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Noves reflexions critiques del país
La Universität de Valènciaprésenta el segon volum de la trilogia «Pais Valencià, segle XXI. Noves reflexions critiques» amb la 
incorporaciô de la veu femenina al débat sobre el futur politic del territorii d’una generaciô que va no viure la Transiciô

Els a u lo rs  in s is te fx e n  en la  u n lta t  n a c io n a l p e r  la  lu tu r  p rô x im . /  a p x iu

T. R O D R ÍG U E Z  

•  «I /acollida que hatrobatel pri 
mer volum d’aquests quadems ha 
confirmât que existeix un espai 
per al débat que valia la pena ex
plorar i estimular. En efecto, sota 
l’aparença del predomini i 1'he
gemonía d ’un diseurs monocro 
màtic que canee Ma els gran temes 
de la represa nacional del País Va
lencia, o de l’adaptació subalter
na i resignada, persisteix un fort 
correrie d’opinió discordant», ex 
pliquen en la presentaci^ de la so- 
gona part els editors del llibre. 
Gustati Muñoz, Antoni Furio i 
Pau Vietano.

Mai no és fácil ser la segona 
part de... I més, si es tracta de su
perar, o coin a minim, aconseguir 
mantindrerèxit d e l’ antecessor 1 
això és el que passa ajnb cl segon 
volum de ht trilogia «Paix Valen
cià. Scgle XXL Noves réflexions 
critiques». La qualitat de lés ré
flexions aportados en cl primer 
volum, que tantes adhesions i cri
tiques ha rebut, deixaVa el llisto 
molí ak per ais qui ban acceptai en 
aquesta ocasiô plasmar els sens 
pensaments sobre el futur politic 
del territori. I això és nota. Els au
tori están condicionáis pels es- 
crits anteriori i, potser per això, 
moites de las actuals aportacioos 
redunden sobre ternes a basta- 
ment tractais, com la dcstruccio 
del territori, la persecució de la 
llcngua, l’enfonsament d’un mo
del econòmic amb incidència es
pecial en les estructures econò- 
miques valenciones. la nécessitât

de reflexionar sobre Fus ter però 
sensé renunciar-hi...

Potser, una de les novetats 
més dcstncablcs d ’aquest text és 
la incorporaciô de dones al débat 
—que no sempre implica una mi- 
llora— , totes elles, Rosa Serrano. 
Rosa Sol bes. Carme Miquel i 
Mavì Dolz destacados per la seua 
contribució al redreçament cultu
ral de les ultimes décades del 
país. «No eus queda més retaci

que seguir arrenglerats amb l’en- 
tusiasme. Que seguir traient pun- 
ta a la nostra fe historien amb el 
Pais. Cal seguir fomentant àrnbits 
de reflexiô i buscarrecursos inno- 
vadors per comunicar el résultat 
d ’aquestes réflexions», indica 
l’editora Serrano. En el que pot
ser un dels ültims trcballs de la ja 
desapareguda Mavi Dolz, es tor- 
na a insistir en la nécessitât 
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jAHoi i v. nossaió 
Aquest és el segon 
volum  de Lt trilogía 
que planteja a experts 
de diversos árntiits 
quin será el fu tur del 
País ValenciA En 
aquesta edició 
trobareu com  a 
novetats la veu de 
quatre dones i també 
la de gont més ¡ove 
que escriu sense el 
condiciona ment 
d'haver vrscut la 
Translcló. El tercer 
llibre, que encara está 
confecclonant-se, 
completará d  debal 
amb aportaclons tan 
ínteressants cuín 
aqüestes.

cap a un Pais Valencià més mo
dem. I  destaca el paper que jx> l 

desenvolupar l’Institut Ramon 
Lluli.*«És l’exemple de com es 
pot trcballar des de la politica cul
tural per donar-nos a conéixer ar
reu, i as sol ir el reconeixemeut 
que ens pertoca», afirma Dolz. 
«El Pais Valencià és un pais amb 
recursos, amb gent, amb problè
mes. Un pais ocupat per la dreta 
on parlar sobre la terra, el finança- 
menl. In cultura, l’economia o un 
urbanisme racionai és una sus
p e n s i imperiosa», assegura 
Dolz

L’altra perspectiva nova que 
s’aporta al débat és la d’una gene
raciô que no participa activement 
en la Transiciô. El penodista i es- 
criptor, Xavier Aliaga, posa veu a 
tants jovrs que mai no van viure 
els anys de la iJ-Iusiô de la represa 
del pais però que ara re preseti ton 
una novaesperança. «Mai no hem 
tingut una nòmina de narradors. 
poètes i assagistes tan e-xtensa en 
quaiitnt i quantitat. I si; es tracia 
d’una generaciô menystinguda, 
que no té els Iectors que es me- 
reix. ni aci ni a Catalunya. 1 això 
és transportable a d ’altres àm- 
bits», adverteix Aliaga.

Això no obstant, el to positiu i 
confiât domina quasi tots els tex- 
los en què es lloa la resistèneia i la 
Huila de la societatcivil i es critica 
l’actitud de l’oposiciô. «Perdre la 
por a la ventati aquesta és laqües- 
tiôque tonen pendents els politics 
que es volen reaiment vaien- 
cians», exigeix Josep Iborra.
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