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Pròleg

Un país nou, construït per cada un de nosaltres
Vicent Flor, 5-5-2015

Aquest és un llibre coral, de moltes veus (vint-i-
tres en concret), però que presenta un fil conduc-
tor comú, amb els tres eixos que porta el subtítol: 
el valencianisme, la prosperitat i la democràcia. 
Precisament aquestes són les tres raons de ser de la 
Fundació Nexe, que aspira a contribuir, amb idees 
i debat, a la millora de la qualitat de vida dels cinc 
milions de valencians, a la millora de la qualitat del 
sistema democràtic i a la millora de la qualitat del 
nostre autogovern. Aquests objectius, òbviament, 
són perseguits, si més no en teoria, per la majoria 
d’actors polítics i socials del país, però és evident 
que, tots plegats, no hi hem reeixit massa. Només 
posaré una dada de cada cas: d’una banda, la renda 
per càpita dels valencians és inferior a la mitjana 
d’Espanya, un dels estats més pobres de l’Europa 
occidental; d’una altra, les Corts Valencianes han 
tingut en la legislatura 2011-2015 fins a deu impu-
tats (tots ells, per cert, del Partit Popular en el go-
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vern) i, per últim, segons informes independents, la 
Generalitat Valenciana té el pitjor sistema de salut 
i de servicis socials de les dèsset comunitats autò-
nomes de l’estat. Tot plegat, molt trist i preocupant. 
Precisament per això la tasca de la Fundació Nexe, 
i de la resta de la societat civil valenciana compro-
mesa amb aquests objectius, inclosos en aquest cas 
els partits polítics, esdevé tan i tan necessària.

Les veus d’aquest llibre són el producte d’una 
selecció de quaranta-un articles dels prop de dos-
cents que la Fundació Nexe ha anat publicant al 
llarg dels darrers cinc anys i que abasten el període 
comprés entre el 13 de novembre del 2010, amb 
el primer editorial del primer president de Nexe, 
David Joan Marí, i el 21 d’abril del 2015, el darrer 
editorial (fins ara) de l’actual presidenta, Nathalie 
Torres, que compleix de manera ininterrompuda la 
seua obligació mensual d’escriure’n un des d’abril 
del 2012 (a l’agost, però, la deixem descansar). Tots 
dos articles, el primer i el darrer editorial (fins ara), 
s’adjunten tot seguit per a ajudar a copsar quin ha 
estat el projecte de Nexe i quina la seua concreció 
(fins ara).

Aquest marc temporal, com és conegut, ha estat 
un període de crisi duríssima. Precisament per això 
el primer capítol del llibre aplega deu articles sobre 
què ha suposat aquesta crisi en l’economia i en la 
vida quotidiana dels valencians. Tan sols recorda-
ré que, segons dades oficials, si fa no fa un de cada 
tres valencians està en situació de pobresa o en risc 
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d’exclusió social. Tot amb tot, en el capítol es com-
binen els articles de denúncia social amb les pro-
postes de millora d’un model productiu que ha estat 
massa dependent de la construcció i del turisme. La 
desindustrialització del país i l’escassa aposta dels 
servicis avançats, entre d’altres, han estat un drama 
que estem patint i que patirem si no capgirem la 
situació.

El segon capítol aplega dotze articles sobre la 
identitat valenciana, sobre què som els valencians, 
un tema de gran diversitat i que s’aborda des de 
múltiples punts de vista: des de l’anàlisi i la reivin-
dicació d’una tradició ideològica centenària com la 
valencianista, passant per qüestions com la iden-
titat entre els valencians d’origen immigrant o el 
paper de la ciutat de València fins a la denúncia de 
la valencianofòbia i de la subordinació dels valen-
cianoparlants en l’esfera pública. Conéixer millor 
com ens considerem com a societat ens ajudarà 
millor a entendre què volem ser en el futur.

I, per últim, el tercer capítol aplega setze articles 
que denuncien la ineficàcia de l’Estat espanyol en 
la defensa dels interessos de la majoria dels valen-
cians i, d’una altra, fan una aposta precisament per 
un país nou, per un país millor que el que tenim. De 
fet, una de les insistències de la Fundació Nexe als 
seus autors és que no es limiten a la denúncia (cosa, 
per cert, molt important), sinó que també aborden 
la proposta (les possibles línies de canvi).

Tots tres capítols i tot plegat conformen el que 
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diríem un pensament, un pensament divers i plural, 
però amb objectius comuns, coral, com deia. Aquest 
pensament elaborat per politòlegs, sociòlegs, eco-
nomistes, enginyers, historiadors, filòlegs, estudio-
sos del dret i d’altres disciplines té un nom que no 
amagaré: el valencianisme democràtic i progres-
sista. A parer meu, aquesta és la ideologia més ben 
situada per a treballar pels objectius que he esmen-
tat adés.

Aquest és el número 7 d’una col·lecció que vol-
guérem anomenar Demos. Com és conegut, demos 
significa poble en grec clàssic. Els valencians, 
aquest és el nostre convenciment, en conformem 
un, amb tot el que això implica: entre moltes altres 
qüestions, la capacitat de decidir què volem ser en 
el futur.

Amb motiu d’aquest primer quinquenni hem 
volgut reivindicar una part del capital de Nexe, 
uns articles que no sempre han merescut l’atenció 
que mereixien, però que continuen sent útils per a 
aquest demos valencià, que és tant com dir, per a la 
gran majoria dels cinc milions de ciutadans del País 
Valencià. A tots els autors, moltes gràcies. Sense 
vosaltres Nexe no seria pràcticament res. I a tots 
els lectors, moltes gràcies. Sense vosaltres Nexe no 
tindria sentit.
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Posem en marxa la Fundació Nexe
David Joan Marí, 13-11-2010

Una sèrie de persones vinculades a l’àmbit asso-
ciatiu valencià, en la seua recerca constant de vies 
per a millorar des del punt de vista de les idees la si-
tuació del nostre país, ha volgut arreplegar l’esperit 
de consens del món cívic i enfortir-lo de la millor 
manera possible amb un nou projecte.

Així, després de molt d’esforç, podem dir que ja 
és una realitat la Fundació Nexe i el seu element 
difusor més important: aquesta pàgina web. Tant la 
Fundació com la seua web pretenen ser un punt de 
trobada de tots els valencians que reconeixen, ara 
més que mai, la necessitat de transcendir estèrils 
conflictes del passat i d’articular propostes efecti-
ves per a una societat que entra de manera vertigi-
nosa en el segle xxi.

Aquestes propostes són especialment necessàries 
ara que el sobtat canvi de cicle econòmic global ens 
ha agafat a contrapeu i caldrà reconsiderar molts 
pressupòsits si volem assegurar el benestar del 
passat recent. Unes reorientacions que s’hauran de 
fer en àmbits tan complexos com els de la cohesió 
social, la política, l’economia o les seues inevitables 
interrelacions. Aquests seran alguns dels temes 
principals del camí que comencem.

Vull aprofitar aquest primer editorial per a agrair 
a totes les persones que fan possible la Fundació 
Nexe, perquè han constituït l’embrió imprescin-
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dible del qual partim. El text resultaria molt llarg 
si les anomenara a totes, sempre correria el risc 
de deixar-me’n alguna, i per això no faré cap llista 
exhaustiva. Sí que vull, però, agrair expressament 
als patrons, als assessors, als voluntaris i, de manera 
molt especial, a Elies Seguí, Elisa Signes i Jaume 
Ortolà, per la intensa i productiva dedicació que 
presten al projecte. Sense tots ells, aquesta empresa 
no hauria sigut possible i hui no llançaríem aquesta 
nova i ambiciosa iniciativa.

Finalment, vull aprofitar per a animar-vos a tots 
a convertir la Fundació Nexe en eixe punt de tro-
bada d’idees que tant necessitem. El futur està en 
la reflexió i la planificació que fem en el present, en 
les bases que construïm dia a dia. Tornem a treba-
llar, amb més energia i amb ferramentes renovades, 
en eixe futur que sempre hem de desitjar un poc 
millor.
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Cinc anys d’idees per a la societat valenciana  
del futur
Nathalie Torres, 21-4-2015

Em vaig estrenar en la Tribuna de Fundació Nexe 
com a col·laboradora amb l’encàrrec d’abordar la 
qüestió lingüística per ser aquest el meu camp de 
treball. Però, a partir del febrer del 2012, vaig co-
mençar a signar-ne els editorials com a presidenta 
del Tirant lo Blanc i de la Fundació Nexe. Tot un 
repte i, naturalment, una gran responsabilitat.

L’entitat, a punt de complir els 25 anys, ha man-
tingut constant l’afany d’obrir el debat polític 
perquè les grans qüestions no estigueren exclusi-
vament en mans dels partits polítics. La fundació, 
que fa cinc anys en aquest 2015, ha insistit en el 
missatge que cadascun de nosaltres havia d’assumir 
el seu compromís amb la societat i ser copartícip 
i coresponsable tant en els debats com en la presa 
de decisions. Mitjançant els articles publicats en la 
web, els estudis de la col·lecció Demos, els treballs 
de la nounada Àgora i les publicacions de Pensar el 
País Valencià, des de Fundació Nexe hem intentat 
construir un discurs fet des del valencianisme adre-
çat al conjunt de la societat valenciana i fonamentat 
en tres punts indefugibles: la cohesió, la solidaritat i 
el progrés.

Però la realitat diària d’aquest lustre que tot just 
sembla tindre fi al maig que ve ens ha obligat a 
parar atenció en alguns aspectes que requerien una 
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certa unanimitat. La crisi ha fet palesa la injustícia 
del sistema de finançament autonòmic i la distinta 
provisió de recursos als ciutadans pel simple fet de 
viure en una comunitat autònoma determinada. El 
sistema ha castigat reiteradament el País Valencià, 
on el discurs oficial ha intentat maquillar una reali-
tat certament alarmant.

La principal singularitat del finançament dels 
valencians és que a pesar de ser pobres —en el sentit 
que estem per sota del 90 % de la mitjana espanyola 
per càpita— paguem per damunt d’aquesta mitjana, 
però en canvi rebem diners per a serveis i inver-
sions molt per sota. La nostra és una situació pro-
fundament injusta, tal com han reiterat els experts; 
que agreuja els problemes de la crisi i que posa de 
manifest que a l’Estat espanyol no tots som iguals. 
Una màxima que sembla aplicar-se només quan 
la finalitat és uniformitzar la diversitat nacional i 
lingüística, però que s’oblida de totes totes quan es 
parla de diners.

Des de la nostra Tribuna i des dels nostres fò-
rums, hem debatut i hem denunciat aquesta injus-
tícia, que afecta la vida quotidiana dels valencians 
en forma d’infraestructures o d’equipaments bàsics, 
per exemple. I hem intentat conformar entre tots 
els qui s’han unit a aquest debat obert un discurs 
reivindicatiu, clar i unívoc, alhora que refermàvem 
el paper tan important de la societat civil valen-
ciana, més inquieta, més crítica, més plural, més 
reivindicativa i més valenciana del que s’ha en-
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testat a mostrar el relat oficial sobre nosaltres, els 
valencians.

En aquest nou relat, els mitjans de comunicació 
han tingut un paper destacadíssim: el tancament 
de la RTVV ha evidenciat la necessitat de tindre 
uns mitjans de comunicació públics que advoquen 
per la informació rigorosa, la pluralitat d’opinions 
i l’entreteniment. I en el nostre cas, sobretot, per 
l’ús i el respecte de la llengua pròpia amb la finalitat 
d’ampliar-ne els àmbits d’ús social.

Precisament tot el contrari que hem patit amb la 
nostra desapareguda RTVV pública, on es manipu-
lava i censurava amb l’objectiu conscient de desin-
formar la ciutadania; on es practicava l’amiguisme, 
el partidisme i el sectarisme amb uns mètodes èti-
cament reprovables, però electoralment rendibles 
per al Partido Popular; on s’exercia un lingüicidi 
calculat, amb l’ús residual del valencià, en una vul-
neració manifesta de la llei de creació de Canal 9.

Abordar els mitjans de comunicació ens ha dut 
a parlar de llengua i, consegüentment, de la nostra 
identitat: qüestionar-nos qui som els valencians i 
per què som d’una determinada manera i no d’una 
altra, amb la voluntat d’aportar respostes que ens 
permeten encarar el futur col·lectiu amb unes cer-
tes garanties d’èxit ha sigut un dels assumptes que 
més interés ha suscitat.

La qüestió valenciana i, més concretament, les 
senyes d’aquesta identitat han centrat la dialèctica 
social en les últimes quatre dècades. Un objecte 
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d’estudi molt controvertit que discorre per camins 
ben dispars, que van des de l’espanyolisme unifor-
mista residual fins a la integració en un projecte 
nacional català, com a punts extrems de l’itinerari, 
passant pel projecte regionalista integrat en l’estat 
o advocant per un projecte nacional exclusivament 
valencià.

El dia a dia ens proveeix multitud d’exemples que 
demostren la importància que el tema continua des-
pertant en el si de la societat valenciana i entre el 
que anomenem societat civil. Llevat de l’assimilació 
total a Espanya, els altres models identitaris com-
parteixen la reivindicació d’una identitat pròpia, 
amb la diferència, això sí, del grau de consciència 
nacional de cadascun. I en aquest punt, sembla que 
els estudis dedicats a analitzar la identitat valenci-
ana coincideixen a posar l’èmfasi en la feblesa de la 
consciència de nació diferenciada. Intentar respon-
dre al perquè d’aquesta feblesa amb una contestació 
única no solament és inviable sinó que, a més, apro-
fundiria en la visió esbiaixada que s’ha volgut donar 
de la identitat dels valencians, oficialment satisfets 
amb la nostra missió d’ofrenar noves glòries a Es-
panya. Ben al contrari, la identitat, polièdrica i, per 
tant, complexa, requereix respostes múltiples i vari-
ades. Possiblement, els articles i treballs editats per 
Fundació Nexe donen compte d’algunes d’aquestes 
respostes.

El sistema de finançament, la situació lingüística, 
els mitjans de comunicació públics, etc., han sigut 
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temes que han centrat el nostre debat públic en 
aquests últims cinc anys, sobretot en ocasió d’elec-
cions. I ara, a les portes d’una altra contesa electoral 
són qüestions que tornaran al centre de la discussió 
política, on la ciutadania juga un paper residual, 
com a mera espectadora. La reforma electoral, el 
funcionament dels partits, la transparència en l’ad-
ministració són alguns dels aspectes apuntats pels 
nostres col·laboradors en el debat cívic nascut del 
malestar ciutadà amb les institucions. Una demo-
cràcia de major qualitat requereix una participació 
ciutadana real en els assumptes públics. Precisa-
ment un procés ciutadà innovador i participatiu és 
el fonament d’una nova manera d’entendre l’urba-
nisme com fins ara, basat en l’especulació del sòl i 
origen de la misèria econòmica, social i ambiental 
que encara patim hui dia. Aquest procés participa-
tiu també ha merescut l’anàlisi d’experts que han 
confiat en Fundació Nexe per a donar a conéixer els 
seus treballs, centrats en l’entorn més immediat i 
amb voluntat d’aportar solucions als problemes més 
apressants.

Hem tingut la sort, al llarg d’aquests cincs anys, 
de comptar amb el vistiplau dels lectors, que han 
contribuït a donar a conéixer aquests treballs. Mit-
jançant la difusió en les xarxes socials, les nostres 
«idees per a la societat valenciana del futur» han 
tingut un ressò que, sense aquestes plataformes, 
seria impensable. Però el paper dels lectors ha anat 
més enllà del simple acte de compartir un text: la 
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participació activa en els debats que determinats 
articles o estudis han originat així com el mecenat-
ge que ha requerit la publicació d’altres en són bona 
mostra.

Han sigut cinc anys de treball intens i certament 
satisfactori. Agraïsc la dedicació dels nostres col-
laboradors i autors, amb una menció especial al 
director acadèmic de la Fundació Nexe, Vicent Flor. 
Als nostres seguidors i lectors, els done les gràcies 
per contribuir a fer visibles les inquietuds de tots 
aquells que ens estimem aquest país i que ens esfor-
cem perquè siga, cada dia, una mica millor.
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Una crisi duríssima: economia i 
societat

La sobirania econòmica dels valencians
Joan Sanchis, 4-10-2012

No són moments fàcils per al País Valencià. Aquest 
passat 20 de juliol, el vicepresident del Consell, 
José Ciscar, anunciava públicament la petició 
d’ajuda econòmica per part de la Generalitat al 
govern espanyol. Ens convertíem així en la primera 
comunitat autònoma a demanar suport financer al 
govern central a través del mecanisme del Fons de 
Liquiditat Autonòmic (FLA). Entràvem així, de-
finitivament, en una situació d’alienació política i 
econòmica que amenaça, com mai en els últims 20 
anys, la nostra capacitat d’autogovern com a poble.

En el títol de l’article us parle del concepte de 
«sobirania econòmica», i ho feia perquè aquest és 
un element essencial per a la capacitat d’autogovern 
dels pobles. Un col·lectiu que no gaudeix de la capa-
citat de decidir sobre els seus propis recursos és un 
col·lectiu alienat, insignificant en el context polític 
i econòmic mundial. I en el cas del País Valencià, la 
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pèrdua de sobirania econòmica al llarg dels últims 
anys és molt significativa.

Però, ¿com hem arribat ací? ¿Hem viscut per 
sobre de les nostres possibilitats? ¿Hem tingut mals 
gestors? Aquest article pretén fer una diagnosi breu 
però completa dels factors que hi han influït, cen-
trant-nos fonamentalment en aquells de tipus eco-
nòmic —la part política la deixe per als magnífics 
politòlegs que també escriuen en aquesta mateixa 
pàgina.

Context actual. Com déiem, aquest passat 20 de 
juliol, el País Valencià va entrar a formar part del 
mecanisme del FLA, del qual rebrà aproximada-
ment —si no hi ha ball de xifres— vora 4.500 mili-
ons d’euros. L’admissió en el FLA està condicionada 
a l’acceptació d’una determinada condicionalitat 
establerta en el reial decret de creació del fons; con-
cretament l’article 4 deixa ben clares quines són les 
conseqüències:

Article 4. Condicions Financeres. 1. La comunitat autòno-
ma s’ha de sotmetre als principis de prudència financera 
que es fixen per resolució de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera. 

