
LHORA DEL MIS VALENCIA
per Amadeu Fabregat

No sóc dels qui creuen que tot comença 
i fineix en el tema-problema de la llengua. 
Però hi ha un fet indubtable: quan els cro-
nistes de l’any 2000 escorcollen la història 
valenciana d’aquestes dècades, s'adonaran 
com el moment cabdal de «la polèmica de 
la llengua» divideix en dues parts l'embo-
lic superb de la nostra contemporaneïtat. 
El País Valencià, vist del Principat estant, 
és tot un altre món. I prou greu que ens 
sap, d'aquesta «diferència». Barcelona i Va-
lència semblen dues ciutats de dos Estats 
diferents. Parle, és clar, des de la perspec-
tiva de les llibertats polítiques i de la per- 
missivitat. Als valencians, naturalment, ens 
fa una certa enveja el progrés cultural i 
cívic del Principat. Envegem moltes coses 
que als barcelonins potser se’ls han que-
dat curtes, però que per a nosaltres, po-
bres valencianets, representen encara la 
utopia. Envegem la premsa catalana, l’«elas- 
ticitat» dels delegats del Govern, el suport 
a la cultura autòctona, els programes de 
ràdio i televisió en català, l’ajuda de tants 
i tants ajuntaments per a l'ensenyament de 
la llengua, l'actitud oberta de les entitats 
barcelonines, etc. El País Valencià, dissor-
tadament, no pot comptar encara amb cap 
d'aquests factors.
A hores d’ara, però —qui ens ho havia de 
dir, senyors!—, la classe oficial valenciana, 
la mateixa que fa dos dies ens titllava de 
•rojos separatistas*, es declara •valenciana 
como la que más* o •valencianista de toda 
la vida*, que ve a ésser el mateix. Els pro-
curadors valencians —que ningú no sap qui 
són perquè mai no s'han donat a conèi-
xer— demanaren al Govern el reconeixe-
ment de la ‘lengua valenciana* com a «na-
tiva». A Madrid, evidentment, prou que ho 
saben, que la llengua dels valencians és el 
català, però sembla que no volen compli-
car-se la vida amb «minúcies» i punyete- 
ries d’àmbit local. I respongueren que sí, 
que ‘la lengua valenciana puede conside-
rarse como nativa*, la qual cosa és també 
una manera de no dir absolutament res. 
La València oficial, encapçalada per les al-
tes instàncies del poder provincial i local, 
es dedica darrerament a donar mostres de 
•valencianía*, i les dóna, és clar, en cas-
tellà. Són mostres, d’altra banda, que fan 
riure. Per exemple, la Diputació de Valèn-
cia ofereix un milió de pessetes per a l'en-
senyament de la •lengua valenciana*. La

quantitat és irrisòria í fins I tot oprobiosa. 
És, a més a més, una xifra condicionada, 
que anirà a raure a les butxaques de la 
vetusta i teranyinosa societat «Lo Rat Pe-
nat», un dels bunkers locals més acreditats. 
La Diputació, que prepara a la seua ma-
nera una sèrie d’homenatges al rei Con-
queridor, anuncia també la creació d'un 
•Instituto de Cultura del Reino de Valencia 
Jaime i*. El títol d’aquesta entitat hipotè-
tica és veritablement solemniós i ridícul: 
•Reino de Valencia* i ‘Jaime 1*1 Ni el rei 
d'Espanya, senyors! Joan Carles I parlà 
ben clarament, a Barcelona, de «Jaume I», 
de «Pere el Gran», d’«Alfons el Magnànim». 
Però la Diputació de València és tot un 
altre món. I així, diuen que el somni mà-
xim del president, don Ignacio Carrau Leo- 
narte, és publicar una gramàtica de ‘la 
lengua valenciana* de mil folis. Una gra-
màtica que dissentiria, naturalment, de les 
normes fabrianes acceptades avui, explíci-
tament o no, per tothom qui escriu en la 
nostra llengua al País Valencià. Com s'ho 
farà, el senyor Carrau, per defugir la in-
defugible catalanitat de la parla valencia-
na? Ni l'alcalde de la ciutat no ha pogut 
aconseguir-ho als seus bans redactats, mal 
que li sàpia, en un català d’allò més orto-
dox. ¿Tornarem ara a l’escriptura «made in 
Josep Maria Bayarri», tan digna del «Finne- 
gans Wake» de Joyce? Jo, la veritat, n'es-
tic impacient.

