sinó a liquidar el discurs fusterià, s’ha configurat

una veritable ortodòxia “antifusteriana”. No totes les

actituds “revisionistes” són equiparables, ni en el to

polèmic amb què s’exposen ni en el rigor intel·lectual,
però en bona mesura ha succeït com en altres

revisionismes històrics: en rebutjar les suposades

ortodòxies el que es fa és ajudar a rehabilitar mites o

interpretacions del passat encara pitjors. En aquest

sentit, el rebuig del projecte anomenat fusterià —per

utòpic, esquerrà, elitista, radical o essencialista, tan

se val—, en lloc de contribuir a la construcció d’una

identitat nacional “estrictament” valenciana, com es

pretenia des de l’autoproclamada “tercera via”, ha servit

massa sovint per a crear perplexitats, desmobilitzar i
—en els casos més extrems— per a legitimar el gir

pretesament valencianista de la dreta (espanyola)

instal·lada en una veritable hegemonia social i política.

Així les coses, moltes d’aquestes actituds, sobretot

les que provenen d’antics catalanistes  decebuts i

penedits —i sovint agreujats—són “antifusterianes” en

un sentit només polític o cívic, evidentment. Perquè

molts dels crítics més implacables del que anomenen

fusterianisme (polític o nacional) es declaren
admiradors del Fuster escriptor. D’altra banda, no són

pocs els intel·lectuals que, abans d’emetre alguna opinió

coincident amb l’assagista suecà, creuen prudent

declarar que no comparteixen tot el seu ideari, cosa

que vol dir sobretot el seu catalanisme polític. Perquè

el problema és aquest: per més voltes que se li vulguen

donar, Fuster no deixa de ser un catalanista sense

remei i, a la seua manera, un crític de la societat
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establerta. Això, traslladat al terreny de les ideologies

sobre la qüestió valenciana vol dir que el seu pensament

i les seues actituds són incompatibles amb el

regionalisme de sempre i amb l’anomenat púdicament

“valencianisme temperamental”. Si hi ha alguna
constant al llarg de tota la seua vida intel·lectual és

l’afirmació dels Països Catalans com a projecte

nacional, i com una nació que té en la llengua i en la

cultura que s’hi vehicula el seu principal tret identitari.

Una proposta de nació, però, que no exigia la seua

concreció política immediata, cosa que, com reconeixia

després de passar per les baquetes de la realitat de la

transició, no seria més que una “pura il·lusió de

l’esperit”. De moment, i com a fase prèvia, el que es

proposava era la construcció d’un espai cultural articulat
arreu del domini lingüístic català. La llengua, per a

Fuster, delimita el nucli de la cultura, que al capdavall

és el que dóna contingut a la nació. Ara bé, aquesta

realitat lingüística era, òbviament, un producte històric

i això remetia a un passat fundacional que, en el cas

del País Valencià, es remuntava a la conquesta i

repoblació catalana del segle XIII.

Amb l’afirmació vigorosa de la ruptura que va suposar

la conquesta de Jaume I, es trencava definitivament

amb les il·lusions autoctonistes sobre l’origen de la

llengua i, per tant, de la identitat dels valencians. Els

autors de la dama d’Elx i els hortolans musulmans

havien de quedar fora de l’imaginari nacional, almenys

com a avantpassats directes. Els ancêtres  dels

valencians eren els catalans —i en part els aragonesos

assimilats— que colonitzaren el nou regne cristià a

costa dels indígenes musulmans. En això Fuster no

feia més que seguir el mateix Teodor Llorente i tota la

tradició de la Renaixença local. L’autoctonisme, en el

sentit de l’afirmació de les arrels ibèriques de la llengua

i la genealogia col·lectiva dels valencians, havia guanyat

terreny en les primeres dècades del segle XX, però val

a dir que no era necessàriament secessionista: el

substrat ibèric era comú amb Catalunya i el valencià,

encara que suposadament nascut del llatí local, era la

mateixa llengua que el català . No cal dir que la

investigació actual confirma a bastament el

plantejament que recollia Fuster, i que l’autoctonisme

—ara decididament secessionista— només és

defensat des de les postures delirants del blaverisme.

