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Refundar el nacionalisme 
politic valencià

A quest volum , é d itâ t per la
Universität de València, en continuïtat 
amb altres sobre el mateix tema, pretén 
aportar unes reflexions lleials i critiques 
al débat ineludible sobre el present i el 
futur del Pais Valencià ara i ad. Després 
de l’entusiasme dels anys seixanta (gra
cies, en bona part, al mestratge de Joan 
Fuster), sembla que les decepcions i els 
entrebancs son tan grans que hi ha el 
perill de pensar que el projecte nacional 
del Pais Valencià no té eixida. Els editors, 
Antoni Furiò, Gustau Muñoz i Pau 
Viciano, es neguen a arxivar aquest pro
jecte i, a través d'un debat plural, inviten 
a replantejar-lo.“ Cal pensar la realitat de 
nou, de cap a cap, amb el mateix esperit 
que un dia ens va fer assumir unes 
poques conviccions. Poques, és cert, al 
marge de qualsevol doctrinarisme, però 
imprescindibles” .
Amb eixe esperii, vint-i-un historiadors, 
fìlòlegs, periodistes, politôlegs, escriptors, 
etc. ens ofereixen les seues reflexions 
sobre la situado del nacionalisme valencià 
als ¡nids del segle xxi. Es tracta d’unes aná
lisis breus, però assenyades, documenta- 
des, plurals..., que fan pensar. L'atenció que 
els autors presten a la historia d’aquestos 
anys resulta inevitable, perqué, sense teñir
la present, el replantejament del projecte 
resultaría irreal. Des del record i l'anàlisi
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(de vegades, autèntic psicoanàlisi), del 
país que volíem i del que hem aconse- 
guit, de l’anticatalanisme impulsât pels 
partits de drcta i to lc ra t pels 
desquerrá, la batalla deis símbols, el 
paper de la burgesia urbana, 
l’espanyolisme ¡mperant, la quota 
mínima del 5% per a la representado 
parlamentaria, la crisi ideológica i polí
tica de l’esquerra que beneficia al PF¡ la 
globalització tan ambigua, el fenomen 
de la immigració, etc., hom hi traba 
perspectives diverses de reflexió, dife
rente eixides que están donant-se; 
drastiques algunes, terceres vies altres; 
nacionalisme cultural, opció política...
De vegades, hom té la ¡mpressió que 
no tots se’n surten de caure en el 
clássic lament victimista que ens 
caracteritza ais valencians. Pero 
també s’assenyalen els avanços acon- 
seguíts, es posa el dit en la nafra deis 
problèmes endémies, deis vícis 
estructuráis... i sindiquen possibles vies 
de solució (poques i difícils de dur a 
terme en Tactual situació política valen
ciana). En conjunt, pero, unes reflexions 
realistes, en alguns aspectes répétitives, 
pero ben escrites i llegidores.
Construir un nacionalisme polític sembla 
ésser Teixida majoritária. Difícil certa- 
ment, perqué es tracta d’una opció polí-
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tica que haurà d’ésser acollida pel poblé 
pia i no sols per les dits; cosa que, fins 
ara, no s’ha aconseguit. Calen, dones, poli
tics constants i esperançats, que no pen- 
sen sols en els vois i les tàctiques, sino en 
solucions practiques, a més d’encertar en 
els judicis.
El llibre clou amb un epíleg de Joan F. Mira 
molt sucós, polièdric i engrescador: “ Qui 
potest capere, capiat” . |
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