Els ben estèticament anomenats «principis de 
prudència financera» inclouen en realitat la pràc-
tica totalitat d’actuacions econòmiques que fa el 
sector públic valencià, amb plena capacitat de l’Es-
tat espanyol per a controlar-les i influir-hi. De fet, 
per a accedir al fons és també condició ineludible la 
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presentació d’un pla d’ajust que ha de ser aprovat 
pel Ministeri d’Hisenda.

A banda d’aquesta condicionalitat addicional pel 
fet d’accedir als recursos del FLA, totes les comuni-
tats autònomes estan sotmeses als objectius de dè-
ficit que ha fixat l’Estat espanyol, que al seu mateix 
torn ha de respondre també als criteris fixats per la 
Comissió Europea. No obstant això, la desigualtat 
en els criteris de fixació d’objectius és ben clara. 
Mentre que l’Estat haurà de complir un objectiu del 
4,5 % en el 2013, a les CCAA se’ls exigirà el 0,7 %, i el 
0,1 % en el 2014. A més, l’incompliment dels criteris 
del FLA o dels objectius fixats de dèficit, poden su-
posar legalment la intervenció del govern espanyol 
en qualsevol govern autonòmic.

En aquest context, el País Valencià ho tindrà difí-
cil per a complir els objectius sense assumir dràsti-
ques retallades en la despesa pública; i sobretot, ho 
tindrà difícil per a sortir-se’n econòmicament en el 
llarg termini, donades les vulnerabilitats addicio-
nals de les quals parlarem a continuació.

Discriminació que alimenta el deute. Un factor 
molt important que explica la situació actual del 
País Valencià —el més important quant a la seua 
magnitud econòmica— és la discriminació perma-
nent en el repartiment del sistema de finançament 
autonòmic.

Ho explica molt bé Rafa Beneyto en l’estudi El 
finançament dels valencians, editat per la Fundació 
Nexe. El 2009, per exemple, els valencians, vam rebre 
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un finançament per càpita de 1.904,28 ¤, és a dir, 
194,59 ¤ menys que la mitjana espanyola. I la situa-
ció s’ha agreujat en la liquidació del 2010 publicada 
aquest mateix juliol pel Ministeri d’Economia. Du-
rant el 2010 els valencians vam rebre de l’Estat 2.332 ¤ 
per càpita, 229 ¤ menys que la mitjana espanyola. Tot 
això, comptant amb una renda per càpita que repre-
senta només el 88,4 % de la mitjana de l’Estat, un dels 
territoris més pobres en relació a la mitjana.

Aquesta situació ha sigut acumulativa any rere any, 
i ha provocat que la Generalitat ni tan sols pogués 
cobrir les despeses de sanitat i educació amb l’assig-
nació de l’Estat, que haja generat per tant un volum 
important de dèficit públic finançat amb deute.

El deute del sector públic valencià ha crescut 
de manera ininterrompuda durant els últims anys. 
Fins i tot en l’època de bonança econòmica es gene-
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rava deute. Això és deu per una banda a l’assignació 
deficitària del sistema de finançament, i també a 
unes determinades polítiques econòmiques de des-
pesa improductiva. Això no obstant, cal deixar clar 
que quantitativament el factor més important és el 
dèficit del sistema de finançament. Amb aquesta 
situació la fallida era qüestió de temps.

Drenatge de recursos cap a l’Estat. A banda del 
dèficit en finançament per càpita, el País Valencià 
sofreix, per la mateixa estructura de l’Estat, un 
drenatge permanent de recursos cap a l’adminis-
tració central, uns recursos que no retornen mai. 
És el conegut com a dèficit fiscal, és a dir, el fet 
de pagar més impostos o taxes del que es rep en 
contrapartida.

Últimament, amb el debat sobre la independèn-
cia a Catalunya, alguns mal anomenats experts han 
adduït la inexistència d’aquest concepte, basant la 
seua argumentació en el fet que són les persones 
les que paguen impostos i no els territoris, i per 
tant, resulta poc lògic establir una anàlisi territorial. 
Si bé és cert que òbviament els impostos són pa-
gats per les persones, no és cert que les inversions 
siguen retornades per persona. És a dir, les inversi-
ons —les contrapartides— es realitzen per territoris, 
per municipis, per comunitats autònomes, per tant 
l’anàlisi territorial és completament lògic.

Així, el 2005 segons les balances fiscals publica-
des —només una vegada— pel Ministeri d’Econo-
mia, el País Valencià cedia anualment un 6,40 % del 
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seu PIB. Si fixem aquest percentatge en l’actualitat, 
representa 6.588 milions d’euros d’espoli fiscal anu-
al. Així, si aconseguírem eliminar aquest drenatge 
permanent de recursos, el deute de la Generalitat 
Valenciana a finals del 2011 —20.762 milions d’eu-
ros— es podria liquidar en poc més de 3 anys.

Discriminació històrica en inversions estatals. 
Pràcticament des del franquisme, el País Valencià 
ha sofrit addicionalment també una marginació pel 
que fa a les inversions públiques que realitza l’Estat 
en les diferents comunitats autònomes.

De fet, els pressupostos generals de l’Estat per al 
2013 publicats fa uns quants dies, revelen que els 
valencians rebrem el 2013 un 35 % menys que el 
2012. Concretament, 128 ¤ per habitant, 98 ¤ menys 
que la mitjana espanyola d’inversions arreu de l’Es-
tat (225 ¤).
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Una economia que recula. El resultat de tots 
aquests desequilibris i problemes que limiten —per 
no dir que alienen completament— la nostra sobira-
nia econòmica no és més que la degradació progres-
siva de les nostres condicions de vida.

L’evolució de la renda per càpita és ben aclarido-
ra. Lluny de convergir amb la mitjana espanyola, 
el valor afegit per càpita de l’economia valenciana 
s’ha anat allunyant de la mitjana, i ha caigut fins a 
suposar el 88,4 % de la mitjana espanyola.

A més, el pes de l’economia valenciana en el 
conjunt de l’Estat ha anat disminuint: del 9,9 % del 
PIB el 2008, al 9,6 % el 2011. Això s’ha vist agreujat 
també per la reduïda inversió pública, que el 2011 
suposava el 15,3 % del PIB, inferior també a la mitja-
na espanyola del 16,5 %.

Valencians sense sobirania econòmica. La situació 
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és certament desoladora en tots els sentits. Sense 
una reorientació completa de la política financera 
autonòmica, la nostra capacitat d’autogovern, està 
completament en perill.

Lluny de discursos populistes, el que més ha 
pesat en l’empitjorament de les finances públiques 
valencianes ha sigut un sistema de finançament 
autonòmic totalment arbitrari i injust. I sense una 
reforma d’aquest, serà impossible la sostenibilitat 
de la Generalitat Valenciana a mitjà termini. El deu-
te anirà creixent i creixent, els objectius de dèficit 
seran pures quimeres que pagarem cedint del nos-
tre benestar, i els «homes de negre» es convertiran 
en els nostres veïns habituals.

Queda ben clar que les polítiques econòmiques 
centralistes estan portant el País Valencià a una 
greu crisi sistèmica i institucional, a la plena aliena-
ció de la nostra sobirania econòmica com a poble. 
L’economia valenciana és cada vegada més irrelle-
vant en el context estatal, i no es veu la llum al fons 
del túnel.

Ara més que mai, els valencians necessitem un li-
deratge polític i econòmic que passe de les paraules 
a l’acció, que estructure una alternativa de política 
econòmica i que diga prou.
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La innovació al poder!
Elisa Signes, 1-6-2011

Al poble de Viganella, als Alps italians, fa pocs anys 
que, per primera vegada en la història, van tindre 
sol a la plaça del poble en hivern (on les muntanyes 
ho impedien de novembre a febrer). La tecnologia 
facilitadora del miracle s’anomena «espill»… És 
gegant i compta amb un sistema informàtic per a la 
seua reorientació automàtica, però no deixa de ser 
un espill. És un exemple d’innovació, duta a terme 
per un ajuntament, que —amb creativitat— sense 
necessitat d’inversions espectaculars, ha aconseguit 
millorar considerablement la qualitat de vida dels 
seus habitants.

Ara que els pressupostos es redueixen, des de 
les administracions públiques, el que cal és ser 
imaginatius, aprofitar el coneixement existent, 
les experiències d’altri, tindre les ments obertes 
i ser capaços de donar nous usos a productes o 
serveis no tan nous (com a Viganella). És a dir, cal 
innovació.

Alguns volen aprofitar la crisi per a posar fi a 
un estat del benestar en el qual no han cregut mai. 
Amb arguments d’ineficiència, d’excés de serveis 
públics, de l’aprofitament il·legítim d’alguns, volen 
posar fi a certes conquestes socials. Acceptar la 
realitat econòmica actual no ha d’implicar acceptar 
la fi de l’estat del benestar. S’hauran d’optimitzar 
els recursos disponibles (econòmics, ambientals, 



28

humans, etc.). S’haurà d’aprofitar el capital humà, 
incorporar gent amb capacitat als equips de decisió 
i gestió, escoltar les propostes dels tècnics que hi 
treballen i dels usuaris (segurament amb propostes 
innovadores i, en molts casos, més econòmiques).

S’ha d’innovar en la gestió de les administraci-
ons públiques, en la forma de comunicar-se amb 
el ciutadà, en la col·laboració amb pobles i governs 
veïns, per a ser més eficients i eficaços. Es poden fer 
moltes coses: des de sincronitzar horaris de trans-
port amb les necessitats de la població, fins a apli-
car solucions imaginatives per a reanimar el petit 
comerç, per a gestionar els residus… Per a innovar 
no calen projectes tecnològicament complicats ni 
costosos. Un exemple és el de Mercadona i el seu 
interproveïdor de productes de cel·lulosa, SCA, que 
havien reduït espai, el nombre de camions per a 
transportar els productes i els costos, simplement 
en extraure l’aire sobrant dels paquets de rotllos de 
paper de cuina.

Per a fer telemedicina, no cal esperar a tindre 
banda ampla en tots els racons del país. ¿Quina 
importància té tardar una nit sencera, usant un 
simple mòdem, per a enviar una fotografia de la pell 
al dermatòleg? ¿Són imprescindibles realment les 
tecnologies més punteres de comunicació mitjan-
çant la televisió i internet?

¿Calen tants ordinadors a les escoles? ¿O hi ha 
altres solucions menys costoses però més efectives 
per a millorar el nivell educatiu dels nostres xiquets? 
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¿Calen nous edificis i parcs tecnològics en tots els po-
bles o podem traure més partit als que ja existeixen?

Es poden introduir canvis organitzatius ben sen-
zills que permeten reduir despeses. Jugar el partit 
de futbol a les cinc de la vesprada, amb llum natu-
ral, en lloc de les nou de la nit ens permetrà un gran 
estalvi energètic. És una mesura no massa compli-
cada i que es pot entendre fàcilment.

Les decisions dels nostres governants han de 
basar-se en l’interés real per a resoldre les neces-
sitats dels ciutadans, no en pròximes fites electo-
rals, no a deixar obres faraòniques (que, a més, són 
inviables hui en dia). No val excusar-se en la falta 
de pressupostos. Hi ha moltes maneres de millorar 
la salut, l’educació, el benestar, la qualitat de vida 
dels ciutadans. Sols cal innovar en la nostra manera 
de veure-ho, de fer les coses. Sense haver d’esperar 
l’execució de grans infraestructures, sense haver 
d’usar l’excusa que el govern estatal no ens dóna 
diners per a aquesta o aquella inversió.

La innovació no és únicament per a les empreses 
i els centres de recerca. I la crisi econòmica no ha 
de ser l’excusa per a posar fi a l’estat del benestar. 
Amb la reorganització de certs serveis de salut es 
podrien reduir les llargues llistes d’espera; amb 
l’estalvi en la il·luminació dels carrers es podria 
invertir en educació; amb la racionalització d’hora-
ris laborals es podria augmentar la productivitat del 
treball i la competitivitat de les nostres empreses… 
Cal, en definitiva, que la imaginació arribe al poder!
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El pròxim supermodel
Joan Sanchis, 14-3-2013

«Per què el món hauria de mirar cap als països 
nòrdics»: amb aquest eloqüent titular encapçalava 
el setmanari britànic The Economist el passat febrer 
un ampli reportatge sobre les reformes econòmi-
ques a Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Noruega.1 En 
destacava especialment la transparència i el prag-
matisme dels seus governants, que segons el set-
manari han permés aplicar polítiques econòmiques 
d’èxit més enllà de l’eix tradicional esquerra-dreta.

Certament els països nòrdics han sigut durant 
anys el mirall de bona part de l’esquerra. Aquests 
països s’han caracteritzat al llarg de les últimes 
dècades per oferir pràcticament el millor sistema 
de prestacions socials del món, encapçalant a més 
els principals rànquings quant a qualitat dels seus 
serveis públics. Durant anys han sigut el paradigma 
dominant d’allò que es va qualificar de «tercera via» 
entre el capitalisme i el socialisme.

La base d’aquesta tercera via clàssica era el 
tax-and-spend (recapta impostos i gasta). En con-
seqüència, els principis de la intervenció governa-
mental als països nòrdics havien sigut tradicional-
ment implementar una elevada pressió fiscal que 

1. <http://www.economist.com/news/special-report/21570840-
nordic-countries-are-reinventing-their-model-capitalism-says-
adrian>.
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permetera finançar una àmplia xarxa de protecció 
social i d’empreses públiques. Així, i fins ben en-
trats els anys noranta, els països nòrdics van in-
crementar substancialment el pes del seu sector 
públic, de manera que la major part de l’estructura 
productiva del país en depenia (a Suècia el sector 
públic va arribar a representar gairebé el 70 % del 
PIB).

Això no obstant, les successives crisis del deute 
dels anys noranta van fer replantejar àmpliament 
les bases del model. Els països nòrdics van em-
prendre tota una sèrie de reformes orientades a 
construir una estructura productiva autònoma del 
sector públic amb l’objectiu precisament de mante-
nir el seu potent estat del benestar.

Des d’aleshores s’han iniciat tota una sèrie de 
reformes que han aconseguit compatibilitzar un 
clar liberalisme econòmic amb l’aposta per una 
forta xarxa de serveis públics i assistència social. Si 
agafem de nou l’exemple suec, la participació del 
sector públic en l’economia ha baixat fins al 49 %, el 
deute públic s’ha reduït del 70 % del PIB el 1993 fins 
al 37 % el 2010, i el dèficit pressupostari ha passat 
de l’11 % a un superàvit del 0,3 %.

El «supermodel» nòrdic, com déiem abans, 
combina mesures pràcticament de tot l’espectre 
ideològic, sota la lògica del pragmatisme, cercant 
allò que realment funciona. Mentre que en el camp 
del mercat, aplica essencialment mesures liberalit-
zadores (introducció de competència en monopolis, 
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facilitats de creació d’empreses, rebaixes imposi-
tives, potenciació de la innovació, flexibilització 
del mercat laboral…), en l’àmbit social i del mercat 
de treball s’opta per fortes polítiques d’intervenció 
pública (el 30 % de la força de treball està ocupada 
en el sector públic enfront del 15 % de la mitjana 
de l’OCDE, sanitat i educació públiques de primera 
qualitat, seguretat per als treballadors que es que-
den a l’atur, pensions elevades…).

És especialment destacable el model de relacions 
laborals implantat a Dinamarca, allò que es coneix 
com la «flexiseguretat». Aquest model combina 
la capacitat de les empreses d’adaptar lliurement 
la seua força de treball, amb una potent xarxa de 
protecció per a totes les persones que es queden de-
socupades en un determinat moment. Aconsegueix 
eliminar, per tant, els perjudicis d’una excessiva ri-
gidesa del mercat laboral i al mateix temps eliminar 
també els efectes perniciosos de la flexibilització. 
No en va, l’expressió «Getting to Denmark» s’està 
fent famosa entre els opinadors i experts.

Però la clau del model nòrdic, no sembla estar 
tant en l’economia —que també— sinó en la política 
i en la gestió pública. El mateix The Economist fa 
una afirmació certament molt aclaridora en la seua 
conclusió: «Els països nòrdics són probablement els 
millors governats del món». Els ciutadans confien 
en els seus governants, la corrupció és pràcticament 
inexistent i hi ha màxima transparència en la gestió 
pública. L’Estat és eficient, funciona, i no és neces-
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sàriament gran —el pes del sector públic a Suècia és 
ara inferior que a França.

La transparència i la bona gestió semblen, per 
tant, haver generat tota una sèrie de sinergies molt 
positives dins del mateix sistema econòmic. L’opció 
del pragmatisme i de combinar idees ideològica-
ment molt diferents ha donat els seus fruits. Podrí-
em discutir molt sobre les mesures concretes, sobre 
si aquesta aproximació asèptica a l’economia és o 
no convenient, però el que és indubtable és que a la 
llum dels resultats alguna cosa haurem d’aprendre 
dels nostres veïns del nord.
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L’empresa valenciana, més enllà de la cruïlla
Elies Seguí, 1-4-2012

En la presentació de l’últim llibre de Vicent Soler 
(L’ofici de raonar, Publicacions de la Universitat de Va-
lència), organitzada pel Tirant i la Fundació Nexe, es 
va produir un ric debat sobre el present de l’economia 
valenciana. La història es repetia i el diagnòstic era el 
mateix que feia 10 anys!! Ens trobàvem davant d’una 
dècada perduda, i em vaig sentir com Bill Murray en la 
pel·lícula Atrapat en el temps… 

Durant la tertúlia, Soler va recordar com fa vora 10 
anys ja hi havia experts que alertaven de la fi del, fins 
aleshores, reeixit model productiu valencià (basat en 
la competència en preus baixos). En aquella ocasió, els 
llums rojos s’encenien perquè —per primera volta des 
que es disposava d’informació estadística— l’evolució 
del PIB valencià era pitjor que la mitjana espanyola i 
ens convertíem en un territori pobre en el context es-
panyol. El 2006, en el segon número de la revista Nexe 
(disponible en revistanexe.com) ja vam fer una àmplia 
reflexió sobre el model productiu valencià. Lamenta-
blement, molts dels problemes continuen vigents.