En efecte, la primera reacció contra les idees nacionals

fusterianes, que tenien en la unitat de la llengua

catalana, el seu nucli dur, es va fer negant les

premisses històriques i lingüístiques en què es basava.
L’anticatalanisme promogut durant les darreries del

franquisme i la transició va rescatar l’antic autoctonisme

per a impugnar la catalanitat del parlar valencià, amb

arguments històrics “revisionistes”: negar la realitat de

la colonització catalana del nou regne de València.

D’altres revisions posteriors de la proposta fusteriana

insistiran també en el terreny històric, fent una relectura

del passat medieval que, al capdavall, pretenia justificar

una nova interpretació de la identitat nacional
valenciana. Així, des de la “tercera via”, impulsada des

de mitjan dels anys vuitanta, es tractava de legitimar

amb arguments historicistes una nació valenciana

diferent de la catalana, però sense caure en una negació

barroera de la unitat lingüística. La primera revisió

consistia a promoure la teoria del mestissatge: els

catalans només haurien estat un dels ingredients ètnics

—al costat dels aragonesos i de colons d’altres

procedències— que es van fondre per a donar lloc al

poble valencià. Aquesta pretensió, però, ha estat

desmentida per les investigacions més recents, que

remarquen l’origen predominantment català —i sovint

català oriental— dels nous pobladors, sense comptar

el problema que representa, des d’aquest punt de vista

“cívic”, la persistència dels musulmans sotmesos fins

ben entrada l’Època Moderna. L’altre argument ha estat

defensar el sorgiment d’un “criollisme” entre els

valencians medievals d’origen català, de manera que

amb independència de la seua procedència, la realitat

política del nou regne de València hauria modelat una

consciència particular valenciana. Aquesta hipòtesi,

potser massa mimètica d’altres processos

contemporanis, requereix ser verificada i matisada per

una recerca solvent. En qualsevol cas, la contraposició

entre “nació etnolingüística” catalana i “nació cívica o

política valenciana” en l’Edat Mitjana no sembla l’única

que caldria considerar, ja que durant el segle XV també

sembla avançar la consideració del conjunt de la

Corona d’Aragó, l’espai efectiu de sobirania, com a

“nació” dels valencians. En definitiva, la complexitat i

mobilitat d’aquelles identitats “nacionals” i, sobretot,

l’ambigüitat del concepte medieval de “nació” —molt

diferent del contemporani— deixen clar que aquell

passat llunyà no va determinar de manera unívoca i
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necessària la identitat nacional —de fet o en projecte—

del País Valencià actual. Això seria tant com pensar

que la situació dels països germànics a l’Edat Mitjana

—dividits amb múltiples estats on es parlaven uns

dialectes més o menys semblants— pressuposava

l’èxit o el fracàs de la unificació Alemanya del segle

XIX. La catalanitat originària dels valencians i l’existència

d’estructures polítiques pròpies eren elements que

condicionarien un procés de creació identitària on, per

descomptat, hi van jugar un paper molt important d’altres

factors al llarg dels segles.

Tant les revisions blaveres com les del “valencianisme

estricte” jugaven en el mateix terreny que Fuster:

