
Un país amb remei
Joan Garí

Francese Viadel és Fautor d’una docu
mentada Historia inacabada del blaveris- 
me (2009). Havent bussejat en aquesta 
peculiar mar deis sargassos, és obvi que 
a Viadel el eos li demanava no quedar
se amb una visió negativa deis avatars 
polftics d’aquest complex i peculiar país. 
És per aixó que ara ens ofereix aquest 
Valencianismo, l'aportació positiva (uitura 
i política ai País Valencià, 1962-2012), 
un brillant i oportú compendi del que ha 
donat de si l’aventura comengada fa ara 
mig segle per un assagista fadrinot i un 
grapat de companys de viatge.

En mig segle, en efecte, les capes més 
¡Hustrades i més compromeses de la so- 
cietat valenciana han tingut temps d’in
fantar un somni, de lluitar-hi, de perdre 
la batalla i de gestionar aquesta derrota 
des d’unes ben aprovisionades casernes 
d'hivern, a l’espera d’una segona oportu- 
nitat de la Historia. Tot va comengar amb 
dos Ilibres -e ls incendis més paorosos 
no necessiten més combustible- ja lle- 
gendaris: El País Valenciano i Nosaltres, 
els valencians. Una guia de viatges i un 
compendi historie i sociológic. No sai- 
tres... no el va llegir, a València, quasi 
ningú, perqué era en catalá (i el paisanat- 
ge local no havia estat alfabetitzat en el 
seu propi idioma) i perqué era un tractat 
dens i un pél àrid. El País Valenciano és, 
en canvi, la culminado de l’estil literari 
de Joan Fuster, la demostració fefaent 
que se les havien amb un eseriptor amb 
tota ele ote I els uh» No li ho toleraren, 
òbviament. Ni li toleraren el nivell ni la 
ironia, ni la visió dcsmitificadora ni el ca
talanismo. Comenqava, aixf, la llegenda 
del nostre eseriptor més celebrai i atacat 
-sense terme rniljà. Del nostre eseriptor 
més decisiu.

Viadel ha dut a terme un propòsit her- 
culi. S’ha posat a avaluar qué ha donat 
de si l’impuls fusterià en aqüestes cinc 
dècades en molt diferents àmbits: la 
politica, la cultura, l’educació, la lite-
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ratura, la música, l'art, els mitjans de 
comunicado, la cultura popular... Les 
conclusions a qué arriba no son precisa- 
ment decebedores. Les idees de Fuster 
van ser derrotades durant la transido a 
la democràcia -aixô és evident-, pero, 
com un llevat insistent, no han deixat

d’amerar la nostra societat i fer-hi créixer 
flors miraculoses. I Viadel ho demostra a 
la valenta, inventariant, per exemple, en 
uns sucosos annexos, els protagonistes 
i les obres destacades de la posteritat 
fusteriana. Fuster va morir un dia de juny 
amb les sabatilles posades -la  seua in- 
dumentària de clausura-, perô les seues 
idees, les seues incitacions torbadores li 
han sobreviscut amb escreix.

Diuen que el blaverisme va morir 
d’èxit. Ara ja només és représentât pel 
barroquisme blavenc d’una bandera, el 
mal gust xerricant d’un himne taller o un 
nom despersonalitzador per a un territori 
amb poca personalitat. Han imposât els 
sfmbols, perô aquests sfmbols qué o qui 
representen? El victimisme regionalista, 
aixô si, ha donat molt de si. Que ho pre
gunten, si no, a Francisco Gürtel Camps. 
Perô quin projecte véhicula tôt aixô? No 
res, un immens buit recobert per una 
faramalla colossal.

Caldrà agrair a Francesc Viadel que vin- 
ga ara a recordar-nos, amb el seu assaig 
oportú i compacte, que algunes derrotes 
son més fructifères que mil victôries des- 
manyotades. Des d’aquell llunyà 1962 
han passât moites coses. D’algunes, 
ens en podem sentir orgullosos. Una 
visió constructiva, crítica, creixentment 
popular demostra insistentment que res 
no és encara decidit i que aquest país 
continua tenint remei.
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