Malgrat el gran impacte del boom immobiliari sobre 
la nostra economia i de l’imponent deute acumulat 
per la Generalitat Valenciana durant la darrera dè-
cada, la realitat és que el nostre PIB per càpita no ha 
parat de baixar respecte a la mitjana espanyola. Les 
dades de la comptabilitat regional de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE) ho mostren clarament.
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L’empresa valenciana s’enfrontava a principis de 
segle a un escenari més globalitzat i més liberalitzat 
després dels successius acords GATT i de la creació 
de l’Organització Mundial del Comerç. Un context 
en què la nostra empresa tradicional havia de pren-
dre decisions transcendents per a les pròximes 
dècades, en què s’havia d’albirar un nou model per a 
la nostra economia.

Una economia que —per a resultar competitiva— 
havia d’estar plenament integrada en l’economia del 
coneixement, una nova realitat en què els intangibles 
esdevenen els recursos competitius fonamentals. La 
revolució implicava aleshores un canvi de sistema 
productiu en què la nostra empresa buscara la dife-
renciació i no sols la competitivitat en costos. Aug-
mentar la productivitat i la qualificació del capital 
humà, la innovació, la internacionalització, les noves 
tecnologies, el disseny o la connectivitat del territori 
a través de les infraestructures passaven a ser prio-
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ritats essencials en la remodelació de les estratègies 
empresarials.

Malauradament, la realitat s’ha anat imposant 
durant l’última dècada i és fàcil comprovar com 
—posem per cas— el nostre sector tèxtil productiu 
s’ha reduït en més d’un 50 % des del 2005 després 
de la plena integració de l’acord GATT. Un autèntic 
tsunami que s’ha replicat en altres indústries tradici-
onals (moble, joguet, etc.). Sols aquells que han sabut 
adaptar-se al nou entorn (una minoria) han sobrevis-
cut el dia de hui.

Mentrestant, els successius governs —tant estatals 
com autonòmics— s’omplien la boca amb discursos 
sobre el canvi del model productiu, la inversió en 
R+D com a prioritat i la millora del model educatiu… 
Això sí, malgrat un repte generacional com aquest, 
la despesa en educació respecte al PIB es mantenia 
constant (i clarament per sota de la mitjana dels països 
de l’OCDE), la inversió valenciana en R+D a penes su-
perava la mitjana de la UE i les polítiques industrials 
desapareixen… Les dades al respecte són contundents.

Despesa pública en educació sobre el PIB. Font: Ministeri d’Educació.

 2000 2007

 
Conjunt de tots 
els nivells de 
l’educació

Conjunt de tots 
els nivells de 
l’educació

Educació primà-
ria, secundària i 
postsecundària 
no terciària

Educació 
terciària

Espanya 4,3 % 4,3 % 2,8 % 1,0 %

OCDE 5,1 % 5,2 % 3,5 % 1,2 %

UE-19 5,1 % 5,3 % 3,5 % 1,3 %
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Esforç en R+D sobre el PIB.  Font: COTEC amb dades INE.

 2002 2005 2008 2009
València 0,81 % 0,98 % 1,05 % 1,10 %

Espanya 1,03 % 1,12 % 1,35 % 1,38 %

UE-27 1,86 % 1,74 % 1,84 % n. d.
OCDE 2,63 % 2,25 % 2,34 % n. d.

Una dècada després les dades ens mostren com la 
inversió en R+D és encara testimonial (i decreixent 
en els darrers pressupostos públics), com la nostra 
educació ocupa un lloc mediocre en informes inter-
nacionals com el PISA (OCDE) o com es tanquen 
oficines comercials a l’estranger. ¿Contradictori? 
No massa, la praxi política ens té acostumats a no 
anar moltes vegades més enllà dels discursos i que 
el llarg termini mai passe dels 4 anys. Poc forment 
per a albirar un repte tan gran com un nou model 
productiu…

Afortunadament, la societat valenciana ha anat 
per davant i ha sabut trobar —malgrat la falta de 
finançament i d’infraestructures, i l’absència de 
polítiques— formes de sobreviure i de triomfar en la 
difícil arena competitiva actual. Així, els exemples 
d’empreses o institucions valencianes d’èxit —tant 
grans com menudes— són coneguts, fins i tot en una 
crisi tan profunda com l’actual.

L’empresa valenciana ha disposat en el passat de 
models d’èxit (amb totes les ombres que es vul-
guen), i no hi hauria d’haver cap circumstància que 
ens impedira aprofitar les oportunitats que se’ns 
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presenten al davant. Comptem amb emprenedors, 
tradició exportadora, uns ports molt competitius i 
amb una de les generacions més ben formades de la 
nostra història.

Ens cal doncs, un projecte de país, una visió a 20 
anys que aglutine gran part de la societat valenci-
ana al voltant d’un programa possible i desitjable. 
En eixe model social, sobre les bases de la nostra 
tradició, el nostre capital humà i la nostra capacitat 
emprenedora, l’empresa valenciana jugarà un paper 
fonamental per a generar benestar.

No és sols un desig… En altres parts del món 
s’han afrontat amb determinació reptes com l’as-
senyalat. Un cas pròxim el tenim al País Basc dels 
anys 80, castigat per la dura desindustrialització i 
amb un atur prop del 25 %. En eixe complicat con-
text, la societat basca va saber reinventar-se i dirigir 
els seus esforços (les seues inversions) cap a un nou 
model productiu basat en el coneixement. Trenta 
anys després no sorprén veure com el País Basc és 
la comunitat autònoma més rica de l’estat (amb un 
PIB per càpita de 138,7 % respecte a la mitjana espa-
nyola) i com compta amb uns indicadors d’inversió 
en educació o R+D per damunt de la mitjana euro-
pea. L’èxit no s’improvisa.

Es tracta d’establir prioritats i de prendre decisi-
ons… Reconvertir els sectors sense futur i reindus-
trialitzar el territori de forma que es generen nous 
servicis de valor afegit (i més treball qualificat). 
València és més del que sembla en els mitjans de 



39

comunicació. Sí, però caldrà demostrar-ho més 
enllà dels discursos… Moltes de les nostres empre-
ses —fruit del seu treball durant dècades— comp-
ten amb coneixement expert, treballen en mercats 
competitius i estan arrelades al territori. Amb 
aquests ingredients, hauríem de poder afrontar 
nous reptes amb garanties. Ho crec fermament.

La nova cruïlla (més difícil i complexa que mai) 
ha evidenciat les mancances del nostre teixit pro-
ductiu i són cada vegada més els empresaris, els 
mitjans de comunicació, les fundacions i les asso-
ciacions que reclamen del nostre govern posicio-
naments més bel·ligerants sobre un finançament 
més just o la inversió en infraestructures bàsiques 
(com el corredor mediterrani). Al mateix temps, la 
nostra empresa necessita un horitzó a 20 anys sobre 
el qual puga reconstruir els seus avantatges compe-
titius, i això requereix lideratges socials que de-
terminen les prioritats: més i millor educació, més 
innovació i més internacionalització.

Diuen que la història es repeteix, però el nostre 
objectiu generacional hauria de ser intentar que 
—10 anys més tard— l’empresa valenciana no quede 
atrapada en el temps. És a dir, que no es trobe com 
Bill Murray cada matí en un nou «dia de la marmo-
ta». Depén de tots nosaltres, emprenedors, gover-
nants i societat civil.
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Sistema financer: cap a la corporatocràcia
Joan Sanchis, 3-12-2012

106.500 milions d’euros. Aquesta és la quantitat 
total que de moment han hagut de desemborsar les 
institucions espanyoles i europees per a salvar el 
sistema financer del col·lapse. Bancaixa, la CAM i el 
Banc de València —les tres principals entitats finan-
ceres al País Valencià— nacionalitzades, fusionades 
i venudes per 1 ¤. Pinta bé la cosa, ¿no?

Fora bromes, la situació del sistema financer 
actual —especialment el valencià, si és que encara 
existeix— és més que preocupant. I ho és tant per 
les dificultats en l’accés al crèdit en què es troben 
moltes famílies i empreses, com per la reestructu-
ració, a parer meu totalment equivocada, que s’està 
realitzant en el sector.

Els orígens. Cases, especulació urbanística i inter-
venció política. Aquests han sigut els tres principals 
problemes que han patit les entitats financeres 
espanyoles i valencianes, especialment les caixes 
d’estalvi, i que han provocat la que sens dubte 
podem qualificar de la major crisi financera de la 
història.

L’ecosistema de promotors, polítics i banquers, va 
iniciar un cercle viciós a la recerca del benefici que 
va acabar amb una exposició importantíssima de 
les entitats de crèdit respecte al sector immobiliari. 
Tan bon punt el preu de l’habitatge va començar a 
baixar i el sector de la construcció s’aturà, els impa-
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gaments van arribar i la situació de les entitats es va 
degradar sobtadament.

Perquè us en feu una idea, en el cas de la CAM, 
de cada 100 euros de crèdit, 98 eren a activitats o 
projectes relacionats amb el sector immobiliari i 
construcció. En el cas del Banc de València, recent-
ment intervingut i venut a La Caixa per 1 ¤, aquest 
percentatge era pràcticament del 66 %.

I a aquesta sobreexposició al sector immobiliari 
s’afegeix encara en molts casos una gestió financera 
deficient, sense valoracions de riscos, sense conei-
xements econòmics i amb un alt grau d’intervenció 
política i empresarial.

El problema. El problema que va esclatar allà pel 
2007 era evident. Davant el deteriorament del valor 
dels actius immobiliaris, els balanços de les entitats 
es deterioraven ràpidament. A això se sumaven els 
impagaments i la congelació del mercat de crèdit 
interbancari. Era qüestió de temps que la supervi-
vència d’algunes entitats es posara en dubte.

I així va ser. Els problemes van començar a sorgir 
als EUA i mesos més tard arribaven a Europa amb 
nacionalitzacions massives al Regne Unit. L’efec-
te es va retardar a l’Estat espanyol —gràcies a un 
volum superior de reserves—, però les conseqüèn-
cies van ser les mateixes o fins i tot més greus. La 
intervenció de Caja Castilla-La Mancha el 2010 era 
només el principi; prompte li seguiria tota una allau 
d’adquisicions, fusions i nacionalitzacions.

L’objectiu de l’actuació governamental era doble: 
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per una banda, assegurar la tranquil·litat dels clients 
i dels seus estalvis, i al mateix temps, assegurar la 
viabilitat de les entitats i garantir que no farien fa-
llida. I el problema el tenim precisament en aquest 
últim objectiu. Plantejar-se que cap entitat bancària 
puga fer fallida implica que per més roïna que siga 
la gestió, per més gran que siga el forat, l’Estat hi 
actuarà sempre. És la més pura perversió del libera-
lisme econòmic que alguns diuen practicar.

La solució equivocada. Mentre els governs op-
ten per assegurar la viabilitat de totes les entitats, 
s’enceta un procés de reestructuració del sector 
financer amb el propòsit teòric de facilitar el con-
trol de les entitats i el compliment dels objectius de 
viabilitat.

A l’Estat espanyol desapareixen pràcticament 
totes les caixes d’estalvi i es facilita la fusió i com-
pra d’entitats per a aconseguir reduir el nombre de 
competidors. Amb aquest objectiu es realitzen ope-
racions com la d’aquesta mateixa setmana, en què el 
Banc de València, després de ser intervingut, es ve-
nia per la xifra simbòlica d’1 ¤ a La Caixa. La teoria 
del govern és que aquestes operacions haurien de 
generar entitats més fortes, amb més marge d’actu-
ació, i que, per tant, són operacions que, a parer seu, 
minimitzen els costos d’una eventual fallida.

Però les coses es poden mirar des de diferents 
òptiques, i, a parer meu, el que s’està aconseguint 
és crear tota una sèrie d’entitats sistèmiques que 
efectivament no podran fer fallida, perquè en cas 
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de fer-ho enfonsarien el mateix sistema sencer. La 
reforma del sistema financer tal com està planteja-
da suposa estendre la teoria del «massa gran per a 
caure» a la totalitat del sistema financer. Una barba-
ritat en tota regla.

Una estafa als ciutadans. Mentre els ciutadans 
patim retallades en els serveis socials, la sanitat 
i l’educació, la factura total del rescat al sistema 
bancari —comptant-hi avals, injeccions de capitals, 
esquemes de protecció d’actius, etc.— ascendeix a 
vora 106.500 milions d’euros. Dels quals 36.000 han 
estat destinats a Bankia i 24.977 a la CAM; de nou 
els valencians anem al capdavant.

Si bé és cert que la major part d’aquestes ajudes 
són préstecs i inversions que es podrien considerar 
retornables en una certa quantitat, són diners que 
engreixen el dèficit públic i ens obliguen per altra 
banda a seguir practicant polítiques d’austeritat i 
retallades en serveis essencials.

La mostra més clara de la perversió d’aquestes 
operacions de rescat la tenim amb la ganga que 
aquesta setmana s’ha endut La Caixa. Amb 1 ¤ ha 
adquirit la totalitat del Banc de València, incloses 
les participacions en empreses com per exemple Ai-
gües de València. I per si fóra poc, la compra comp-
ta amb un esquema de protecció d’actius (EPA) que 
cobreix el 75 % de les possibles pèrdues del valor 
dels actius durant els pròxims 10 anys. ¿D’això en 
diuen lliure mercat?

És evident que una bona part d’aquests diners no 
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es podran recuperar. Hi ha entitats que efectiva-
ment poden ser viables amb alguna ajuda, però n’hi 
ha altres que tindran moltes dificultats; i el benefici 
«social» de la seua existència és més que dubtós.

És una estafa dir als ciutadans que el cost serà 
zero, quan les condicions s’estan degradant i la pos-
sibilitat que algunes entitats no puguen retornar les 
ajudes és important.

Hi ha alternativa. Davant d’una crisi financera 
com la que hem viscut l’alternativa més clara hauria 
sigut garantir en primer lloc els estalvis de la gent. 
Per això tenim el Fons de Garantia de Dipòsits. 
Després, davant la no viabilitat d’alguna entitat, hi 
ha una doble possibilitat: si l’entitat es considera 
útil per a la societat, es pot procedir a la seua naci-
onalització, però, en canvi, si l’entitat és redundant 
o les dificultats financeres són grans, l’actuació 
més lògica és deixar que actue el lliure mercat. Així 
com quan les males pràctiques empresarials porten 
una empresa privada a la fallida, no hi ha cap raó 
per a actuar de manera diferent pel que fa al sector 
financer.

I quan parle d’intervenció o nacionalització no 
parle d’una operació de sotamà per a acabar rega-
lant l’entitat per 1 ¤ a amiguets, sinó d’una interven-
ció realment útil, que pose el banc en funcionament 
com a banc públic i facilite crèdit i ajuda a les famí-
lies i empreses que més ho necessiten.

Això no obstant, amb la posició política adoptada 
majoritàriament pels governs europeus, ens podem 
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trobar durant anys i anys subvencionant directa-
ment o indirectament entitats zombis, no viables i 
poc —per no dir gens— útils a la societat.

Tot plegat sembla una estratègia coordinada per a 
alimentar el poder de les grans corporacions ban-
càries; les que s’acaben enduent entitats regalades, 
les que després condonen deute als mateixos que 
han pres la decisió, aquelles a qui només importa el 
seu propi benefici… Sembla que tot comença i acaba 
en el mateix lloc. Tot queda a casa. Benvinguts a la 
democràcia corporativa, a la corporatocràcia.
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La crisi social
Raül Burriel, 23-7-2012

Aquesta crisi econòmica a què sobrevivim és una crisi 
econòmica i ètica, que ara està derivant ràpidament cap 
a una crisi social. És una crisi econòmica per l’esclat de 
les bombolles financera i immobiliària, en un context 
de pèrdua de control dels estats sobre l’economia mun-
dial a favor d’interessos econòmics corporatius.

És una crisi ètica, perquè precisament les decisions 
polítiques i econòmiques s’han pres, a tots els nivells 
—local, regional, estatal i mundial— girant l’esquena 
a un conjunt de valors suposadament de referència 
per a les societats democràtiques: democràcia, justícia 
social, igualtat, solidaritat… De fet, estan recollits ex-
plícitament en les lleis i constitucions de les principals 
democràcies occidentals. Ben al contrari, sembla que 
els principis rectors d’aqueixes decisions han estat 
més aviat els seus contraris: egoisme, cobdícia, corpo-
rativisme, competitivitat, autoritarisme…

Com a conseqüència, la crisi social en la qual ha 
desembocat la crisi econòmica i ètica mereix a partir 
d’ara la nostra major atenció i preocupació. La gestió 
política interessada (defensora d’interessos que no 
són els públics, els de tots), la mala gestió pública i la 
corrupció ens porten cap a un empobriment general 
de la societat: tancament d’empreses i caiguda de l’ac-
tivitat econòmica, atur desbocat, caiguda de la renda, 
desmantellament dels serveis públics… I ens porten 
també cap a un trencament social.
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Els elements d’aquesta crisi social són múltiples. 
Cada cop es desconfia més de la classe política que 
ens ha portat a aquesta situació, i això suposa, conse-
güentment, una perillosa desconfiança en el mateix 
sistema democràtic. Les estructures familiars de 
suport enfront dels problemes econòmics s’han afeblit 
per la mateixa dinàmica de modernització social de 
les darreres dècades. El teixit associatiu s’han estancat 
en un model d’entitat prestadora de serveis, alimen-
tada per subvencions públiques, deixant de banda la 
funció de via de participació ciutadana, d’interlocutor 
crític amb els poders públics. La individualització de 
les relacions laborals i un cert conformisme dels sin-
dicats han afeblit el poder col·lectiu dels treballadors. 
Així tenim com a resultat una societat més dèbil, en 
una posició més difícil a l’hora d’encarar els interessos 
econòmics corporatius globals que se li enfronten.

La solució exigeix reconstruir eixe teixit social, des 
de la mateixa base social. Les campanyes pseudopo-
pulars dissenyades des de les noves ferramentes de 
màrqueting polític a Internet, poden ser cridaneres i 
crear o activar emocions i motivacions compartides, 
però no sorgeixen d’iniciatives amb una base social 
àmplia, no es transformen directament en acció real. 
O almenys no amb la intensitat necessària. Hi ha tam-
bé honroses excepcions, però són minoritàries i no 
són capaces de mobilitzar grans conjunts de la socie-
tat. El teixit cívic es troba en un perillós estat vegetatiu 
del qual només pot eixir si recupera la seua funció de 
via de participació ciutadana, d’escola de democràcia.
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L’esclat de la bombolla dels desnonaments
Ferran Puchades, 5-11-2012

Les darreres setmanes la qüestió dels desnona-
ments ocupa les capçaleres dels noticiaris, segu-
rament com a conseqüència dels desgraciats fets 
de Granada i, a casa nostra, a Burjassot. Des del 
punt de vista periodístic, certament no hi ha res 
com posar cara i ulls a situacions que ens envolten 
i que, a força de ser quotidianes, perden la seua 
transcendència.