Les reaccions de pretesa I dolcíssima «va- 
lencianía* ja no poden enganyar ningú que 
tinga dos dits de cervell. Són la resposta 
agosarada i temorenca d'un bunker que 
perd posicions i que a hores d’ara assaja 
de dissimular el seu desinterès de tota la 
vida per la llengua í la cultura del país. 
A la classe oficial castellanitzant li fa ba-
sarda aquesta renaixença autòctona empa-
rada en el prestigi de les quatre barres 
comunes a catalans, illencs i valencians. 
Aquesta és la qüestió. I davant aquesta 
puixança de la cultura catalana al País Va-
lencià, la classe oficial llança l'anatema i 
s'inventa tot allò de l'«oro catalán*, de 
V‘imperialismo del Llobregat* I d’altres 
bestieses. I així, els Fuster, Sanchis Guar- 
ner, Climent, Raimon, Estellés, etc., que 
han treballat des de sempre en les coses 
del país, són els dolents, la fauna de l’in-
fern, i ells, els patriarques de la vida ofi-
cial valenciana que acaben de pujar al car-

ro perquè llur nau s’enfonsa, s'autopre- 
senten com els detenidors de la veritable 
•valencianía*.
No ens ha d'estranyar que la classe oficial 
del país, aplegada a Madrid a la «Casa de 
Valencia*, demane un Estatut d'autonomia 
per al País Valencià. Així com sona! De 
més grosses en veurem! Després de la 
declaració que hi féu don Vicente Mortes 
(•Soy regionalista hasta las cachas*), la 
política oficialista del País Valencià entra 
de ple en una etapa densament surrealista. 
O potser no tan «surreal». És qüestió d'«o- 
portunisme». I de caradura, senyors, de 
caradura! Però tant se val. Els senyors pro-
curadors demanen l'ensenyament de la llen-
gua ‘valenciana*. Vulguen o no, quan els 
xiquets aprenguen «valencià» aprendran al-
hora «català»... El tema de la llengua és 
el tema de moda. Se’n parla a tot arreu. 
El confusionisme creat pels mass media 
locals ha afavorit el desconcert, el tripijoc. 
No hi ha discurs ni xerrameca oficial on 
no aparega la professió de ‘valencianía* 
í d'anticatalanisme ferotge. Sempre, pues 
no faltaría más, en castellà del bo. La uni-
tat lingüística i cultural dels catalanopar-
lants és bandejada, negada i blasmada fins 
a extrems inadmissibles i que fins i tot 
atempten a la integritat sacrosanta de les 
diverses cultures de l’Estat espanyol.
Fins ací el bunker. Què hi ha a l'altra vora 
del riu? Doncs hi ha el dictamen dels mem-
bres de les Reials Acadèmies Espanyoles 
de la Llengua i de la Història; hi ha els 
diversos manifests de les facultats de la 
Universitat de València; hi ha, també, els 
50.000 valencians que signaren el document 
«Nosaltres, ciutadans del País Valencià...»; 
hi ha el manifest dels escriptors valencians 
de llengua castellana, encapçalat per noms 
tan prestigiosos com Juan Gil Albert, Fran-
cisco Brines i Guillermo Carnero... Tots 
aquests papers, I tants d’altres, represen-
ten —són— un «sí» incondicional a la ca-
talanitat de la llengua i de la cultura dels 
valencians. Un «sí» que cal situar per da-
munt dels possibles partits i dels partidis-
mes. Perquè, tinguem-hi cura, una cosa és 
la qüestió política dels anomenats «Països 
Catalans», i una altra el fet lingüístic i 
cultural del País Valencià, el Principat i les 
Illes. El primer és un projecte de futur, 
una possibilitat a examinar si les circums-
tàncies ens són favorables; el segon és
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una realitat històrica, un fet present in-
defugible des de qualsevol perspectiva.
Però el país es mou. No passa dia sense 
una nova afirmació a favor dels nostres 
drets. Ja sé que a Barcelona no es llegeix 
la premsa valenciana. D'altra banda, les 
nostres ensopides publicacions tampoc no 
reflecteixen el que s'esdevé a hores d’ara 
al País Valencià a nivell de llengua i cultu-
ra. Són papers que defensen els interessos 
d'una classe oficialista de caire castella-
nitzant, i que si fan alguna o altra cabriola 
«autòctona» és perquè la pressió popular 
és cada volta més gran, i, ja se sap, el 
negoci és el negoci. Han hagut de passar 
anys i anys abans que l’expressió «País 
Valencià» pogués eixir als diaris. Ha hagut 
d'anar el rei a Barcelona per tal que mots 
com «Principado» o «lengua catalana», sis-
temàticament «depurats» als mass media 
locals, apareguessen als diaris de València 
amb una certa «normalitat». El periòdic 
«Levante», de la cadena del Movimiento, 
tingué la barra de traduir el paràgraf ca-
talà del discurs de Joan Carles I. I què 
diríem, ja, de «Països Catalans»? Aquests 
mots, aquestes expressions, només aparei-
xen als mass media locals quan són reben-
tats pels capdavanters del «reaccionariat»

