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NECESSITAT D’UNA
CONSCIÈNCIA
És prou notori que, a despit dels 
canvis, la ideologia valenciana ha es-
tat un reflex de la immobilitat. En-
cara que la situació sociolingüística 
s’ha transformat de manera decisiva 
-pensem en els progressos de la 
castellanització —, les actituds i les in-
terpretacions dominants han pogut 
mantenir-se inalterades. Aquesta és, en 
definitiva, la característica dels dar-
rers cent anys de la nostra història. 
El procés accelerat de substitució 
lingüística ha estat presidit per ideo-
logies jeràrquiques que mantenien una 
il·lusòria compatibilitat entre les clas-
ses i els idiomes ( = diglòssia). En 
comptes de frenar el procés, les ideo-
logies estàtiques Than activat: l’evo-
lució ha estat, al capdavall, regressiva. 
Val a dir, doncs, que durant els dar-
rers cent anys l’únic procés efectiu ha 
estat la castellanització de les classes 
mitjanes valencianes. Mentrestant, la 
normalització encallava, paralitzada 
per la indecisió, diferida a caprici, 
subjecta a uns hàbits de pensament 
antiquats i insostenibles.
Fóra, així, erroni de creure que el 
grau de consciència que hem arribat 
a tenir del nostre conflicte lingüístic, 
la claredat i l’evidència amb què 
hem aconseguit de formular-lo i afron-
tar-lo col·lectivament, són — o han d’és-
ser— l’índex probable de la seua im-
portància i de la seua força real. Per-
què és precisament en el fet de no 
haver estat aqueix problema _ general-
ment reconegut com a tal, i encara 
menys acarat amb decisió i eficàcia, 
que cal veure un seriós advertiment 
que alguna cosa marxa malament dins 
la nostra societat, i que hem de pro-

cedir a una revisió important dels 
seus mecanismes.
Si això és així, no existeix una altra 
alternativa concebible de superar el 
conflicte lingüístic valencià que aca-
rant-lo de front, despertant la cons-
ciència, i no ensopint-lo, escamotejant 
els aspectes vitals del problema.
LA INDECISIÓ PARALITZADORA
Fins ací, és a dir, en principi, la qües-
tió deuria ésser evident per a tot-
hom. No és comprensible que un pro-
cés voluminós i difícil com una nor-
malització lingüística «vulga», ni puga, 
realitzar-se subreptíciament, sense que 
la gent se n’adone. Ara bé: aquesta 
consciència amb prou feines ha trobat 
una expressió adequada en el pla ideo-
lògic. L’actitud més generalitzada és 
encara la d’aquells qui, com deia Ma-
nuel de Pedrolo, semblen «pensar que 
les coses es fan totes soles, i que és 
preferible de no cridar l’atenció sobre 
aquest fer-se misteriós, que una dis-
cussió franca podria comprometre...» 
No cal esforçar-se molt per a desco-
brir la motivació autèntica d’una ac-
titud el fruit segur de la qual és un 
avantatjós immobilisme. El temps ha 
anat, però, endurint aqueixa positura 
reticent, i no són pocs els qui con-
tinuen aferrant-se a l’equívoc quan es 
tracta de traure a la llum pública 
els punts més ineludibles del conflicte. 
Aquesta resistència a una oberta ac-
ció normalitzadora és un mal símp-
toma, efectivament. Alfred Adler re-
marcava que, quan algú vacil·la massa 
a prendre una decisió, és perquè ja 
té decidit de no fer res.
Observem, però, que la inhibició i 
l’equívoc, la manca d’idees construc-
tives, no han estat pas entre nosal-