Això no obstant, la problemàtica dels desnona-
ments ja fa temps que ha preocupat els operadors 
jurídics, els responsables polítics i sectors cada 
vegada més amplis de la societat que han començat 
a organitzar-se per a plantar cara i proposar alter-
natives a una realitat que es fa insostenible, si volem 
mantenir la cohesió i la convivència socials.

No és ara i ací el lloc per a explicar per què hem 
arribat a l’actual estat de coses. És evident que la 
sobreexposició al crèdit dels particulars, espentats 
per uns bancs àvids d’aconseguir ampliar la cliente-
la, un mercat immobiliari molt dinàmic i sempre a 
l’alça en què el lloguer ha estat una opció residual, 
i unes condicions econòmiques favorables al tràfic, 
varen empényer molts ciutadans al somni d’assolir 
l’estatus de propietari i molts xicotets empresaris a 
embarcar els seus patrimonis personals com a ga-
rantia de préstecs que feien l’espiral del deute i del 
crèdit més i més gran.
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La realitat és que la paràlisi de l’economia ha 
rebaixat radicalment els ingressos familiars i em-
presarials, i amb ells l’increment de la morositat ha 
escalat fins a xifres mai conegudes. Així, els darrers 
anys en els jutjats hem vist com les nostres estadís-
tiques experimentaven forts increments d’entrada 
d’execucions tant de pòlisses de crèdit com d’hi-
poteques. Aquest fet no ha estat ni desconegut ni 
ignorat pels responsables polítics des de l’aparició 
dels primers indicis de la recent crisi.

Així, el govern socialista dictà el Reial decret 
8/11, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors 
hipotecaris, amb el qual incrementà el sou mínim 
inembargable per al cas que, una vegada subhastat 
l’habitatge, continuara l’execució pel deute restant 
per les normes ordinàries, i incrementà igualment 
el percentatge mínim del valor de taxació del bé 
objecte de subhasta, pel qual se’l pot adjudicar 
l’executant en el cas que no hi haja postors, entre 
altres mesures menors, com rebaixar la quantitat 
que cal consignar per a participar en la subhasta. 
Fet i fet, mesures absolutament cosmètiques que no 
atacaven l’arrel del problema, que ja donava senyals 
d’alarma i que únicament preveia situacions referi-
des a persones sobre les quals ja s’havia executat la 
finca i ara, en virtut de l’implacable article 1911 del 
codi civil, que diu que «del compliment de les seues 
obligacions respon el deutor amb tots els seus béns 
presents i futurs», es veien compel·lides a pagar 
la resta d’un deute engrossit per uns interessos 
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extrems, però que la reiterada jurisprudència del 
Tribunal Suprem no ha considerat usuraris. I, d’al-
tra banda, intentava obrir el mercat de les subhastes 
facilitant la participació dels ciutadans quan ja feia 
anys que la tònica de les subhastes és la celebra-
ció sense postors per l’enfonsament del mercat 
immobiliari.

Però el govern popular ha continuat la senda llau-
rada per l’anterior, i de nou s’ha limitat a dictar me-
sures parcials, i, fruit de la seua política de privatit-
zació i anorreament de la cosa pública, ha deixat en 
mans de la mateixa banca una pretesa protecció dels 
deutors. En aquest sentit, es dictà el Reial decret 
6/12, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos, que conté, entre altres 
mesures, el famós i poc llegit «Codi de bones pràcti-
ques per a la reestructuració viable dels deutes amb 
garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual», i 
que, malgrat el seu llarg enunciat, únicament dóna 
atenció a una ínfima part dels deutors susceptibles 
d’execució hipotecària, ja que s’ha de tractar d’uni-
tats familiars que no tinguen cap renda, que la quota 
hipotecària siga superior al seixanta per cent dels 
ingressos, que el crèdit recaiga sobre l’únic habi-
tatge en propietat del deutor i uns límits del crèdit 
concedit variables segons el tipus de localitat. A tot 
això s’afegeix que l’entitat bancària és qui decideix 
si els criteris es compleixen, i la manera de dur a 
terme les mesures fixades pel reial decret. En defi-
nitiva, és com posar la rabosa a vigilar les gallines.
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A hores d’ara ha quedat clar que no valen mesu-
res parcials ni pal·liatives d’uns danys que ja poden 
ser irreversibles per a una economia familiar, ni 
molt menys pensar que l’autoregulació dels opera-
dors financers siga suficient per a aturar una he-
morràgia que pren ja característiques de fractura 
social. Molts comencen a alçar la veu, la societat ci-
vil a través de plataformes contra els desnonaments 
o en favor de la dació en pagament. Ara també les 
associacions judicials en una acció unitària, de les 
que no prodiguen, han posat peu en paret per a 
aturar la situació, tot i que algunes de les mesures 
proposades com la del retard en el despatx de les 
demandes de les entitats bancàries tinguen poca 
consistència; també alguns vocals del Consell Ge-
neral del Poder Judicial han elaborat un document 
a tal fi, tot i que, per a sorpresa general, no va ser 
sotmés a debat en el ple. També s’han alçat opinions 
d’altres operadors, com els col·legis d’advocats o 
les associacions professionals dels secretaris judi-
cials, que som els responsables de les execucions 
judicials.

Ha arribat el moment d’articular un autèntic 
debat social sobre la problemàtica dels desnona-
ments, per a atacar de soca-rel les causes que els 
ocasionen. I en aquest sentit el primer que cal fer 
ha de ser fixar l’objectiu de les mesures, i un primer 
pas, i entenc que fonamental, és introduir, com han 
demanat les associacions judicials, el concepte de 
deutor de bona fe, figura jurídica present en altres 
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àmbits del tràfic jurídic i desconegut en l’àmbit hi-
potecari; una definició del sobreendeutament de les 
persones físiques per a aplicar de manera ordenada 
mesures per al pagament dels deutes, en què es pu-
guen establir deduccions i esperes, i en què quede 
com a últim recurs la liquidació del patrimoni, tal 
com es fa amb les persones jurídiques per mitjà del 
concurs de creditors, o fixar un marc clar i segur 
per a les parts en què puga operar la dació en paga-
ment com a darrera mesura davant un impagament.

També cal avançar, però, en un canvi de l’actual 
paradigma social en què qui no assoleix la propie-
tat immobiliària sembla que no ha tingut èxit en la 
vida. L’Estat espanyol té uns índexs de lloguer dimi-
nuts dins del nostre entorn cultural, i les mesures 
dels darrers anys no han anat precisament en la lí-
nia d’enfortir el lloguer com a alternativa viable a la 
demanda d’habitatge. Tampoc no afavoreix aquest 
canvi la nul·la política pública d’habitatge protegit 
o social, tant en propietat com en règim de lloguer. 
Però aquest és potser un debat que necessita altres 
espais de reflexió.
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Masculí plural versus femení singular
Nathalie Torres, 12-3-2015

En una classe magistral impartida en el marc dels 
cursos per a tècnics lingüístics de la Unitat de 
Normalització Lingüística de la Diputació de Valèn-
cia, la doctora en Filologia Romànica Eulàlia Lledó 
féu una magnífica exposició dels usos sexistes del 
llenguatge. La investigadora centrà l’anàlisi en al-
gunes entrades del diccionari, amb definicions que 
superen l’androcentrisme i mostren, de totes totes, 
una visió del món clarament masclista. El dicciona-
ri que reïx especialment en aquesta actitud masclis-
ta és el de la Real Academia Española (veg. huérfano 
en <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/
drae>), que contrasta clarament amb el Diccionari 
normatiu valencià (AVL), on les definicions referi-
des a les persones donen preferència a substantius i 
adjectius inclusius com persona, humà, membre, etc. 
(veg. orfe en <http://www.avl.gva.es/dnv>).

Tanmateix, la llengua no és només un conjunt de 
paraules amb les quals donem forma als continguts 
que volem vehicular. Més enllà de la seua funció 
comunicativa, la llengua posseeix un valor simbòlic 
extraordinari. Per tant, formar part o no del discurs, 
ser visibles lingüísticament és fonamental. Per això, 
en les darreres dècades han proliferat els estudis 
sobre els usos sexistes del llenguatge i un dels ar-
guments que s’hi repeteix és que la llengua hauria 
de reflectir els canvis que operen en la societat. Per 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.avl.gva.es/dnv
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tant, si a partir del segle xx es produeixen avenços 
importantíssims en la situació i la consideració de 
la dona en la societat, aquests canvis han de tindre 
l’expressió correlativa en el llenguatge. Però no és 
menys cert —com ha defensat la professora Lledó 
en les tribunes públiques en què ha participat— que 
la llengua (les paraules i el valor que aquestes te-
nen) també incideix en la realitat. I per això, encara 
actualment (any 15é del segle xxi!) continua fent-
se un ús del llenguatge clarament sexista, sobretot 
en l’esfera pública, que és precisament l’àmbit on 
s’haurien de posar en marxa unes altres dinàmiques 
ben diferents.

Per exemple, l’ús sistemàtic de la forma mas-
culina dels càrrecs públics no s’explica perquè el 
masculí siga el gènere no marcat i, per tant, inclu-
siu. Denota una visió clarament androcèntrica i 
paternalista profundament arrelada en la societat. 
Només cal donar una ullada ràpida a la composició 
dels governs per a comprovar com la distribució de 
responsabilitats polítiques respon a aquest paterna-
lisme: les dones solem assumir les matèries relaci-
onades amb l’educació, la família, la cultura, però 
poques vegades som les titulars d’hisenda, d’urba-
nisme o d’economia.

A pesar dels discursos oficials i de les comme-
moracions anuals, cada dia podem constatar la 
desigualtat en els poders públics, on es perpetuen 
pràctiques tan reprovables com la discriminació 
laboral i l’assetjament sexual precisament per 
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aquesta diferència entre dones i homes en la vida 
pública. L’anomenada bretxa salarial aprofundeix 
en aquesta discriminació, tal com reporta Eurostat, 
que dóna dades (2013) realment escandaloses en 
el cas d’Espanya, on les dones guanyen un 19,3 % 
menys per hora treballada que els homes. Les xi-
fres corroboren, una vegada més, que les dones no 
hem assolit la condició plena de ciutadanes en pla 
d’igualtat amb els homes. La gramàtica ens aprofita 
novament per a mostrar aquesta profunda diferèn-
cia: masculí plural versus femení singular. El nostre 
paper en el món, en la construcció de la democrà-
cia, en la transformació de la societat, en la innova-
ció científica tampoc no té un correlat numèric: ni 
en els llocs de poder que ocupem, ni en els treballs 
que fem, ni en els sous que guanyem…

Quan en alguns fòrums de discussió es parla de 
compensar desigualtats està fent-se una concessió 
no solament lingüística, sinó sobretot ideològica, a 
aquesta discriminació per raó de sexe: no és prou 
compensar, es tracta, més aviat, de desterrar qualse-
vol forma de desigualtat si volem assolir el que ens 
correspon tant sí com sí: la ciutadania de ple dret.
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De la il·lusió a la realitat: no viurem  
com els nostres pares
Marina Aparicio Barberán, 6-5-2013

La nova figura contractual que impulsa l’Estat, 
els minijobs, de la qual vaig fer menció en un altre 
moment, té ja una mena de cosins germans en el 
nostre entorn territorial: els contractes de becari 
per una banda, i per l’altra els contractes temporals, 
que conformen una forta fragmentació del mer-
cat de treball i un dispositiu de flexiseguretat tan 
celebrat, hui en dia, i tan comentat, tant per mitjans 
de comunicació com pels polítics que governen i 
les seues declaracions, pràcticament diàries, sobre 
l’infaust futur.

M’agradaria assenyalar les declaracions del 
senyor Rubalcaba, recollides pel diari Público el 
3 d’abril, en les quals assegurava que «no és cert 
que la joventut de hui dia vaja a viure pitjor que 
els seus pares», sinó que potser «només hauran 
d’acostumar-se a tindre més incertesa en l’àmbit del 
treball, però que la generació més formada viurà 
millor que els seus pares». És una afirmació que 
arriba a ser, fins i tot, irrespectuosa. No sé ben bé 
com pot arribar a tindre la gosadia i la immoralitat 
de fer aquestes declaracions, ni com pot tractar 
un tema d’aquesta rellevància com una mena de 
joc, un joc de suma zero en el qual tots participem 
forçosament.

¿Potser desconeix el senyor Rubalcaba la situació 
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educativa i laboral del jovent? ¿O simplement no 
vol reconéixer i explicitar les raons per les quals 
el jovent es troba en aquesta situació? El joc clar i 
autoritari dels diferents governants estatals i au-
tonòmics envers la precarietat i la temporalitat, la 
flexibilitat i la inseguretat… plenament inconsti-
tucionals i, a més a més, l’aposta radical i asocial 
de creació de llocs de treball absolutament sense 
drets… Perquè aquesta situació no és provocada per 
la crisi —com entre línies potser intenten fer veu-
re—, la crisi potser ha agreujat la situació del jovent, 
però no l’ha provocada.

Aquesta qüestió té unes arrels prou profundes, i 
no s’hi ha fet front, sinó que més aviat s’hi ha «do-
nat suport» mitjançant retallades de drets i flexibi-
litzant el mercat de laboral al llarg dels últims anys 
i, l’última reforma laboral, ha estat la que ha incidit 
directament en la confirmació d’aquesta tendència 
de reproducció continuada d’un model de treball 
totalment precari, indecent i indigne. Salaris bai-
xos, completa inestabilitat en l’àmbit del treball que 
duu a una total inestabilitat integral, impedeixen 
el desenvolupament, l’emancipació i la maduració 
plena de les persones, porten a la impossibilitat de 
desenvolupar projectes de ben viure i, per tant, im-
possibiliten al jovent en particular i a la ciutadania 
en general de tindre una vida plena.

Tots estem contínuament sentint que «som la ge-
neració més formada», cosa que és possible si sols 
observem unes cohorts del jovent, absolutament 
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minoritàries. És cert que s’han incrementat els anys 
d’escolarització, que hi ha més joves en els estudis 
universitaris, però també que el 38 % no acaba la 
formació bàsica, que la participació relativa en la 
formació professional és ridícula, que la població 
activa en general i la del jovent en particular està 
per sota del nivell 2 d’acreditació europea (la pri-
mera etapa d’educació secundària obligatòria, que 
ací coincideix amb l’ESO)…, i que amb aquests fils 
hem de fer el teixit.

No es tracta, doncs, d’estar més formats, que ja 
veiem que és relatiu i, a més, obscé i deshonest el 
tractament que se li atorga, ni tampoc de viure mi-
llor o pitjor que els nostres pares. Sols volem viure 
dignament i decentment d’una altra manera, amb 
una radical qualitat humana i, per a fer-ho possi-
ble, hem de «treballar menys, treballar totes i tots, 
i ben viure», aquest és el repte. ¿Hi ha propostes de 
polítiques públiques i socials actives que busquen 
materialitzar aquest envit? Rescatem persones i 
creem les condicions perquè el canvi de la socie-
tat siga el que cadascuna de les persones realitze i 
implemente.
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¿Què serà de l’economia valenciana després  
de les eleccions?
Joan Sanchis, 9-3-2015

L’efervescència política pel possible canvi de go-
vern a la Generalitat ha eclipsat la necessitat impe-
riosa de començar a plantejar un full de ruta per a 
construir un nou model econòmic per al País Va-
lencià. Les propostes econòmiques de les principals 
formacions polítiques amb opcions de govern es 
caracteritzen per la seua superficialitat i manca de 
concreció. Enfront d’aquestes inèrcies, cal aprofi-
tar el talent local per a generar propostes viables i 
de caràcter integral per a transformar l’economia 
valenciana.

Poc més de dos mesos resten fins a les eleccions 
del 24 de maig. Unes eleccions que poden alte-
rar per complet el panorama polític valencià. Per 
primera vegada des d’aquell llunyà 1995, el canvi 
sembla factible i gairebé inevitable. L’emergència de 
nous actors i la decadència dels partits polítics tra-
dicionals semblen assegurar l’obertura d’una nova 
etapa, amb grans reptes, però també amb grans 
oportunitats.

L’economia és un d’aquests grans reptes. Les 
polítiques econòmiques del Partit Popular durant 
dues dècades han aconseguit empobrir de mane-
ra sistemàtica els valencians i les valencianes. La 
caiguda relativa del PIB per càpita valencià ha estat 
constant i s’ha accelerat en els darrers temps, fins 



60

a arribar a suposar poc més del 80 % de la mitjana 
estatal. En aquest sentit, podem identificar dues 
causes estructurals que expliquen aquesta deca-
dència: en primer lloc, unes polítiques públiques 
que han afavorit el desenvolupament d’un model 
productiu vulnerable, centrat en estratègies com-
petitives via preus, i amb una baixa productivitat; i, 
en segon lloc, una discriminació sistemàtica pel que 
fa al finançament i la inversió territorialitzada per 
part del govern central.

Davant d’aquesta delicada situació de l’economia 
valenciana, les eleccions de maig es presenten, po-
tencialment, com un important punt d’inflexió. Una 
nova orientació en les polítiques públiques podria 
permetre posar en marxa tota una sèrie de refor-
mes dirigides a resoldre els problemes estructurals 
que presenta l’economia valenciana. Per a fer-ho 
possible, però, resulta imprescindible comptar amb 
plans d’actuació concrets i amb polítiques sectori-
als específiques que permeten reorientar el model 
productiu valencià.