ENCICLOPEDIA.
CATALANA
pregunta:

La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l'escassetat de bibliografia en 
molts d'aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d'una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l'ajut que fa ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d’ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.'
Barcelona-9.
1. Dades biogràfiques de l’escriptor 
Antoni Papell i Garbí. Quin any nas-
qué?
2. Quin és el segon cognom del com-
positor Josep M. Pagès? Nasqué a 
Sant Feliu de Guíxols el 1898.
3. Quin any i a quin lloc morí l'es-
criptor i periodista Josep Pallés i 
Llordés-Bertran? Nasqué a Vilagras-
sa el 1846.
4. Quin any i a quin lloc morí l'es-
cultor vuitcentista Eduard Pagès i 
Casamitjana?
5. Quin és el segon cognom de l’or-
ganista Rafael Palau? Nasqué a Ma-
taró el 1810.

valencià. Alacant, sortosament, és tota una 
altra cosa, força més civilitzada i on no 
existeixen aquesta mena de «tabús».

El procés de consolidació autòctona fa via. 
No hi ha qui el puga deturar. Fins i tot la 
premsa s’ha vist darrerament inundada amb 
una allau de papers, manifests, cartes, no-
tícies de tota mena d’activitats dels partits 
en la il·legalitat, de grups professionals de-
mocràtics, etc. Ja no es tracta, només, d’u-
nes reivindicacions «minoritàries». És, so-
bretot, un moviment de base. A les co-
marques valencianes creix un ferment 
extraordinàriament arrelat. Una prova? Po-
sem per cas els premis «La Safor». La 
història és aquesta: A Gandia hi havia uns 
premis, els «Ausiàs March» de poesia. En 
doble convocatòria castellana i catalana, el 
primer «Ausiàs March» el guanyà Pere 
Quart l’any 1959. Doncs bé, el professor 
Sanchis Guarner (Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes) i el poeta Vicent An-
drés Estellés, foren «depurats» del jurat 
de ('«Ausiàs March» a instàncies de relle- 
vants personalitats de la vida oficial del 
país. Tots dos havien signat el manifest 
«Nosaltres, ciutadans...». La reacció del 
bunker contra els signants fou rotunda. 
Com diria Pi de la Serra: n’hi hagué per 
tothom. Què passà amb l’«Ausiàs»? La gent 
no tan sols va fer el buit als premis, sinó 
que la joventut de la comarca organitzà 
uns contrapremis: els premis literaris «La 
Safor», amb jurats de tots els països de 
parla catalana. EI premi de narrativa se 
l’endugué Josep-Manuel Palomero, de Bor-
riana, amb el seu llibre David; el de poesia 
fou per a Gaspar J. Urban amb Cadells de 
la fosca trencada. Els premis «La Safor» 
foren una festa democràtica, una explosió 
d’entusiasme on el crit de «Llibertat, am-
nistia i Estatut d’autonomia» esdevingué la 
constant d’aquella nit cívica i literària.

