
Al complir-se cent anys del naixement d’Emili Gómez Nadal (1907-
1993), F. Pérez Moragón reivindica la figura de qui fou un dels inspi-
radors més destacats del valencianisme dels anys trenta del segle xx,
exiliat a França des de 1939.
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Els diaris, els llibres de memòries o

qualsevol altra forma d’expressió del

que es diu «literatura del jo» han as-

solit, darrerament, un protagonisme de-

cisiu en la configuració del pensament

modern. Vençudes les reticències a ac-

ceptar la dimensió autobiogràfica com

a base d’una anàlisi històrica fiable,

François Dosse ha sigut qui amb més

criteri ha advocat per la revaloració

d’estes manifestacions discursives. Deu-

tor d’este enfocament de la història i del

seu estudi, el present llibre té un doble

interés, ja que alhora que dibuixa la per-

sonalitat del seu autor, situa i matisa

la seua contribució a la història del va-

lencianisme des de l’anomenat nacio-

nalisme de base marxista.

Dels més de quaranta anys en què va es-

tar escrivint regularment els seus dia-

ris, este llibre reprodueix l’única part

que se n’ha pogut recuperar: els que va

escriure entre setembre de 1977 i de-

sembre de 1988 a Valença d’Agen.

Transcrits pel seu fill A. Gómez Andrés

(que en fa una breu història) i prolo-

gats per F. Pérez Moragón (que s’en-

carrega de fer una semblança biogràfica

de l’autor), estos escrits desgranen el

pensament de l’intel·lectual que, de

l’exili estant, observa i analitza la seua

realitat quotidiana i la del seu País. Una

visió que, en un segon apartat del llibre,

es completa amb un altre text bàsic per

a forjar la dimensió pública d’E. Gómez

Nadal: la transcripció íntegra de l’en-

trevista que en 1980 li feren M. Aznar

Soler i el mateix F. Pérez Moragón.

Molt abans que Fuster proclamara allò

d’«el País Valencià serà d’esquerres o no

serà», Gómez Nadal ja havia avançat les

claus del redreçament i del sentiment

identitari dels valencians des d’un ves-

sant progressista. L’assaig El País Va-

lencià i els altres, publicat per L’Estel en

1972, fou el primer intent de reconéixer-

li este mèrit. En 1990, el mateix Fus-

ter, com a director de la «Biblioteca

d’Autors Valencians» de l’IVEI, va ser

qui, a instància de F. Pérez Moragón,

protagonitzà el segon intent en este sen-

tit, amb la reedició de l’esmentat llibre

de 1972 i d’altres escrits inèdits de l’au-

tor. Ara, vint anys després d’aquella 

iniciativa, Pérez Moragón (sens dubte

un dels investigadors que amb més ri-

gor i dedicació ha contribuït a rescatar

de l’oblit els noms més destacats del va-

lencianisme polític i cultural), torna a

posar damunt de la taula la necessitat

de continuar recuperant el llegat de Gó-

mez Nadal. El repte està servit.

� Santi Vallés
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