Dissortadament, la feina pel que fa al planeja-
ment d’un nou full de ruta per a l’economia valen-
ciana no ha sigut, diguem-ne, brillant. El discurs 
econòmic de les principals formacions polítiques 
és dèbil, poc estructurat i excessivament superfi-
cial. Economia verda o economia del bé comú són 
conceptes paraigua amb un contingut real aplica-
ble relativament limitat. Es parla d’innovació i de 
competitivitat, però no hi ha plans concrets ni vies 



61

d’actuació específiques que tinguen en compte les 
àmplies restriccions financeres que es trobarà el 
pròxim govern de la Generalitat. D’altra banda, pel 
que fa al finançament, ningú sembla tenir un full 
de ruta específic per a fer front al problema. Hi ha 
qui espera solucionar-ho amb un canvi de govern 
a Madrid; d’altres esperen que arribe un Varufakis 
que resolga el problema amb una vareta màgica.

La realitat és que bona part de la feina està per 
fer. Cal ser conscients —i com més prompte, mi-
llor— de la complexitat que tindrà la tasca de go-
vern, i començar a treballar. La possibilitat d’impli-
car el talent local ens pot ser de gran utilitat: tenim 
notables professionals en diferents àrees de conei-
xement, que esperen asseguts en el seu despatx de 
la universitat una telefonada. Hem d’aprofitar els 
recursos que tenim al nostre abast, i fer-los servir 
de manera eficient. Perquè el canvi pel canvi no re-
soldrà res per si mateix, sinó que caldran polítiques 
públiques ben informades i coordinades estratègi-
cament amb l’objectiu últim d’assolir un horitzó de 
vida digna per al País Valencià.
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Més valencians: la identitat valenciana 
en el segle xxi 

Per un valencianisme integrador i integrat
Anna Garcia Escrivà, 19-12-2014

Faustí Barberà va pronunciar una conferència fa 
ara 112 anys a la seu de Lo Rat Penat que els histori-
adors han considerat el germen del valencianisme 
polític tal com l’entenem en l’actualitat. En esta 
apel·lació, el metge d’Alaquàs —erigit ara en polí-
tic— anuncia que parlarà com un «pare á sos fills», 
cosa que degué fer suposar als oïdors que seria un 
discurs nou i que per això requeria arguments i, 
també, consells. En efecte, el president accidental 
de l’ens justifica in extenso la conveniència d’adop-
tar un discurs anomenat llavors «regionalista» que 
fera de mur de contenció als atacs homogeneït-
zadors de Madrid. A banda, pretenia que fóra un 
moviment general amb què s’identificaren la gran 
massa de valencians, com «l’industrial», «el sol-
dat», «el pintor», i fins i tot les dones, que encara 
no tenien dret a vot. En este sentit, proposava que 
es crearen associacions que feren de plataforma de 
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la nova concepció política, a banda de tindre en Lo 
Rat Penat el seu referent. Tot i això, Barberà va ser 
a poc a poc apartat de l’entitat després del cèlebre 
discurs que va propiciar que es configurara Valèn-
cia Nova, la primera entitat netament valencianista, 
que ell mateix va presidir entre 1906 i 1907 i que 
integrava diversos sectors valencianistes.

Partint d’esta panoràmica i arran de la inserció de 
partits valencianistes com ara Estat Valencià dins 
de la Coalició Compromís —de què també forma 
part el Bloc—, he de reconéixer que veig amb bons 
ulls el plantejament de possibles confluències per a 
combatre, aplegats, la sistemàtica despersonalitza-
ció que pateix el país i també per a soterrar, per fi, 
les velles i infructuoses disputes quant a símbols o 
noms.

El ratpenatista ja feia referència en l’esmentat 
discurs a la desvalencianització i a la necessitat 
d’incloure el valencià en les aules perquè els alum-
nes semblaven «papagalls d’un altra» llengua, argu-
ment que encara ara repetiria si sabera que 100.000 
xiquets no es poden matricular en valencià tot i 
voler-ho. A hores d’ara, i amb el fantasma de la Llei 
de símbols planant, es fa necessària la resposta unà-
nime, a través d’una plataforma electoral no neces-
sàriament estable, dels valencianistes siga d’on siga 
que vénen políticament per a dotar els connacionals 
d’una eina plural, oberta i ambiciosa que tinga com 
a centre i com a finalitat el País Valencià i que puga 
afrontar amb garanties el nostre futur polític, com 
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també ha reclamat Vicente Boluda.2 Una solució 
d’emergència que faça el pes i que tinga el coratge 
de reclamar un finançament just o uns mitjans de 
comunicació i de transport públics i dignes.

En definitiva, reafirme la conveniència de recons-
truir una València nova que, sense menystenir que 
«deu fer valencianisme aclarint la inteligència y en-
cenent lo sentiment», retorne als valencians i a les 
valencianes, a poc a poc i tant com puga, la persona-
litat pròpia segada pels que «ni tal sòls s’atrevixen á 
pensar hasta que no saven cóm pensa Madrid».

2. <http://www.lavanguardia.com/local/
valencia/20141209/54421242995/boluda-ave-da-por-hecho-que-no-
habra-reunion-con-montoro-no-tiene-nada-que-decirnos-y-ademas.
html>.

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141209/54421242995/boluda-ave-da-por-hecho-que-no-habra-reunion-con-montoro-no-tiene-nada-que-decirnos-y-ademas.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141209/54421242995/boluda-ave-da-por-hecho-que-no-habra-reunion-con-montoro-no-tiene-nada-que-decirnos-y-ademas.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141209/54421242995/boluda-ave-da-por-hecho-que-no-habra-reunion-con-montoro-no-tiene-nada-que-decirnos-y-ademas.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141209/54421242995/boluda-ave-da-por-hecho-que-no-habra-reunion-con-montoro-no-tiene-nada-que-decirnos-y-ademas.html
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Gràcies pel teu exemple!
Nathalie Torres, 14-9-2011

Contràriament al que puguen pensar molts valenci-
ans —mal avesats a oferir noves glòries a Espanya—, 
la terra que ens ha vist nàixer —o que ens ha aco-
llit— és prolífica en prohoms que han destacat en 
les més diverses branques del saber. I si en alguna 
n’ha sigut especialment copiosa la collita, és en 
l’estudi de la llengua dels valencians. Però aquesta 
terra nostra, aquesta estimada terra nostra —que 
tant es comporta amb tendresa maternal com amb 
fredor d’orfenat—, sol castigar amb la sequera de 
l’oblit els qui, amb treball i constància, li dediquen 
el bo i millor de llurs vides. Si llarga és la nòmina de 
filòlegs que han contribuït a fer més gran la nostra 
llengua, talment és el recompte dels greuges que 
han patit, en vida o post mortem, precisament per la 
seua dedicació a la llengua.

Aquests primers dies de setembre, la Universitat 
de València ha homenatjat Manuel Sanchis Guarner 
(9 de setembre de 1911 - 16 de desembre de 1981), el 
més jove dels 70 signataris de les Normes de Cas-
telló (1932) i el primer catedràtic amb què l’Estudi 
General inaugurava la filologia valenciana. El 1933 
va veure la llum la primera edició de La llengua dels 
valencians, una obra amb què el mestre, més enllà 
de l’estudi científic, deixava palés el seu compromís 
cívic amb la terra que l’havia vist nàixer. En qual-
sevol comunitat lingüística, una obra com aques-
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ta hauria merescut, per si sola, el reconeixement 
acadèmic i social dels seus contemporanis i de les 
generacions futures. Reconeixement acadèmic, per-
què fou el primer llibre que abordava els aspectes 
fonamentals de la llengua partint de criteris cientí-
fics. Des dels pilars sòlids de la filologia romànica, 
Sanchis Guarner disseca textos antics i moderns 
per a explicar als seus coetanis l’origen, el nom i la 
filiació de la llengua dels valencians. I agraïment 
social, perquè enfronta la consciència adormida 
dels valencianoparlants amb l’obligació moral que li 
deuen a la llengua pròpia, essencial per a la super-
vivència com a poble.

Tanmateix, en aquesta terra, en aquesta estimada 
terra nostra, l’oblit es desentén de l’agraïment. I en 
comptes de batejar carrers i places amb els noms 
dels nostres més il·lustres ciutadans; en lloc de 
dedicar honors i medalles als nostres més excelsos 
compatriotes, trau al carrer, en cercavila popular, 
la infàmia, la censura i la ingratitud, que acampen a 
tot arreu amb la impunitat més lamentable. Perquè 
llevat del món universitari, cap institució valenci-
ana —és a dir, cap dels organismes que tenen per 
finalitat l’interés públic— s’ha fet ressò del cente-
nari del naixement de l’eminent lingüista valencià 
Manuel Sanchis Guarner. I al silenci oficial acla-
parant se suma la desídia, també oficial, envers els 
actes violents de què són víctimes, dia sí dia també, 
persones, associacions i partits polítics que no com-
breguem amb aquesta oficialitat discriminatòria i 
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s’esforcen activament per rescabalar la memòria 
col·lectiva. Ni la placa amb què la Universitat de Va-
lència ha volgut recordar Manuel Sanchis Guarner 
s’ha deslliurat de l’actitud infame de qui s’amaga 
darrere una pintada.

En l’Apologia i vindicació de la llengua catala-
na, Antoni M. Badia i Margarit rememorava, pocs 
mesos després del seu traspàs, la figura del lingüista 
valencià. En el capítol tan encertadament intitulat 
«Manuel Sanchis Guarner: l’home, el científic, el 
ciutadà», el filòleg barceloní en destacava la dig-
nitat, el compromís, la grandesa: «Amic Manolo: 
potser fins a les hores més amargues de l’insult i de 
la violència, no t’has adonat que les bases del Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, que et fou ator-
gat l’any 1974, exigien, ultra dedicació a la cultura 
i obra escrita en català, una actitud cívica precisa. 
Aquesta actitud cívica, com ho has experimentat en 
les proves dures, era una mena de fat que s’havia de 
complir. No et preocupis, emperò, l’actitud cívica 
que has mantingut amb fermesa, àdhuc amb herois-
me, no resta sola; lleva fruit, i fruit abundós. Tots els 
qui t’estimen, tots els qui et segueixen, tots els qui 
et volen emular en donen testimoni. Tots ells, tots 
nosaltres, et diem avui, ben de cor: gràcies pel teu 
exemple!»
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El valencianisme de la ciutat de València
Vicent Baydal, 6-3-2015

El nostre és un país molt heterogeni, tant geogrà-
ficament i culturalment3 com políticament i nacio-
nalment.4 Hi ha diferències notables, algunes radi-
cals, tant pel que fa a l’economia i la llengua com pel 
que fa als discursos polítics o els sentiments iden-
titaris, entre els habitants dels Ports i els del Baix 
Segura, els de l’Alacantí i els de la Plana, els d’Alcoi 
i Torrent o els de Dénia i Ademús. Generalment, 
però, no hi ha país que puga construir-se en condi-
cions ni persistir en el temps sense una capital que 
exercisca de pal de paller i guia ferma del conjunt. 
Pràcticament tots els nacionalismes que ens envol-
ten ho demostren, començant pels que tenim més 
a prop, l’espanyol i el català, en els quals Madrid i 
Barcelona compleixen una funció bàsica, primordi-
al, de vegades totpoderosa.

I això ha estat sobretot així precisament des que 
els nacionalismes corresponents hi van prendre 
embranzida. Per exemple, en la dècada de 1880, en 
un moment en què el catalanisme encara es trobava 
a les beceroles i era un moviment minoritari però 
ascendent, en una situació potser semblant a la del 
valencianisme actual, Valentí Almirall, un dels seus 

3. <http://www.soldeinvierno.net/vl/las-comarcas-valencianas-la-
unidad-dentro-de-la-diversidad-por-vicent-baydal/>.
4. <http://www.fundacionexe.org/web/article/419>.

http://www.soldeinvierno.net/vl/las-comarcas-valencianas-la-unidad-dentro-de-la-diversidad-por-vicent-baydal/
http://www.soldeinvierno.net/vl/las-comarcas-valencianas-la-unidad-dentro-de-la-diversidad-por-vicent-baydal/
http://www.fundacionexe.org/web/article/419
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principals teòrics, afirmava: «Pera tot Catalunya, 
Barcelona es la capital, la directora, la que dona’l to 
á totes las manifestacions catalanas. Sas virtuts y sos 
vicis s’espargeixen per tota la regió». De fet, també 
els historiadors actuals han coincidit a assenyalar la 
importància cabdal que va tindre per al creixement 
i l’èxit del nacionalisme català el gran canvi econò-
mic i mental que la ciutat de Barcelona experimen-
tà llavors. Diu Jordi Casassas: «Hi havia una barreja 
excitant de provincialisme i sentit naixent de metrò-
poli per la qual Barcelona va poder reivindicar una 
certa capitalitat moral de tot Catalunya». I explica 
Josep Termes: «La Barcelona de fi de segle va passar 
de ser una ciutat provinciana espanyola més a esde-
venir capital de Catalunya i ciutat europea. Si fins 
a mitjan segle xix els catalans que volien assolir un 
paper important feien el mateix que tots els provin-
cians espanyols, o sigui anar a Madrid, centre del 
poder i de la cultura, i no pas a Barcelona, a la fi de 
la centúria s’invertiren les coses: Barcelona va esde-
venir una bona plaça perquè els catalans il·lustres hi 
triomfessin».

Eixa transformació requereix, evidentment, dos 
condicions: una de naturalesa econòmica, que la ca-
pital lidere les estructures bàsiques del país i sàpia 
donar joc o impulsar fermament les que es concen-
tren en altres zones, i una altra de caràcter polític, 
que crega realment ser la capital d’un país propi i 
amb futur, i que les seues actuacions en eixe sentit 
aconseguisquen el reconeixement de la resta del 
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territori. El primer valencianisme, el de finals del 
segle xix, tenia clara esta darrera premissa i és que 
no debades nasqué en la ciutat de València. Llom-
bart, Llorente, Labaila o Querol eren fills de la capi-
tal i en ella començà el moviment de la Renaixença 
i s’establiren les primeres organitzacions valencia-
nistes, com Lo Rat Penat. El seu propòsit era en-
cara regionalista, amb una clara vinculació amb la 
«mare Espanya», però foren els únics que en aquell 
moment lluitaren per recuperar i potenciar la unió 
entre els habitants de les tres províncies valencia-
nes. Així ho cantava el mateix Llorente en la visita 
que Lo Rat Penat va fer a Alacant en 1908: «¡Fills del 
gloriós Lucentum! ¡Fills de la hermosa Edeta! For-
mém un estret rogle; donemse be les mans. De la unió 
naix la forsa; y ella el valor completa; jurém ser pera 
sempre tots uns, tots valencians».

Precisament aleshores, d’aquells regionalistes 
nasqueren les primeres fornades de nacionalistes 
valencians, els Martínez Ferrando, Thous, Ferran-
dis, Castanyer, Reig o Villalonga, que impulsaren 
fins a la Guerra Civil un valencianisme amb volun-
tat de país i consciència de capitalitat per a Valèn-
cia. Un d’ells, fins i tot, va arribar a ser alcalde de 
la ciutat durant dos anys, entre 1918 i 1919, fins que 
va haver de dimitir per defendre la llengua, ja que 
el seu partit, el dels republicans blasquistes, el va 
desautoritzar quan va presentar una moció munici-
pal perquè totes les escoles que rebien subvencions 
de l’Ajuntament alfabetitzaren els seus alumnes en 
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valencià com a condició indispensable per a rebre 
els diners. Es tractava de Faustí Valentín,5 que havia 
pertangut anteriorment a València Nova, la prime-
ra organització nacionalista valenciana, creada en 
1906, i acabaria fundant en 1934 Esquerra Valencia-
na, un partit que arribà a tindre 10.000 militants en 
consonància amb l’efervescència assolida pel valen-
cianisme durant la Segona República.

Desafortunadament, la Guerra Civil i el fran-
quisme arrasaren tot allò. Els valencianistes con-
servadors s’amagaren i s’adaptaren al nou règim, 
mentres que els progressistes sucumbiren als 
afusellaments, els exilis i les depuracions. En conse-
qüència, el nacionalisme valencià hagué de tornar a 
començar pràcticament des de zero i no va ser fins 
als anys 60 i 70 que prengué un nou impuls. Tanma-
teix, eixe nou valencianisme, de caràcter marcada-
ment progressista, ja no es féu predominantment 
des de la capital, sinó més prompte des del ressor-
giment social i cultural de les comarques, amb una 
certa animadversió envers la ciutat de València, que 
sens dubte se l’havia guanyada des del punt de vista 
valencianista, després del brutal procés de defecció 
lingüística i aprofundiment de la mentalitat provin-
ciana que havia protagonitzat durant el franquisme. 
Amb tot, molt a poc a poc, 40 anys després de la 
mort del dictador, sembla que el valencianisme pro-

5. <http://memoriavalencianista.cat/plana.
php?veure=bio&cmb_alf=245&lletra=V>.

http://memoriavalencianista.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=245&lletra=V
http://memoriavalencianista.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=245&lletra=V
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gressista comença a trobar novament certs espais 
en la capital. I això és una fita fonamental per al 
conjunt del valencianisme, tot i que, alhora, també 
pot ocasionar certs conflictes de creixement.

No debades eixa veu que s’obri pas a la ciutat de 
València conté un discurs propi, en part específic, 
de la mateixa manera que el valencianisme ha anat 
adaptant-se o necessita adaptar-se a les diferents 
parts del país, per la seua pròpia heterogeneïtat. No 
és el mateix fer valencianisme a Alcoi que a Setai-
gües, no és el mateix fer-ne a Sueca que a València. 
I hem de ser conscients d’això: mantindre unes 
línies generals comunes que passen per la idea cen-
tral de país i de potenciar la col·lectivitat valenciana 
com a mecanisme per a millorar el nostre benestar,6 
però condicionar els seus contorns a l’experiència 
local. En eixe sentit, el valencianisme de la ciutat 
de València i el seu hinterland pot xocar de vegades 
amb el d’altres zones, per exemple en el terreny 
simbòlic o en la diversitat d’èmfasis en determinats 
aspectes. És fins a cert punt lògic en un moviment 
en construcció i creixement. Caldrà trobar el punt 
mitjà i complementari perquè el valencianisme 
d’altres llocs recupere la confiança en la capital i el 
de la capital se senta ben orgullós i en consonància 
amb l’enorme i incansable treball fet arreu de les 
comarques des de fa dècades.

