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Els 25 anys de la caiguda del Mur 
de Berlín conviden a endinsar-se 
en  algunes densitats  Hi va haver 

una conspiració capitalista que, encorat-
jada pel papa Wojtyla i consentida per 
Gorbatxov, va provocar l’extinció d’un 
dels grans somnis de redempció de la 
Humanitat? Doncs sembla que no. Que 
el comunisme soviètic duia incorporat 
des de sempre la síndrome de la seva 
autodestrucció i que l’única cosa que va 
haver de fer el capitalisme va ser aprofi-
tar els moments de màxima debilitat per 
donar l’empenta. Amb tot, seria immoral 
eximir al capitalisme de responsabilitats 
de calat profund pel que fa a l’escenifi-
cació i coreografia triada per al drama: ni 
més ni menys que la rendició incondici-
onal recoberta d’una humiliació política, 
econòmica i ideològico-cultural que res 
tenia a veure amb  la generositat espera-
da. I és que les fórmules extractives –un 
gran tsunami de pobresa-- reservades 
a  l’Est  ja s’havien començat a assajar 

a Europa i els EUA feia deu anys amb 
l’arribada de Margaret Thatcher i Ronald 
Reagan. Per a ells la revolució conserva-
dora  desbancaria per sempre la  ideo-
logitzada esquerra. Tant la del pervers 
comunisme com la dels burocratitzats 
socialdemòcrates keynesians. Thatcher 
ho tenia  clar quan va etzibar.: “Què és 
això de la societat?” I és que ella només 
hi veia gent. 

Potser la frase de Thatcher va ser 
un dels moments fundacionals del que 
Zygmunt Bauman en diu “cop d’estat 
neoliberal”. Per a Bauman van ser les 
dècades de 1990 i del 2000 que van 

fer d’incubadores de la societat líqui-
da, resignadament massificada i alho-
ra intoxicada amb un individualisme 
malaltissament aïllant: el triomf del cop 
neoliberal. Desapareix la consciència 
de classe --no ja en el sentit marxista,  
sinó també en el sentit cohesionador 
de Max Weber-- i  acaben emergint com-
portaments lumpen: és el lumpenprole-
tariat espiritual com l’anomena Andrzej 
Stasiuk, col·lega de Bauman. I fent cas  
a Marx –que de tant en tant cal recu-
perar-- el lumpen és un estigma que no 
afecta només el subproletariat marginal 
sinó que s’enfila transversalment fins 
a dalt de tot de la piràmide social. I, 
mira per on, la societat postcrisi i post-
neoliberal --allò que es coneix com “la 
nova normalitat”-- esdevé decorat d’una 
lumpenoligarquia --o lumpenburgesia, o 
lumpenelits-- que ho empastifa tot. La 
imputada directora de l’FMI Christine 
Lagarde –posem per cas-- pot anar del 
bracet d’un ex-director del Fons tan 
sospitosament habitual com Rodrigo 
Rato. Lumpen glamurós. Desclassats i 
vividors, que deia Marx. Tot tan vigent, 
tants anys després. 
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Dic l’últim, però sols serà així si 
aconseguim, d’ací a set mesos, 
arrabassar al PP la majoria que 

ostenta al País Valencià. Mentrestant, ho 
admet, cada vegada em fa més vergonya 
pertànyer a un col·lectiu ciutadà que no 
castiga la corrupció i vota massivament 
la bogeria i la barbàrie. 

Ja fa molts lustres que Zaplana i 
Serafín Castellano, personatget de la 
nostra casolana escopeta regional, dis-
senyaren una tàctica de pal i safanòria 
respecte a la intransigent dreta seces-
sionista. Mentre s’avançava en el pacte 
lingüístic entre el PP i el PSOE, que donà 
com a resultat l’aparició de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), simultàni-
ament endollaven en les administracions 
públiques els líders més coneguts d’Unió 
Valenciana i mantenien subvencions per 
a la RACV i Lo Rat Penat. Com deia 
Zaplana: “N’hi haurà per a tots!”. 

Aquest equilibri ha aconseguit rebai-
xar el nivell del conflicte, fins que el PP, 

atemorit per la possibilitat de perdre el 
poder, el que els permet corrompre i ser 
corromputs, ha decidit revifar la batalla 
de València, pensant que així fidelitzarà 
el vot, cada vegada més minvant, de la 
ultradreta valenciana. Una vegada més 
es confirma allò que jo mantenia en 
1998 des de la tribuna de les Corts 
Valencianes: “El pacte lingüístic no és 
creïble, cada vegada que el PP ho neces-
site tornarà a desenterrar el tomahawk 
i iniciarà una nova guerra”. Tot això 
ve al cas  pel projecte de llei, que el 
Govern del PP vol aprovar en plena pre-
campanya electoral, anomenat Llei de 

Reconeixement de les senyes d’identitat 
del Poble Valencià, que recull, al mateix 
nivell, la llengua, la gastronomia, les 
festes, els bous al carrer... En el projecte 
s’estableix un “Observatori de senyes 
d’identitat”, que no inclou CVC ni AVL, 
però sí les secessionistes RACV  i Lo Rat 
Penat, que vigilaran que no es donen fons 
públics a cap institució pública o privada 
que defense la unitat de la llengua i  la 
denominació País Valencià. Queda clar 
que el que diga l’Estatut d’Autonomia, 
les sentències judicials, el món acadèmic 
i científic... li importa un rave al PP valen-
cià. Curiós que els furibunds constitucio-
nalistes no respecten les lleis i inciten al 
guerracivilisme. Fabra, que, sent alcalde 
de Castelló, aprovà la declaració de BIC 
per a les Normes del 32, ha de pensar 
que una butaca bé val atiar aquest greu 
enfrontament al País Valencià.

Avise. Si tornen a assolir majoria, me 
n’aniré a l’exili, encara que siga a l’exili 
interior.

L’últim despropòsit del PP valencià
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Lumpen més enllà del mur
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