Hi ha moltes mostres com aquesta dels 
premis «La Safor». Seguint la cursa del 
temps, el fet més rellevant d’aquests dies 
ha estat la concessió al professor Sanchis 
Guarner de l'«agregaduria», de Lingüística 
Valenciana i Literatura Catalana de la Uni-
versitat de València. Després de molts anys 
d’insistència, i amb l’hostilitat del bunker 
local instal·lat a l'Ajuntament, a la Dipu-
tació i a d’altres palauets de la ciutat, el 
català arriba a la Universitat valentina per 
la porta gran, amb un membre numerari 
de l'l. E. C. al capdavant del Departament. 
No cal dir que la nominació del professor 
Sanchis ha produït una autèntica conster-
nació als ambients «bunkerians». Fet i fet, 
tant se val. La cultura catalana viu al País 
Valencià un moment òptim i, com ja hem 
dit, irreversible. Ben aviat, el Congrés de 
Cultura dels Països Catalans tindrà al País 
Valencià la seua projecció més avinent. Ja 
ho sabem, que hi trobarem tota mena d’en-
trebancs, que els mass media locals ens 
faran la guitza. No hi fa res. Ni el salvat-
gisme incivil, ni la incultura de molts dels 
meus paisans no podran impedir el nostre 
dret de catalanoparlants al Congrés. Ben 
aviat, també, tot just quan aquest papr r 
siga al carrer, alguns dels homes que més 
han fet per aquest país seran cremats com 
a «ninots» en alguna falla. Joan Fuster, na-
turalment, encapçalarà la nòmina. Algun 
dia no gaire llunyà, els fills dels qui ara 
atien el foc hauran d’alçar monuments als 
mateixos senyors que, a hores d'ara, sim-
bòlicament, són víctima de les flames de 
març. —AMADEU FABREGAT.

ELS QUATRE 
CANTONS

LA DEMOCRÀCIA OBLIDADA

Ramon Trias Fargas, a les famoses con
ferències de «Les terceres vies», cridava 
l’atenció sobre la disparitat inacceptable 
que hi hauria si només es democratitzes
sin les institucions polítiques: hi hauria 
llibertat al carrer i autoritarisme a l’em
presa. Recentment, un home d’una altra 
terra hispànica i d’una altra militància, 
Marcelino Camacho, deia que les lliber
tats formals s’aturen a la porta de les 
fàbriques que, malgrat aquelles primeres 
llibertats, continuen sota la monarquia 
absoluta dels consells d’administració. 
Trias Fargas i Camacho coincidien a de
fensar les llibertats polítiques i coincidien 
també a afirmar que les empreses no po
den restar fora de la democràcia. Com 
a solució, Trias proposava la cogeslió a 
l'empresa. Camacho suposo que proposa
va una solució socialista, encara que el 
diari no ho deia.
Són dues propostes de solució a un pro
blema més real i greu que no admès. In
nombrables capitalistes i empresaris sin
cerament defensors de la democràcia po
lítica, sembla que excloguin l’empresa del 
camp de la democràcia, i no hi ha notí
cies que impulsin, unànimes i il·lusionats, 
ni la cogestió més cauta. Els treballadors 
i els empleats de les nostres fàbriques i 
empreses només voten regularment en 
unes eleccions sindicals que els atorguen 
un poder ben migrat, llunyà de la coges
tió més modesta. Camacho parla de mo
narquia absoluta, i l’expressió no és in
adequada. Si voleu, digueu que és una 
monarquia absoluta exposada a vagues 
gairebé totes considerades il·legals, i a al
guns altres mitjans de pressió i de pro
testa per part dels treballadors. És la 
lluita del qui és fort econòmicament con
tra el qui és dèbil econòmicament, i so
bre quin cantó estan les lleis d’un Estat 
capitalista i no democràtic no hi ha dubte.
Reclamem, una vegada i una altra, en 
bona hora, el dret a la democràcia polí
tica i el dret d’autogovern de la comuni
tat catalana. Són drets indiscutibles que 
han de ser reconeguts i exercits. Però 
que ningú no cregui que una societat serà 
realment democràtica fins que no hi hagi 
veritable democràcia a les fàbriques i a 
les empreses. — JOAN GOMIS.
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