6. <http://www.fundacionexe.org/web/article/442>.

http://www.fundacionexe.org/web/article/442
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A hores d’ara és molta la gent que treballa en eixe 
projecte, siguen de la ciutat o de fora. La idea d’una 
capitalitat del país oberta i proactiva avança per a 
deixar arrere la mentalitat individualista, arbitrària 
i desvertebradora que ha prevalgut durant tant de 
temps. Un projecte de ciutat que actue com a líder 
i represente un gran país, des de Sant Rafel del Ma-
estrat fins al Pilar de la Foradada i des de Vallanca 
fins a Xàbia. I un projecte de país que faça sentir els 
habitants de la capital més valencians —en el sentit 
global de la paraula— i que, al mateix temps, acon-
seguisca l’adhesió de la resta de ciutadans de tot el 
territori. El valencianisme ha de seduir València i 
València ha de seduir el conjunt dels valencians. 
Tots, a la llarga, n’eixirem guanyant.
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¿On tenim el cap quan votem?
Carlos Villodres, 3-10-2011

Fa uns dies, analitzant l’enquesta postelectoral del 
CIS de les eleccions autonòmiques,7 em va cridar 
l’atenció una dada: només un 50,1 % dels valencians 
afirmen haver pres la seua decisió de vot (o de no 
vot) centrant-se en els temes valencians.

En principi fou sorpresa, però prompte es va 
convertir en preocupació. Tots sabem que en una 
democràcia com la nostra, el moment de les elecci-
ons és també el moment en què els ciutadans fem 
balanç dels nostres governants i representants, i els 
premiem o castiguem segons ho hagen fet. Un dels 
avantatges de la democràcia com a sistema és eixe: 
els polítics ho intentaran fer bé perquè tenen un 
electorat expectant que pot fer-los fora cada cert 
temps.

Però ¿i si els ciutadans no veuen les eleccions 
com un moment per a jutjar els seus polítics? 
Això és el que ha fet vora la meitat dels electors 
valencians.

Una vegada constatat que és una xifra preocu-
pant, cal veure si és un cas únic a l’Estat. El mite de 
l’anormalitat valenciana ens convida a pensar que 
sí, però són les dades les que tenen la resposta:

7. <http://blog.carlosvillodres.com/2011/09/
post-electoral-un-apunt-i-algunes-sorpreses/>.

http://blog.carlosvillodres.com/2011/09/post-electoral-un-apunt-i-algunes-sorpreses/
http://blog.carlosvillodres.com/2011/09/post-electoral-un-apunt-i-algunes-sorpreses/
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Com podem observar, només cinc comunitats 
autònomes es troben amb un nivell de «vot de temà-
tica pròpia» inferior al valencià mentre que altres set 
estan per davant en este índex. Ens situem, per tant, 
en la zona mitjana de la «classificació».

Si ens parem a mirar en quins territoris es troben 
a una banda i a l’altra de la taula és inevitable pensar 
en la identitat com un factor evident. Navarra, Astú-
ries, Canàries o les Illes no són Madrid, la Rioja o les 
Castelles.

Per a comprovar esta hipòtesi, analitzem amb un 
gràfic de dispersió els diferents territoris en funció 
de dos variables: la temàtica del vot i el sentiment de 
pertinença. Com que la pregunta sobre els temes del 
vot es va realitzar també el 2007, he utilitzat una mit-
jana per a evitar factors més conjunturals (com per 
exemple, la irrupció en Astúries del partit d’Álvarez 
Cascos, etc.).
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Amb una mostra tan xicoteta ens trobem amb 
una correlació gens negligible. I si apliquem el 
sentit comú, és evident: en els territoris on el senti-
ment identitari local és més fort, és més probable 
que els ciutadans voten centrant-se en temes 
propis.

Dit això, ¿és anormal que tants valencians voten 
pensant en temes de política espanyola en unes 
eleccions que decideixen les màximes institucions 
d’autogovern? No ho és. Quant a sentiment identi-
tari els valencians estem més a prop d’Extremadura 
o Cantàbria que de Navarra o Canàries. Es tracta 
d’una realitat objectiva que confirmen tots els estu-
dis sociològics.

En el cas valencià predomina la coneguda com a 
«identitat dual». Això vol dir que una gran majoria 
se senten tan espanyols com valencians. El que no 
vol dir això, però, és que les dos identitats estiguen 
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al mateix nivell. Si ho preguntem pel carrer, una 
gran majoria ho tindria clar: l’una és nacional i l’al-
tra regional. És a dir, una és la principal i l’altra és 
secundària o accessòria. Esta jerarquia identitària, 
relega la «valencianitat» a àmbits folklòrics men-
tre que el debat polític, els grans temes i qüestions 
continuen tenint el seu centre de gravetat en altres 
nivells.

Normalment, el discurs favorable a una major 
autonomia es queda en la reivindicació de més 
competències, major finançament o institucions 
preeminents. Però després de veure dades com 
les del postelectoral del CIS, una pregunta sura en 
l’ambient: ¿Ens serveixen unes institucions pròpies 
i potents sense una societat amb capacitat de con-
trolar-les democràticament?
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La identitat valenciana en la cruïlla
Amadeu Mezquida, 2-7-2012

Antecedents. La identitat valenciana ha estat sempre 
una identitat complexa. Els valencians hem tingut 
històricament problemes a l’hora de definir-nos i 
identificar-nos. En paraules de Joan Fuster, roman 
entre els valencians el sentiment que ser valencià 
és ser poca cosa, que hi ha el sentiment que cal, 
per tant, una identitat major a la qual supeditar la 
pròpia valencianitat. Dit d’una altra manera, crec 
que es podria concloure que la identitat valenciana 
no és una identitat atractiva; no és, per tant, una 
identitat forta. Si comparem el sentiment identitari 
propi dels valencians amb el d’altres països i comu-
nitats humanes de l’Estat espanyol observem amb 
claredat aquesta idea.

Font: elaboració pròpia a partir de baròmetres autonòmics del CIS 
de 2010.

País Basc   Canàries  Navarra  Catalunya   Balears   Galícia   Andalusia Astúries País Vaencià Aragó
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Però clar, la realitat és que si agafem el nostre país i 
l’analitzem sociològicament podrem observar com 
a casa nostra els factors de complexitat es disparen 
en comparació de qualsevol dels altres que aparei-
xen a la gràfica. Per començar, som un país històri-
cament bilingüe i multiètnic. Si preguntem a la gent 
de l’Alt Millars, Alt Palància, els Serrans i el Racó 
d’Ademús, ens diran que ells se senten aragonesos. 
Si preguntem a la Plana d’Utiel o Villena, ens diran 
que castellans. Si anem al Baix Segura, ens diran 
que ells miren més a Múrcia. A més, hi ha el pro-
blema del provincialisme, els d’Alacant ens diran 
que de València no volen saber res, i els de Castelló 
que ells són de Castelló i avant. Mentrestant, Va-
lència ciutat pateix de «mirar-se el melic». A això 
cal sumar un seguit d’onades migratòries que s’han 
succeït en diversos moments dels segles xix, xx i 
xxi, que han convertit el País Valencià en una de 
les principals zones de recepció d’immigrants de la 
península. Per acabar-ho d’arredonir, hem estat una 
de les zones on més s’han fet notar les estratègies 
d’homogeneïtzació del nacionalisme espanyol.

Partint d’una realitat tan complexa, el nacionalis-
me valencià de la Transició, inspirat en les tesis de 
Fuster, va tractar de donar una resposta a aquesta 
mancança o perplexitat identitària. L’objectiu final 
era ben simple, construcció nacional a l’alemanya, 
redreçament nacional cap als orígens més remots 
dels valencians. Tot basat en una idea: una llengua, 
una nació. La llengua com a element aglutinador, 
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la cultura i la història compartides amb Catalunya 
fent de reforç. Els mitjans també eren clars: partint 
de la base que la dreta valenciana estava fortament 
espanyolitzada, calia fer forat per l’esquerra; tenint 
en compte que els nacionalistes tenien presència 
gairebé exclusivament en àmbits universitaris i in-
tel·lectuals, calia resistir i incidir en l’àmbit educa-
tiu; després, amb el temps, veient que políticament 
no s’obtenien rèdits electorals es va optar per l’ac-
tivisme civil. Esquerranisme, escola i societat civil; 
els mitjans tradicionals del nacionalisme valencià 
fusterià.

Però el país que tenien enfront els nacionalistes 
era massa heterodox per a encabir-se en la proposta 
de Fuster. Com ja és ben sabut, aquesta estratègia 
identitària del nacionalisme va fracassar. La pro-
posta nacionalista va ser rebutjada enèrgicament 
per la dreta espanyola, que va ser capaç de bastir en 
pocs anys una contraproposta identitària oposada i 
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reaccionària, afí a l’espanyolisme i que va connectar 
millor amb les capes populars: el blaverisme.

Malgrat l’èxit inicial del blaverisme, les estratè-
gies dels partits grans (PSOE-PSPV primer i PPCV 
després) encaminades a desactivar el conflicte 
identitari van tindre èxit. El PPCV es va fer gran 
absorbent i desarticulant el blaverisme polític i 
assumint en gran mesura, tot i que de manera més 
aviat moderada, els seus postulats, en un procés 
que Vicent Flor anomena «la mort d’èxit» d’aquest 
contramoviment.8

Amb un escenari com el que es descriu, sembla-
ria a priori del tot improbable el sorgiment d’una 
proposta identitària viable i vàlida per al conjunt 
del país. Els valencians eren i se sentien de maneres 
massa diferents, la identitat valenciana havia esde-
vingut font de conflicte, la identitat espanyola rebia 
amb els braços oberts els que desertaven.

El miracle. El miracle identitari vindria, però, de 
la mà del mateix PPCV, que va aprofitar la seua 
hegemonia per a reconstruir la identitat valenci-
ana amb retalls diversos i per a fer-se un vestit a 
mida. Per una banda, aprofità i consolidà la simbo-
logia pròpia del blaverisme (bandera, himne, nom, 
tres províncies, anticatalanisme…), i per l’altra, va 
introduir elements vertebradors, assumibles a tot 

8. <http://www.lavanguardia.com/politica/20110709/54183465622/
vicent-flor-el-anticatalanismo-ha-logrado-ser-hegemonico-en-
valencia.html>.

http://www.lavanguardia.com/politica/20110709/54183465622/vicent-flor-el-anticatalanismo-ha-logrado-ser-hegemonico-en-valencia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20110709/54183465622/vicent-flor-el-anticatalanismo-ha-logrado-ser-hegemonico-en-valencia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20110709/54183465622/vicent-flor-el-anticatalanismo-ha-logrado-ser-hegemonico-en-valencia.html
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el país: identitat hegemònica espanyola, interessos 
compartits (aigua), modernitat (Calatrava, grans 
esdeveniments),9 conservadorisme. Però allà on, 
al meu entendre, radica el veritable èxit del PPCV 
en aquesta estratègia és en el fet que va relacionar 
aquesta nova identitat no amb el poble valencià sinó 
amb el mateix PPCV. El PPCV i «la Comunitat» van 
esdevindre, identitàriament parlant, una mateixa 
cosa. Votar PPCV era ser valencià, ser valencià era 
votar PPCV. Els mitjans dels quals es va servir el 
Partit Popular per a consolidar aquesta idea van ser 
les mateixes institucions: RTVV, campanyes publi-
citàries, màrqueting institucional, polítiques públi-
ques enfocades a l’especulació urbanística, clien-
telisme polític, etc. L’objectiu d’aquesta estratègia 
era doble. Per una banda, trobem l’objectiu públic, 
el conegut, el repetit fins a l’avorriment: situar 
València en el mapa. És a dir, convertir València 
en un referent a tindre en compte. ¿En què? No ho 
sabem. Per altra banda, el segon objectiu no era sinó 
perpetuar el poder del PPCV i eixamplar-lo. Aquest 
model va generar un cercle virtuós que ha benefici-
at el partit hegemònic de la dreta valenciana i que 
ha configurat la identitat valenciana de principis 
del segle xxi.

9. <http://www.youtube.com/watch?v=GylgAiHHK7E>.

http://www.youtube.com/watch?v=GylgAiHHK7E
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La decadència. El model identitari del PPCV 
va començar a trontollar a mesura que es va anar 
fent pública, evident i notòria la nefasta gestió que 
s’amagava en realitat darrere de la marca Comu-
nitat Valenciana. En l’actualitat, la mala gestió, 
la corrupció, la pèrdua de quotes de benestar, de 
democràcia i de poder i l’enfonsament de l’econo-
mia caracteritzen la visió que es té des de fora del 
nostre país. Dins, el PPCV és un globus que a poc a 
poc es desinfla incapaç de mantindre la seua estra-
tègia i desbordat per tots els fronts.

El futur. La principal prova que la identitat valen-
ciana consolidada els últims anys ha estat prestada 
pel PPCV és que ara el cercle virtuós de la identi-
tat del PPCV ha esdevingut un cercle viciós i tots 
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aquests vicis esguiten o s’atribueixen directament al 
conjunt dels valencians. La imatge del País Valencià 
està enfonsada. El poble valencià es troba ara da-
vant una cruïlla: qui som, d’on venim, on anem. Les 
respostes que fins ara se’ns han ofert s’han demos-
trat falses, però es poden extraure ensenyaments 
interessants.

Ara, els valencians sabem que una identitat basa-
da en el projecte d’un partit, a glòria d’eixe partit, 
esdevé catàstrofe amb el temps. Sabem que neces-
sitem marcar-nos objectius col·lectius realistes, que 
redunden en l’interés general i no en interessos 
particulars. S’ha fet palesa la necessitat d’un altre 
model de gestió autonòmica, d’una altra idiosincrà-
sia, d’una altra identitat.

El PPCV, malgrat tots els problemes que té da-
munt, ja s’ha posat mans a l’obra per a solucionar 
el problema. Molts es van riure quan recentment 
els populars van anunciar que anaven a configurar 
una comissió sectorial d’identitat valenciana.10 En 
realitat, el que s’amaga al darrere, és la voluntat del 
PPCV de buscar una nova identitat per a vendre, 
una nova manera d’engegar el cercle virtuós, sabe-
dors que el seu cercle virtuós està esgotat i sabedors 
també que en el passat haver generat identitat els 
donà bons resultats.

10. <http://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-
identidad-pp/909986.html>.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/02/castellano-confia-ex-unio-valenciana-area-identidad-pp/909986.html
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No sé si el PPCV serà capaç de redreçar la seua 
situació. Tampoc sé si l’oposició arribarà al govern 
i serà capaç de bastir un nou projecte identitari 
vàlid i sense els vicis i mancances del passat. El que 
sí que sé és que ens dirigim cap a una nova manera 
de ser i sentir-se valencià i que està en les nostres 
mans dibuixar eixe futur.
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«No em sent valencià»
Carlos Villodres, 5-3-2013

L’altre dia en el mur de Facebook de l’amic Ama-
deu Mezquida em vaig trobar un interessant debat 
sobre identitat valenciana. Interessant perquè no 
acabava en insults, tan presents en les discussions 
identitàries valencianes. Interessant, també, perquè 
tractava una qüestió sobre la qual no se sol parlar 
en les discussions d’este tipus en les xarxes socials: 
la immigració a casa nostra i quina relació tenen els 
valencians d’altres orígens amb la valencianitat.

Tot el debat provenia d’un reportatge de Canal 
9 sobre la celebració del dia d’Andalusia en el qual 
una senyora afirmava sentir-se més andalusa que 
valenciana. El debat continuava comparant eixe 
tipus de respostes amb la situació de la immigració 
andalusa o extremenya a Catalunya.

Primer de tot cal dir que cadascú té dret de 
sentir-se com li vinga de gust. No és este un article 
que tinga per objecte alliçonar a ningú sobre la seua 
identitat o sentiment de pertinença, sinó situar el 
debat en unes coordenades, gràcies a les dades del 
II Baròmetre Autonòmic del CIS.

En primer lloc, cal dir que som un país amb una 
forta presència de valencians nascuts fora de les 
nostres fronteres. Amb dades del padró, l’1 de gener 
del 2012, el País Valencià comptava amb 5,1 milions 
d’habitants dels quals només 3,3 eren nascuts ací i 
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1,8 eren immigrants, bé nascuts en altres territoris 
de l’Estat espanyol o en altres països del món.

Quan ixen les dades del CIS sobre sentiments de 
pertinença, els mitjans de comunicació i els opina-
dors solen assenyalar l’alt grau d’espanyolitat de la 
població valenciana. En estes anàlisis se’ns compara 
amb territoris com Cantàbria, Astúries o Extrema-
dura. Són anàlisis vàlides, però cal posar-les en con-
text amb el pes poblacional de persones nascudes 
fora de les nostres fronteres que suposa un element 
diferenciador clau en estos territoris.

Sentiment de pertinença dels valencians segons el lloc de 
naixement. Dades de l’Estudi 2869 del CIS (2010).

Com es pot observar a la gràfica, existeix una gran 
divergència entre el sentiment de pertinença dels va-
lencians nascuts ací i els que provenen d’altres llocs. 
Si només tinguérem en compte la població nascuda al 
País Valencià, les xifres relatives a la identitat primor-
dialment espanyola es modificarien substancialment.
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No intente maquillar la realitat. Valencians i 
valencianes som els més de 5 milions que habitem 
este tros de terra, i alguns altres que es troben en 
altres llocs del món. Però seria positiu poder expli-
car este fenomen identitari.

Normalment se sol focalitzar esta qüestió des 
d’una òptica territorial apuntant que és la zona 
d’Alacant i el sud del país on la identitat valenciana 
no ha aconseguit ocupar l’espai del provincianisme. 
Açò és el que generaria el gran pes de les posicions 
«espanyolistes». El que ens permeten estes dades 
segmentades per origen és focalitzar la qüestió des 
d’un altre prisma: la (no) integració dels nouvin-
guts en el sentiment de pertinença valencià.

Este fracàs es pot comprovar si ho comparem 
amb el panorama a Catalunya.

Sentiment de pertinença dels catalans segons el lloc de naixement. 
Dades de l’Estudi 2869 del CIS (2010).

Tot i que s’aprecien diferències entre els nascuts 
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a Catalunya i els nascuts fora, estes no són, ni de bon 
tros, tan pronunciades com en el cas valencià.

El gran punt de divergència entre les xifres catalanes 
i les valencianes es troba en la categoria dual: «tan va-
lencià/català com espanyol». Mentre a Catalunya esde-
vé la resposta on es refugia la major part dels nascuts 
fora, al País Valencià és àmpliament triada pels locals, i 
no veiem una presència significativa dels migrats.