buscaven en el passat medieval fundacional les realitats

—encara que fos amb falsificacions— que van

determinar una identitat nacional ja constituïda des

d’aleshores i sotmesa posteriorment a processos

desnacionalitzadors i de renaixement nacional. Val a

dir que, segons en quins textos, Fuster també parla

d’una plenitud nacional (catalana) a l’Edat Mitjana que

seria erosionada durant la Decadència, i que es tractaria

de redreçar —sense èxit en el cas valencià— durant la

Renaixença. Aquesta seqüència històrica només té

sentit si la nació s’identifica amb la llengua i la cultura,

encara que el concepte de “nació” —la seua

funcionalitat com a legitimació del poder polític— no

siga la mateixa a l’Edat Mitjana que a l’Època

Contemporània. Si l’èmfasi es posa en la idea

contemporània de nació, és clar que les nacions no

existien en el món medieval i que, per tant, no pot

parlar-se de processos de desnacionalització anteriors

als segles XVIII -XIX . Des d’aquest punt de vista, mai no

ha existit una nació valenciana —ni catalana ni

valenciana estricta—, com tampoc una nació

castellana. La primera vegada que els valencians es

van “nacionalitzar” ho van fer com a espanyols, amb

l’adhesió a la nació espanyola del segle XIX , i

posteriorment sorgirien propostes nacionals alternatives,

que no han reeixit a imposar-se socialment. Aquest

plantejament, que és coherent amb les tendències

dominants en la historiografia i la ciència política

actuals, impugna la manera de justificar històricament

el projecte nacional de Fuster —i dels seus crítics—,

però no cancel·la la legitimitat dels seus objectius. El

projecte dels Països Catalans només pot qüestionar-

se des del pragmatisme —és una “utopia

prescindible”— o exagerant els seus components

culturals fins convertir-los en una proposta comunitarista

i etnicista, que podria tenir elements antidemocràtics.

L’alternativa seria la proposta d’una nació valenciana

política, deslligada d’un suposat essencialisme

lingüístic, cohesionada al voltant dels valors cívics d’un

“patriotisme constitucional”. Val a dir que, tot i el rigor

crític d’aquesta revisió de Fuster, no deixa de plantejar

ambigüitats. D’entrada, desvincula excessivament les

formes de consicència comunitària premodernes de la

seua relectura nacional contemporània. Contràriament

al que deia Ernest Gellner, el melic de les nacions

—les seues arrels històriques— sí que importa, és un

factor —no l’únic, és clar— que condiciona la forma

que adopten les propostes nacionals en competició i

influeix en el seu èxit o fracàs. D’altra banda, la creació

d’una suposada nació valenciana deslligada de

legitimacions o exigències lingüístiques i culturals

podria desembocar en un multiculturalisme amorf, de

manera que, teòricament, seria compatible la identitat

nacional cívica —seria valencià tot allò que hi hagués

dins els límits territorials de la Comunitat (Nacional)

Valenciana— amb la desaparició del català com a

llengua rellevant socialment. És dubtós que aquest

escenari siga contemplat pels partidaris d’aquest

nacionalisme cívic, cosa que posaria de relleu

l’artificiositat d’una construcció ideològica que separa

de manera tan radical la dimensió política i cultural de

la nació.

Encara que Fuster centra la identitat nacional en la

llengua i la cultura, no parla de les construccions

polítiques concretes, dels models de ciutadania i dels

drets que anirien aparellats a l’adquisició legal de la

nacionalitat, sinó que ressegueix al llarg de la història

els elements que configuren la identitat col·lectiva

actual, que al País Valencià s’han reduït sobretot a la

llengua pròpia i a la cultura. No debades, el conflicte

nacional s’ha expressat sota la forma de conflicte

lingüístic. En aquest sentit, és significatiu que el

projecte nacional assimilacionista espanyol no

s’acontentava —o millor dit: no s’acontenta— a esborrar

les traces de sobirania política dels regnes perifèrics,

sinó que buscava l’extirpació de les llengües i les

cultures no castellanes. Si en altres contextos
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geogràfics i històrics la religió o un altre marcador ètnic

ha servit com a element diferenciador, en el cas català

—i espanyol— ha estat sobretot la llengua. La selecció

del fet lingüístic com a tret central de la nacionalitat,

doncs, no seria una arbitrarietat dels ideòlegs

nacionalistes, sinó, en bona mesura almenys, un

resultat de la mateixa realitat històrica. En Fuster, la

nació catalana així definida, tanmateix, no és un fet

monolític. Encara que a l’hora de bastir una cultura

nacional critica durament els “regionalismes” i

“particularismes” suïcides, en referir-se a la nació

admet la seua diversitat, el pes de les històries

particulars de cada territori: la nació catalana “és massa

complicada per a ser commemorada l’11 de setembre”.