tres una incongruència indesitjable i 
secundària, sinó tot al contrari: la 
clau d’una estratègia —la fidelitat in-
condicional al statu q u o al qual hom 
ja estava psicològicament integrat.
Des d’aquest angle, no és, doncs, in-
comprensible ni la desgana moral, ni 
l’hàbit de reticència, ni l’horror al- 
lèrgic de tocar res que exigesca allò 
que C. W. Mills en deia «imaginació 
sociològica». Molt altrament: la ima-
ginació creadora resulta ésser, amb 
prou freqüència, una mena de perver-
sió per a aquells qui miren d’evitar 
enfrontar-se amb les alternatives més 
importants de la nostra comunitat.
En molts dels casos —insistim—, l’e-
quívoc i la contemporització han estat 
més pròpiament una maniobra cal-
culada que un expedient d’emergèn-
cia. Les paraules de Carles Riba con-
serven ací, encara, la seua frescor: «Les 
ànimes dialectals s’han arrapat, han 
tancat els ulls i no han seguit; algú 
ha perdut l’esma i ell mateix no 
sap on para».
Hom podria il·lustrar aqueixa actitud 
amb un exemple concret: el nostre 
mite parroquial de la «llengua» va-
lenciana. Es tracta, en realitat, d’una 
d'aquelles constatacions elementals 
que han entrat en el nombre de veri-
tats perilloses. Molts autors han fet, 
quant al nom de l’idioma, delicats 
equilibris per trobar fórmules de 
compromís, que òbviament haurien 
d’ésser equívoques.
No cal insistir ara en l'arbitrarietat 
de la contraposició «valencià-català». 
Hom no sabria assenyalar enlloc 
aquesta frontera mitològica que ni tan 
sols els campions de la nostra «inde-
pendència lingüística» han pogut loca-
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litzar mai. Tothom qui s’ha pres la 
molèstia d’estudiar una mica el va-
lencià, ha descobert la unitat palmà- 
ria de la llengua catalana. A falta de 
millors arguments, els paladins del 
secessionisme lingüístic valencià es 
veuen reduïts a improvisar oposicions 
del tipus burumballa-encenalls, xulla- 
costella, etc.
En un altre lloc ja hem advertit oue 
la vertadera qüestió no és pas la llui-
ta entre la sana doctrina gramatical, 
d’una banda, i d’altra la ignorància i 
la desorientació. Les resistències són 
incomparablement més profundes. El 
problema real és que al País Valen-
cià hi ha hagut una por supersticiosa 
al terme «català», que sol provocar 
reaccions virulentes entre els estrats 
superiors ( = castellanitzats). I és de 
cara a aquests estrats que s’imposaria 
el subterfugi.
En efecte: fa ja un segle que Vi-
cent W. Querol donava sistemàtica-
ment el nom «català» a l’idioma. Però 
la seua actitud no ha tingut massa 
seguidors. Col·locats en una incòmoda 
situació sociolingüística, molts autors 
han hagut de disfressar llurs íntimes 
conviccions — l’evidència clamorosa —: 
la duplicitat era el virtuós terme mit-
jà, però tindria la seqüela de la mala 
consciència.
CANVIS RECENTS
Tanmateix, hom pot assegurar que ac-
tualment es produeixen canvis que 
-—si fossin orientats conscientment —

portarien a una revisió profunda de la 
nostra situació actual. La principal no-
vetat dels darrers anys ha estat la 
tensió universitària, amb clares i im-
mediates repercussions sociolingüísti-
ques.
De fet, la joventut estudiant —majo-
ritàriament de llengua materna caste-
llana, per raó del seu origen majori-
tàriament burgès— denunciaria aque-
lla actitud injustificable. Ben segur, 
la seua positura impugnava tot l’arte-
facte ideològic vigent i exigia una 
manera radicalment nova de plantejar 
la qüestió de l’idioma. D’una banda, 
l’extracció burgesa d’aquest sector el 
capacitava per a contemplar el con-
flicte «des de fora». Aquesta condició 
eximia, com és lògic, els seus plan-
tejaments dels prejudicis i de les in-
hibicions (autoodi, recerca d’un status 
social de prestigi, etc.) més estesos 
en d’altres nuclis de la societat va-
lenciana. D’altre cantó, la joventut uni-
versitària venia a fer practicable un 
carreró sense eixida, revelant el ca-
ràcter «reversible» —precari— de la 
castellanització dins els estrats mit-
jans i elevats del país. Sembla inútil 
de dir que aquest sector d’estudiants 
no sols hauria d’oposar-se a una valo-
ració prejudiciosa i jeràrquica de l’i-
dioma, sinó a tota la seua implicació 
localista.
Hi havia, doncs, alguna cosa d'incom-
parablement nova i positiva en aquest 
nucli d’estudiants que —identificant-

se amb uns interessos socials i cuit. 
rals molt diversos dels seus de clas 
se— rebutjaven per primera vegada 
qualsevol concepció determinista i « 
tàtica del conflicte. Abandonant la 
plàcida perspectiva dels seus «iguals» 
(= castellanitzats i burgesos), els ioves 
universitaris denunciaren una situa 
ció que, denigrant el poble i el país 
ofenia llur pròpia dignitat.
No cal recordar que els qui originen 
una consciència social rarament per 
tanyen al sector d’aquells dels quals 
desperten la consciècia. Front als hàbits 
mentals defensius i immobilitzadors 
— basats en la inviolabilitat de la «llen-
gua materna» ( = eZ statu quo)—, ¡a 
joventut universitària forçava la des- 
congelació sociolingüística. El català 
no quedava «definitivament» reduït a 
les persones privades de poder usar 
el castellà. Tot al contrari: era vindi-
cat pels sectors socials més dinàmics, 
formant part essencial d’una visió 
prospectiva. Aquest fet constitueix, 
sens dubte, un punt d’inflexió en eí 
desenvolupament del conflicte lin-
güístic valencià. Ara és, doncs, una 
qüestió vital que siguem capaços de 
desenrotllar una direcció intel·lectual 
que done sentit als esdeveniments. 
D’altra banda, és la revisió constant 
del que puga semblar-nos un nou pro-
grés l’únic que pot preservar-nos de 
barrejar un optimisme irreal en la 
interpretació de les recents experièn-
cies.
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