Agafant perspectiva, observem com en el cas de Cata-
lunya el sentiment de pertinença dual o primordialment 
catalana aconsegueix incorporar el 60,7 % dels que han 
nascut fora de Catalunya. En el cas valencià eixe per-
centatge es redueix al 29,4 %. Menys de la meitat.

Per tant, és totalment infundada la crítica quan s’as-
senyala la catalana com una societat enfrontada per 
l’origen, on les polítiques de normalització lingüística 
han separat la societat entre catalans i immigrats. La 
major part dels que han nascut fora de Catalunya se 
senten catalans. No passa el mateix al nostre país.

He dit al principi que no era el meu objectiu qüesti-
onar la identitat o el sentiment de pertinença de ningú. 
Però estes xifres ens han de fer reflexionar a aquells 
que apostem per la cohesió del nostre país. Si volem 
que el País Valencià siga la nostra comunitat imaginada 
(utilitzant l’encertat concepte de B. Anderson), haurem 
d’aconseguir imaginar-la entre tots els valencians: els 
nascuts a la Marina, l’Alacantí, la Plana, València o Bu-
nyol, i els que van vindre des de terres més llunyanes.

I per a fer-ho caldrà canviar d’estratègia. Els resul-
tats així ens ho indiquen. 
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La immigració: una oportunitat d’integració 
lingüística i social
Nathalie Torres, 1-6-2011

L’escenari actual de les migracions al sud d’Europa 
ha canviat substancialment i els països del sud han 
passat de ser emissors de mà d’obra industrial a ser 
receptors de força de treball. D’ençà de la dècada 
dels noranta, la immigració interior ha sigut subs-
tituïda pel creixement de la immigració exterior, la 
majoria procedent del Magrib, d’Amèrica del Sud 
o de la mateixa Europa. Es tracta de persones que 
parlen diverses llengües i que pertanyen a cultures 
diferents, de manera que, encara que compartis-
quen una de les llengües del país d’arribada, com en 
el cas dels sud-americans, la cultura és diferent.

A casa nostra, ni la immigració ni la intercultura-
litat són fenòmens nous: la diferència és que ara el 
fet migratori comporta, necessàriament, un replan-
tejament dels valors socials i culturals de la soci-
etat receptora, que exigeix la revisió del concepte 
d’interculturalitat, en el sentit que caldria evitar 
que la interculturalitat s’equiparara amb «llengua 
de la majoria», perquè en un context plurilingüe o 
multilingüe, i amb les condicions socials i polítiques 
adients, fóra possible convertir el valencià en una 
llengua intermigratòria o en la llengua d’ús entre 
immigrants de procedència diversa.

L’heterogeneïtat de la població nouvinguda hau-
ria d’afavorir-ne la integració i, de retruc, hauria 
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de propiciar també l’adquisició del valencià com 
a mitjà de comunicació entre els diversos col·lec-
tius. És més, el valencià hauria de ser la llengua 
d’integració, la que els permetera formar part d’un 
nou col·lectiu social. Tanmateix, l’especificitat de 
la dinàmica sociolingüística del País Valencià —on, 
malauradament, les normes d’ús semblen enca-
minades a la convergència cap al castellà com a 
llengua comuna—, juntament amb la gran profusió 
de mitjans audiovisuals en castellà i el fenomen de 
la globalització a favor de les llengües majoritàri-
es dificulta que els immigrants descobrisquen que 
ací es parla una llengua diferent del castellà. Els 
valencianoparlants són també castellanoparlants 
i el canvi de llengua és el fenomen sociolingüístic 
més practicat a casa nostra, encara que, tot siga dit, 
només pels valencianoparlants. És el concepte de la 
interculturalitat entesa com a llengua de la majoria 
i no com el dret de totes les llengües a coexistir i a 
tindre el seu espai cultural propi.

Fet i fet, és evident que encara no hem resolt 
el problema lingüístic, és a dir, on volem situar el 
valencià i quin paper ha de tindre en el futur. Abans 
de saber si el volem com a llengua d’integració, 
hauríem de decidir si volem usar-la com a llengua 
d’intercomunicació personal. Si no tenim assumit el 
paper de la llengua pròpia, no la podrem convertir 
en la llengua dels nouvinguts i continuarem uti-
litzant el castellà com a llengua d’integració. Som 
nosaltres qui tenim la solució i aquesta només passa 
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per fer servir el valencià com a llengua de comuni-
cació. És més, l’ús del valencià hauria d’atorgar la 
ciutadania als nous parlants i el reconeixement per 
part dels ciutadans autòctons, que els identificaria 
com a membres de la seua comunitat, independent-
ment del seu origen.

Més enllà de la integració lingüística, el fet de 
compartir l’ús d’una llengua minoritzada pot crear 
vincles afectius i d’integració. De fet, les llengües 
dominants són un mitjà de comunicació universal, 
però no creen identitats en la mateixa mesura que 
les llengües minoritzades. Per això, hauríem d’ex-
plotar bé aquesta especificitat i fer servir la llengua 
com a eina d’integració en un marc de respecte a la 
diferència i, per tant, del dret a existir de totes les 
cultures sobre la base d’uns valors democràtics i de 
respecte als drets humans.
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Honorança als defensors del valencià
Vicent Flor, 2-7-2012

Som milions d’europeus, nou i mig pam dalt pam 
baix. No molts, és cert, però tampoc massa pocs. 
Quasi un 2 % dels ciutadans de la Unió Europea. 
Som molt menys que els germanòfons, anglòfons, 
francòfons, hispanòfons, lusòfons i altres grups 
lingüístics, però més que altres comunitats de llen-
gua oficial d’estat com la sueca, la danesa, la finesa, 
l’eslovaca, l’eslovena, la letona, la lituana, l’estonia-
na i la maltesa i, per descomptat, que un bon grapat 
d’idiomes no oficials o minoritzats.

Però no m’importa particularment quants en som. 
El que m’interessa és que molts dels meus amics, 
dels meus companys, dels meus familiars parlen amb 
mi valencià i el fan servir per a comunicar-me els 
seus sentiments i les seues visions del món. I això per 
a mi és molt i molt important. És en aquest sentit, i 
sense excloure a ningú, que puc dir que són els meus.

El valencià, doncs, és la nostra llengua, la de la 
comunitat que la fem servir. És també la meua, una 
de les que sóc capaç de parlar, la més estimada…, i 
la més perseguida. Dissortadament. És la de mos 
pares i la de mos iaios, l’única llengua minoritzada 
que sé parlar, tot i que em costa un esforç poder 
fer-la servir amb normalitat als carrers que transite, 
al despatx on em guanye els cigrons, a les aules on 
aprenc i ensenye, als àmbits de la burocràcia i un 
llarg etcètera. Em costa també molt, massa!, viure 
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en la meua llengua al cinema, a l’esport, a la lite-
ratura, a l’assaig, a l’esplai, etc. Algú dirà que faig 
victimisme. No hi estic d’acord. Contràriament, som 
víctimes d’un procés d’assimilació promogut pels 
estats en què vivim, tret del d’Andorra, l’únic que el 
té com a llengua oficial.

Tot i la potència uniformitzadora dels estats-na-
ció, no podem permetre que ens arrabassen el 
nostre patrimoni, el nostre instrument per a comu-
nicar-nos. No hem de permetre que ens assimilen. 
Malgrat que als centres dels estats en què ens han in-
corporat no els agrade, seguirem parlant en valencià! 
Entre tots podem impedir la substitució lingüística.

A tots els qui el feu servir en la quotidianitat, a tots 
els qui el defenseu del menyspreu o de la supèrbia, 
a tots els qui estimeu el nostre valencià (valenci-
anoparlants, castellanoparlants o parlants d’altres 
llengües), visqueu on visqueu (valencians, catalans, 
balears, aragonesos de la Franja, murcians del Carxe, 
andorrans, nord-catalans, algueresos o de qualsevol 
altre racó del planeta), procediu d’on procediu (d’Eu-
ropa, d’Àfrica… o d’Oceania), l’anomeneu com l’ano-
meneu (català, valencià, mallorquí, etc.; totes les de-
nominacions històriques, tret òbviament del darrer 
invent d’aragonés oriental, són nostres), penseu com 
penseu, a tots els qui resistiu, el meu homenatge i la 
meua estima. Gràcies per seguir saludant-nos amb 
un bon dia i per seguir estimant-nos en la llengua 
d’Ausiàs March, en el nostre valencià, el valencià de 
tots nosaltres! Gràcies per tot plegat.
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Valencià: has de voler-te més
Pere Fuset, 19-2-2014

Hi ha en el panorama polític, social i econòmic 
valencià un mal que no acostuma a ocupar massa lí-
nies de reflexió i que —m’atreviria a dir— és encara 
pitjor que la corrupció, el balafiament, el dèficit, la 
baixa qualitat democràtica, la desvertebració… i tot 
el llarg etcètera de mals de diversa índole i intensi-
tat que patim com a societat.

Una tragèdia realimentada per les adés esmenta-
des i que és, al seu torn, una important arrel per a 
totes: la nostra greu manca d’autoestima col·lectiva.

Valencians i valencianes no ens estimem. O si ho 
preferiu, ens estimem ben poc. Potser, això sí, en 
determinats moments hem confós l’egolatria amb 
l’autoestima, i així un cert regionalisme panxacon-
tent l’ha convertit en un atractiu —i efectiu— dis-
curs polític, que, fins a temps ben recents, ha comp-
tat amb la complicitat de bona part de les masses.

Així, per posar un cas gràfic, com si es tractara 
d’una plantilla, en la desapareguda televisió pública 
valenciana, hem pogut assistir de manera reiterada 
a la inauguració del «no sé què més gran d’Euro-
pa», i hem contemplat embadalits el «no sé què 
més» que ens convertia en l’enveja dels altres. Ara, 
després del somni, quan el fum és no més que això, 
ens adonem que voler-se, estimar-se, era, però, una 
altra cosa.

I això és greu. Molt greu. ¿Quin sentit té lluitar 
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per alguna cosa per la qual penses que no paga 
la pena fer esforços? ¿Qui dedica el seu temps a 
tractar de canviar alguna cosa si manté la per-
cepció de ser immutable, inaccessible, i —encara 
pitjor— indesitjable?

S’acostuma a dir que tot allò que no forma part 
de la solució és part del problema. I en eixe sentit 
el valencianisme té el repte i l’obligació de ser el 
motor que redrece la societat valenciana cap a unes 
coordenades de major prosperitat amb un full de 
ruta en què l’autoestima col·lectiva ha de ser el punt 
de partida.

¿Ho ha fet? ¿Ho fa? ¿Ho fem? Permeteu-me que 
mostre un cert escepticisme. És cert que la radio-
grafia del valencianisme dista ja prou de la carica-
tura d’aquell moviment minoritari emmirallat en 
un Nord idíl·lic que contrastava amb la crua realitat 
valenciana del seu entorn. Però potser encara estem 
massa lluny del que hauria de fer qui vol ser motor 
d’un poble. Irradiar autoestima i transmetre confi-
ança en un mateix és imprescindible perquè algun 
dia mirar-se a l’espill siga alguna cosa més que 
suportable.

Ho apuntava, ja fa uns quants anys, el sociòleg 
Rafael Castelló. Al caliu de la seua imprescindible 
tesi doctoral,11 entre altres coses, comparava les ac-
tituds dels nacionalismes català i valencià. Pel que 

11. <http://www.uv.es/~socant2/elpaiscomargument.pdf>.

http://www.uv.es/~socant2/elpaiscomargument.pdf
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fa a la confiança en les possibilitats d’un mateix, 
parlant en termes de societats, els nacionalistes 
valencians no eren, precisament «la alegría de la 
huerta».

Pareix que mai ens ho hem acabat de creure del 
tot. Que allò del «Yes, We Can» dels nostres temps, 
fa poc no valia ni com a eslògan. I potser també per 
això —i és que, quan passa, s’olora a quilòmetres— 
bona part de la societat valenciana preferia com-
prar alegries en altres mercadets populars, malgrat 
que no foren més que fum de colors.

Ara que la casa vella fa tota la pinta d’enfonsar-se, 
no n’hi haurà prou amb observar com cauen els 
murs. Caldrà afrontar-ho sense massa rancúnies 
socials i sumar als discursos crítics —megacrítics, 
si cal— amples dosis de missatges alternativament 
positius i engrescadors. Recórrer a allò que es diu 
comunicació aspiracional, i construir una il·lusió 
que precisament faça això: encoratjar.

Necessitem que la pròxima vegada que el valen-
cianisme mire a la cara de la seua societat li diga de 
forma nítida i clara: «Has de voler-te més. En tens 
molts motius». I per a fer-ho, haurem de començar 
a creure-ho.
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L’escòria del valencianisme
Vicent Baydal, 21-11-2013

Em desdejune amb «El nudo valenciano»,12 un article 
publicat pel membre del comité executiu provincial 
del PP de València, José Morgan, en què justifica la 
«inevitabilitat» del tancament de RTVV: Alberto Fabra 
no hauria pres «una decisión de este calado y con una 
carga de antipopularidad tan grande si ésta no fuera 
inevitable». Això és com dir que la instauració d’una 
dictadura és irremeiable, ja que és una determinació 
de gran calat i clarament impopular. Un argument 
demagògic, vaja. Un sofisma en estat pur, com el del 
mateix Fabra indicant que, si no liquida RTVV, hau-
rà de tancar col·legis i hospitals. ¿Segur? ¿És l’única 
opció? Diu que no té els 40 milions necessaris per a as-
segurar-ne la continuïtat i, en canvi, vol gastar-ne 105 
en clausurar-la. Al mateix temps, els pressupostos de 
la Generalitat Valenciana13 han destinat enguany 310 
milions a la Ciutat de les Arts i de les Ciències i fins a 
50 milions a la Societat de Projectes Temàtics de la Co-
munitat Valenciana, destinada a promocionar màsters 
de golf, tornejos d’hípica, regates i altres mandangues 
que s’han mostrat clarament deficitàries i una presa de 
pèl per a tots els valencians. ¿A què juguem, doncs?

12. <https://personesisocietatvalenciana.wordpress.
com/2013/11/17/el-nudo-valenciano/>.
13. <http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/31/pdf/2012_11971.
pdf>.

https://personesisocietatvalenciana.wordpress.com/2013/11/17/el-nudo-valenciano/
https://personesisocietatvalenciana.wordpress.com/2013/11/17/el-nudo-valenciano/
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/31/pdf/2012_11971.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/31/pdf/2012_11971.pdf
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No podrem negar, en tot cas, que d’una manera o 
una altra a Fabra ja se’l veia vindre. Des que passà a 
convertir-se en president de la Generalitat Valenciana 
en trista substitució de l’imputat Camps, no s’ha dedi-
cat a una altra cosa que a anar liquidant l’autonomia i 
el benestar dels valencians, impel·lit per l’herència re-
buda de 16 anys de govern popular i el maltractament 
financer i polític d’un Estat espanyol davant el qual no 
ha sabut fer altra cosa que acatxar el cap. Encara més 
penosa i irritant des d’un punt de vista del nacionalis-
me valencià és la reacció de l’anomenat sector valenci-
anista del PP, eixos que no s’han cansat de repetir que 
els populars representaven la defensa dels interessos 
del poble valencià. Així ho ha manifestat repetida-
ment el mateix Morgan, identificant el projecte polític 
de Fabra amb el New Deal de Roosevelt (!),14 un pretés 
tracte amb els ciutadans «basado en la defensa de los 
intereses valencianos». En una altra ocasió, esmen-
tant-me com un referent,15 afirmava creure decidida-
ment en el poble valencià i advocava per la «defensa 
de nuestro autogobierno, un derecho primigenio de los 
valencianos que en sí mismo representa nuestra existen-
cia como pueblo desde hace ocho siglos».

¿On han quedat totes aquelles paraules? ¿Se les 
ha endut el vent? ¿O és que eren més falses que les 

14. <http://personesisocietatvalenciana.wordpress.com/2013/01/21/
la-propuesta-fabra/>.
15. <http://www.levante-emv.com/opinion/2013/06/20/
baydal/1008702.html>.

http://personesisocietatvalenciana.wordpress.com/2013/01/21/la-propuesta-fabra/
http://personesisocietatvalenciana.wordpress.com/2013/01/21/la-propuesta-fabra/
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/06/20/baydal/1008702.html
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/06/20/baydal/1008702.html
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pessetes de Negrín? Sí, això és el que ha quedat ben 
clar: no eren més que pura xarrameca bastarda (en la 
tercera accepció del diccionari).16 Mireu, si no, el dis-
curset de Serafín Castellano dient que «RTVV si no 
estiguera n’hi hauria que inventar-la, per a defendre 
la nostra llengua, per a defendre les nostres tradicions, 
per a defendre la nostra cultura i per a defendre, sobre-
tot, eixos fets diferencials dels que tan orgullosos som 
els valencians».17 ¿No els cau la cara de vergonya a es-
tos falsos valencianistes del PP? ¿No tenen el coratge 
d’abandonar el partit que més frontalment ataca tot 
allò que ells diuen defensar? Perquè el tancament de 
RTVV, no sé si se n’adonen, és la humiliació més gran 
i manifesta que podien fer el dia de hui a la societat 
valenciana, que, de fet, està responent d’una manera 
molt transversal. Ni l’infrafinançament autonòmic, 
ni la desaparició de les caixes d’estalvi, ni la manca 
d’inversió estatal, ni els entrebancs a l’ensenyament 
en valencià, han sigut percebuts d’una manera tan 
clara i general com un intent de destrucció de la ver-
tebració identitària construïda amb penes i esforços 
durant els darrers 30 anys.

No debades una ràdio i una televisió pròpies són 
un dels pilars bàsics de qualsevol comunitat iden-
titària en època contemporània. Sense un imagi-
nari i un discurs col·lectiu reproduïts pels mitjans 
de comunicació, començant pels públics, no hi ha 

16. <http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017417>.
17. <http://www.youtube.com/watch?v=AQxcYonbQLc>.