Definida la nació d’aquesta manera objectiva, la

conseqüència lògica és que els individus que

comparteixen aquests trets ètnics —llengua i sistema

de referències culturals— formen part de la nació

catalana amb independència de la seua consciència i

de la seua voluntat. Ací és on el model nacional de

Fuster, si es prenia de manera estricta per passar de

la identitat a la ciutadania, és a dir, a l’hora definir els

drets dels habitants del territori, podria suscitar reserves

des del punt de vista democràtic. Però cal remarcar

que Fuster, quan parla de la nació, no creua la ratlla

de definir drets de ciutadania. És més, ja influït pel

marxisme i amb l’experiència política de la transició,

el seu discurs nacional es fa més sensible als fets de

consciència col·lectiva i a la voluntat política dels

ciutadans. En aquest sentit, l’accés a la nació, en un

acte de voluntat, podia deslligar-se —provisionalment—

de la identitat lingüística, com succeeix quan Fuster

es referia als “castellanoparlants que se’ns unesquen

en una mateixa concepció nacional”. Senzillament,

considerava l’adopció de la llengua catalana com un

fet normal en el procés d’integració nacional en la

societat d’acollida, tal com passava en qualsevol país.

Però també és cert que aquest model d’integració

“republicana”, que tindria en França el seu model més

acabat, ha entrat en crisi a tot Europa per les noves

realitats de la immigració massiva i la formació de

societats multiculturals. Això exigeix replantejar de

manera més complexa la relació entre llengua i nació,

però difícilment se’n podrà prescindir.

De fet, fins i tot les propostes nacionals que es

consideren “postnacionalistes” exigeixen uns

ingredients culturals —més que no ètnics— mínims

per garantir la cohesió social, entre ells una llengua

compartida i una memòria històrica comuna. Si, partint

d’una concepció de la nació eminentment política, cal

reconèixer la necessitat d’una cultura pública

compartida, també és cert que la idea d’una nació

exclusivament ètnica resulta plena d’incerteses i de

derives excloents. L’avantatge de la llengua és que

constitueix un tret diferencial més obert que la religió

o que determinats costums i tradicions, ja que és

fàcilment accessible i no exclou l’ús d’altres llengües

i la pertinença a d’altres comunitats lingüístiques

diferents de la definida com a nacional. Al capdavall,

en un món en què les identitats es fan més complexes

i menys excloents, on els poders i les formes de

pertinença tendeixen a perdre el seu referent territorial

únic, les llengües tornen a guanyar capacitat per a

crear identitat potencialment nacional. Evidentment, no

és el cas de les grans llengües parlades per centenars

de milions de persones, en països escampats per tots

els continents, sinó el de llengües d’abast més reduït

–com el català—que, a més a més, estan amenaçades

de desaparició. Entre territoris petits, amb continuïtat

territorial, que tenen la mateixa llengua com a element

central de la seua identitat, és molt probable que la

nova dinàmica mundial afavoresca processos de

construcció comunitària i, possiblement, amb lectura

nacional. En aquest sentit, una vegada “traduïda” a les

condicions intel·lectuals i culturals del segle XXI, la nació

de Fuster, els Països Catalans, es presenta a mig camí

entre el model descarnat de la nació cívica —una pura

il·lusió de l’esperit— i les ambigüitats i perills de la nació

estrictament ètnica. El nucli de la proposta fusteriana

que continua tenint plena validesa és una comunitat

nacional, integradora i oberta a totes les aportacions,

que té en la llengua catalana —com a primera, segona

o tercera llengua dels ciutadans— l’ingredient mínim

d’identitat (i pràcticament “no-ètnic”) que segurament

resulta imprescindible per a la cohesió social d’un país

que es vulga constituir com a nació. e