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017417
http://www.youtube.com/watch?v=AQxcYonbQLc
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possibilitats de projectar els interessos comuns cap 
al futur. És per això que, si algú de veritat és i se sent 
valencianista, no pot continuar ni un segon més dins 
d’un partit polític que, ben al contrari, arrasa eixos 
mitjans i, per tant, carrega salvatgement contra els 
fonaments de tota identitat valenciana. És vergonyós 
i vergonyant veure que ni tan sols callen, sinó que 
s’atreveixen a justificar la desfeta, com si les paraules 
que deien fins ahir no significaren absolutament res. 
És més, hi ha qui fins i tot té la santa barra de partici-
par directament en el procés de liquidació de RTVV, 
com Lluís Bertomeu, un dels cinc nous consellers 
d’administració de l’ens nomenats pel PP. Este és qui, 
des de dins del partit, no s’ha cansat de donar lliçons 
de valencianitat, proclamant que, «clar i ras, el Partit 
Popular de la CV és el valencianisme polític a la nostra 
terra, el valencianisme dels fets, de la gestió real i prò-
xima als ciutadans de la política en clau valenciana, 
útil i realitzable».18

No hi ha paraules per a definir-los… O potser 
sí. Tenint en compte que l’escòria és en origen el 
subproducte no útil que s’obté en el procés de purifi-
cació del metall, podríem dir, fent una analogia, que 
són «l’escòria del valencianisme»: allò que sobra i 
que no serveix absolutament per a res dins del movi-
ment valencianista.

18. <http://www.levante-emv.com/opinion/2012/05/16/ppcv-
valencianisme/905280.html>.

http://www.levante-emv.com/opinion/2012/05/16/ppcv-valencianisme/905280.html
http://www.levante-emv.com/opinion/2012/05/16/ppcv-valencianisme/905280.html
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#stopvalencianofòbia @ArenalSound - 
#vullestudiarenvalencià @AlbertoFabra
Jaume Flor, 10-9-2013

Dels milers de trending topics de Twitter, n’hi ha 
que, per defensar una causa justa, queden en la me-
mòria col·lectiva, com probablement passarà amb 
#stopvalencianofòbia i #vullestudiarenvalencià, car, 
malgrat haver-se desenvolupat durant les vacances 
d’agost, han aconseguit una repercussió incontes-
table i entenc que han de marcar un canvi en la 
lluita pels drets dels qui volem viure en valencià, els 
quals, 30 anys després de recuperar l’autogovern, 
som tractats com a ciutadans de segona.

Arribats ací, probablement a molta gent, media-
titzada per mitjans espanyols, afirmar que aquells 
que s’expressen en valencià «som tractats com a 
ciutadans de segona» els semble exagerar, tergi-
versar fets, i en discrepen profundament. Caldria 
preguntar-los si considerarien acceptable en una 
democràcia que a algú li posaren una multa de 
1.000 euros i li llevaren tots els punts del permís de 
conduir per parlar castellà. Probablement respon-
dran que no i parlaran d’una discriminació. Doncs 
precisament això li passà a Carles Mateu, a qui dos 
guàrdies civils, contravenint les lleis, li posaren les 
sancions esmentades només per parlar-los valen-
cià. I si fóra l’únic, podríem pensar que és un cas 
aïllat, però que molts altres ciutadans hagen patit 
discriminacions pel mateix motiu com Rubén Durà, 
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Lluís-Xavier Flores, Paco Muñoz Garcia, el músic 
d’Obrint Pas Miquel Gironés…, prova que és una 
actuació molt arrelada entre els cossos policials que 
operen al País Valencià. Aquest estiu, però, la discri-
minació pujà un grau i esdevingué agressió física a 
dos joves a l’Arenal Sound pel mateix motiu: parlar 
valencià. Una situació tan greu motivà que engegara 
la piulada, #stopvalencianofòbia @ArenalSound per 
a dir que ja n’hi ha prou, seguida d’una campanya 
en change.org19 perquè els cossos policials de l’Es-
tat s’expressen en català i, per tant, que qualsevol 
policia o guàrdia civil que treballe en els territoris 
en què es parla no puga fer-ho sense expressar-s’hi 
fluidament, cosa que faria baixar i probablement 
desaparéixer les agressions i discriminacions poli-
cials per parlar valencià.

A més, el punt 2n de l’article 6é de l’Estatut diu 
que «l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Va-
lenciana, igual que ho és el castellà, […]. Tots tenen 
dret a conéixer-los i a usar-los», el 3r: «la Genera-
litat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llen-
gües», i el 4t: «ningú no pot ser discriminat per raó 
de la seua llengua». Amb una legislació tan clara en 
favor de l’ús del valencià, ¿com és possible que cap 
membre del govern valencià no haja fet res davant 
les discriminacions contínues per parlar valencià, 
que és «la llengua pròpia de la Comunitat Valencia-

19. <http://www.change.org/es/peticiones/que-los-cuerpos-de-
seguridad-del-estado-se-expresen-en-catal%C3%A1n>.

http://www.change.org/es/peticiones/que-los-cuerpos-de-seguridad-del-estado-se-expresen-en-catal%C3%A1n
http://www.change.org/es/peticiones/que-los-cuerpos-de-seguridad-del-estado-se-expresen-en-catal%C3%A1n
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na» i, per tant, el senyal d’identitat per excel·lència 
del poble valencià?

Al silenci del Consell davant aquestes agressions i 
discriminacions, cal afegir un altre aspecte que, pel 
nom de la llei, Llei d’Ús i Ensenyament del Valen-
cià, els mateixos polítics valencians han considerat 
clau en la normalització del valencià: l’ensenya-
ment, del qual l’Estatut diu: «Tots tenen dret […] 
a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià». 
Com que del curs 2008-09 ençà la Generalitat no 
publica quants alumnes hi estudien, agafarem les 
darreres dades disponibles de la Conselleria; el 
2008-09 estudiaven en valencià 138.223 xiquets en 
primària i 58.626 en secundària. Per tant, en canviar 
de cicle, 79.597 alumnes perdien l’oportunitat d’es-
tudiar-hi, perquè de 748 escoles d’infantil i primària 
amb línia en valencià només 301 centres d’educació 
secundària n’oferien, és a dir, 447 menys i, per tant, 
la davallada d’oferta de programes en valencià en 
secundària provoca la caiguda d’alumnes que hi 
estudien en l’ESO. Anotem que és la Conselleria 
d’Educació qui autoritza els programes en valen-
cià, però sovint els denega malgrat que el centre 
complisca tots els requisits i, de vegades, només se 
n’han concedit després d’una sentència judicial que 
ha obligat la Conselleria, com en les escoles Sant 
Cristòfol Màrtir de Picassent i Rei en Jaume de Xi-
rivella, gràcies al fet que els pares anaren al TSJCV.

Resulta curiós que el Consell, governat per un 
partit defensor que els pares trien la llengua en què 
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volen que s’eduque els fills, refuse d’obrir noves 
línies en valencià quan, si s’ofereix la possibilitat 
d’estudiar-hi en centres a prop del domicili, la de-
manda d’ensenyament en valencià és altíssima. Pro-
va d’això és que en els 44 centres que sol·licitaren 
canviar al Programa Plurilingüe d’Ensenyament en 
Valencià per al 2013-14, 8 de cada 10 pares optaren 
per la línia en valencià. Aquesta demanda altíssima 
contrasta, però, amb les xifres actuals de xiquets 
que estudien en valencià. S’estima que vora el 33 % 
dels escolars estudien en valencià, i especialment, 
en grans ciutats com València, on sabem per les 
dades del Consell Escolar que només el 19 % dels 
xiquets de primària estudia en valencià i que el 55 % 
de l’alumnat va a escoles concertades amb només el 
3,8 % d’alumnes escolaritzats en valencià.

Per tant, si la Generalitat Valenciana, després de 
30 anys de LUEV i 18 de governs del PP, es nega 
a obrir línies en valencià —i s’hi veu forçada pels 
tribunals—, negativa que provoca molta manca 
d’oferta i acaba donant uns resultats minsos del 
nombre d’estudiants en valencià quan la demanda 
és altíssima, caldrà concloure que el partit que ens 
governa posa conscientment totes les traves pos-
sibles perquè la majoria dels xiquets no puguen 
gaudir del dret estatutari d’estudiar en valencià per 
motivacions ideològiques. És aleshores que convo-
quí la piulada de protesta #vullestudiarenvalencià 
@AlbertoFabra el 31 d’agost.

El rebuig de milers de tuitaires a ser tractats com 
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a ciutadans de segona per parlar valencià o estudi-
ar-hi, per la inacció en alguns casos i els obstacles 
premeditats en d’altres que posa el PP, és la pro-
va que denunciar la vulneració dels nostres drets 
legalment reconeguts amb protestes cridaneres 
és un camí que ha d’utilitzar molt més el valenci-
anisme per a desemmascarar la hipocresia del PP 
respecte als senyals d’identitat valencians —però 
que tan bons resultats electorals li ha donat durant 
els darrers 18 anys—, obrir consciències i provocar 
un canvi de govern en què, fent complir la legisla-
ció, els qui usem el valencià siguem també ciuta-
dans de primera en igualtat de drets amb la resta de 
ciutadans.
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Homenatge al país del gel
Vicent Puchades, 6-7-2012

A Andilla, la Pobleta, Artaj i Osset; a Canales, Saca-
nyet, les Alcubles i el santuari de la Cova Santa (25 
de març del 2005).

Per a després del foc (5 de juliol del 2012).

* * *

Cap a l’any 2003 vaig començar una sèrie d’anades 
—discontínues en el temps— al sistema de serres i 
tossals pertanyents als municipis d’Andilla, Saca-
nyet, les Alcubles i Altura. Una geografia que he 
encunyat sota el nom —potser una mica pretensi-
ós— de «país del gel». Els perquès de tot això no els 
contarem ara, tot i que són prou evidents per als 
coneixedors del terreny. Des d’aleshores, han estat 
desenes les visites que he fet fins allà, com també 
les hores de camí i sender recorreguts, de lectu-
res i investigació, amb un propòsit sense complir 
però que em van omplir de goig. Un dia qualsevol 
d’aquells, de tornada a casa d’una de les caminades, 
vaig esbossar unes tímides línies, esbalaït encara 
per l’experiència viscuda: per la llum, per l’encert, 
per la sorpresa, pel descobriment, tant se val! Ara, 
per aquests dies, esborronat pel foc que assola 
aquest petit país, commogut, he recordat aquestes 
línies d’un quadern de notes. Vull fer-les servir com 
l’humil homenatge a un paisatge (el territori amb 
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les persones que el construïren, l’habiten i conser-
ven amb el dipòsit de la memòria col·lectiva) que, 
segurament, jo no tornaré a veure ja mai més. Pels 
ensenyaments i els plaers que m’han regalat. 

* * *

Torne d’un país on he vist meravelles. Vinc d’un 
país on els ulls, com també la intel·ligència, s’admi-
ren amb els prodigis. He vist boscos exuberants de 
carrasques i sabines. He vist com l’immens groc de 
les argelagues encatifava els faldars de les munta-
nyes. He vist una mar de blancs-rosats estendre’s 
per planes i clotades, anunciant els ametllers una 
primavera no nada. He vist coves pregones que 
són santuaris espirituals des de fa centúries. He 
vist vinyes i feines de verema a la tardor. He vist 
les millors argentades de les oliveres als recers. 
He vist extensions dilatadíssimes, fins a abastar el 
món, des de les talaies dels cims. He vist assaga-
dors que porten l’alé del mestral. He vist congostos 
corprenedors i agosarats penyals que angoixaven el 
cor. He vist camins ciclopis que pujaven fins al cel. 
He vist insòlites construccions que guarden l’hi-
vern per a gaudir-lo al més càlid de l’estiu. He vist 
altíssims campanars que recorden als humans la 
seua condició mortal. He vist casalicis sagrats que 
conserven les més preades pintures que es puguen 
crear. He vist despulles d’habitatges que guarden 
misteris dels humans que els van construir fa cente-
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nars d’anys. He vist boscos, camps, conreus, ramats, 
corrals assolats, pintures sagrades… He vist restes 
de castells que guaitaven el pas, i vells molins, i 
creus de pedra, i rambles de còdols grossos i fins 
que llepen les aigües de tant en tant, i les àguiles 
que acompanyen el pas. He vist tant…

* * *

He vist les petjades d’antics romers, les de cava-
llers, les d’humils capellans de poble, com també 
les de bisbes a lloms de rucs i cavalls; les d’herois de 
llegenda i fins i tot les d’algun mític rei. I les pedres 
de les rambles, la terra on creix la vinya i l’olivera, 
amb els pètals caiguts de les flors dels ametllers, i 
les geometries que la rella fa als solcs dels bancals, 
i les dels marges, i les roques que s’aixequen a tocar 
dels núvols, i la neu guaridora que s’amaga del sol a 
les ombries, i els ciris de la cova santuari, i la bas-
sa com un estany, i les campanes més enllà de les 
teulades, i els milers de colors que empedraven els 
camins, i la creu de pedra que ens assenyala el pas.

Tot això ens parla i ens diu que ací hi ha un país 
on viuen els homes fa tants i tants anys. Que ací hi 
ha un país que guarda meravelles. Cruïlla de passos 
abans, arraconat després, sense nord i confús, que 
ja no sap què és. Farcit de coses que caldrà contar. 
Que les guarda per a no se sap quan.
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* * *

I amb els pobles, al Cerro Simón, al Collado de la 
Salada, a Bardés i els cinglos, a la font Tresuela, a la 
Peñaparda, al Cerro de Andilla, al de la Bellida, a 
l’alt de las Monjas, al Montemayor, a la Cumbre, al 
barranc del Gasque, als cellers de Gea, al Collado de 
la Losa, als pilars de Sant Gregori, de Sant Josep, de 
Sant Sebastià; a l’aljub Blanc, a les Llàcoves Velles 
i a la Rocha, a l’alt del Molló, a les penyes Ramino i 
les de Domingo, al camí de la neu, al Descansadero, 
a la Torrecilla, a la font de la Noguera, al Calvari, 
a la Rocha de la Virgen; al barranc del Pozuelo, 
al Pozo de la Abeja, a les fonts del mas de Civera, 
d’Arriba i d’Abajo d’Osset, al barranc de la Hoya, als 
ventisquers de la Bellida —el del Fraile!—, al corral 
d’Elías, al barranc Lucía, a la cova Sabuquera, a la 
font i la masia de las Dueñas, a la Chupidilla, a la 
Cruz del Collado, a les creus de Sant Sebastià, de la 
Horca i de Andilla, a…
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Una nova política per a un nou país

Non plus ultra
Amadeu Mezquida, 11-1-2014

Quan la constitució d’un estat es converteix en 
arma llancívola dels uns contra els altres dia sí i 
dia també significa que aquesta constitució ja no és 
útil a la convivència. Resulta curiós de veure com 
els mateixos que el 1978 es van mostrar tebis en la 
defensa de la Carta Magna —dels diputats d’Alian-
za Popular, 9 van votar a favor, 2 es van abstindre 
i 5 votaren en contra en el debat de la Constitució 
al Congrés dels Diputats— ara es parapeten al seu 
darrere i l’utilitzen d’escut o d’espasa depenent de 
l’adversari que tinguen enfront o del sentit en què 
bufe el vent.

Se’ls omple la boca de «consensos», als senyors 
del Partido Popular. Els consensos de la Transició, 
bàsicament. Consensos passats, és clar. Aquells a 
què es va arribar amb un exèrcit feixista fent de gos 
guardià, apuntant al clatell dels demòcrates refor-
mistes. La Transició exemplar. «Llibertat i amnis-
tia» clamaven als carrers de tota Espanya, i això hi 
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va haver finalment: amnistia per a ells. Mentrestant, 
encara es permeten el luxe de no condemnar el 
franquisme i d’acusar de «reobrir ferides» als de la 
memòria històrica. És clar, a ells la Transició sols els 
va deixar unes arrapades als genolls que es curaren 
ben prompte. I ara, 35 anys després jo em pregunte: 
dels ministres actuals, ¿qui no haguera sigut minis-
tre també amb Franco? O dit d’una altra manera, si 
tornàrem a la dictadura, ¿qui governaria a Espanya? 
Ells, governarien ells. Els mateixos.

La història d’Espanya té propietaris. Des de don 
Pelayo al generalísimo, passant pels reis catòlics, 
Ferran VI, Cánovas i Primo de Rivera. La història 
d’Espanya és un relat segrestat pel conservadoris-
me més reaccionari. El nacionalisme espanyol és, 
en essència, un conglomerat de dates, noms i fites 
en què els de sempre han aconseguit imposar-se a 
la resta. La noblesa, el clergat, la corona, la burgesia 
acastellanada, l’exèrcit: Espanya. No debades les 
dues repúbliques espanyoles van ser possibles en 
tant que van ser instigades des de baix i van durar 
un sospir.

L’espanyolisme no entén massa de consensos. 
Per això quan apel·len als consensos de la Transició 
democràtica s’ha d’entendre de què parlen: no estan 
disposats a fer ni un pas més enllà. Amb la Consti-
tució del 78 ells han cedit —més que mai— davant 
allò que ells anomenen l’anti-Espanya. Descentralit-
zació política i administrativa, drets civils, llibertat 
de premsa, estatut dels treballadors…, democràcia. 
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Apel·len als consensos passats com a advertència, 
fan les polítiques que ara estan fent com a amenaça. 
Ens recorden constantment qui són, amb la llei de 
l’avortament, amb la LOMQE, amb la llei de segu-
retat ciutadana, amb la reforma de l’administració 
local, amb la bandera de la recentralització que ara 
enarboren. Ens ho estan dient: «Non plus ultra», ni 
un pas més enllà.

Però precisament en el seu èxit troben aquests 
senyors la seua condemna. Ara resulta més evident 
i tot que l’Espanya que ells defensen no és l’Espanya 
que és, no és l’Espanya real. No ho ha estat mai en 
realitat. És el que passa quan construeixes un pro-
jecte basant-te en l’eliminació d’una part dels qui, se 
suposa, formen part del projecte; que tard o d’hora el 
projecte esdevé inviable. Amb la Constitució del 78, 
els guardians d’Espanya van obrir massa portes, en 
són conscients. Ara el fill de l’obrer té carrera univer-
sitària, els espanyols per «justo derecho de conquista» 
tenen unes institucions d’autogovern per a protegir 
i potenciar, unes llengües per a salvar, ara l’exèrcit té 
les mans lligades per una Unió Europea que no entén 
del «legítimo derecho a defender la indisoluble uni-
dad de España por la vía de las armas». Ells ho saben i 
per això s’autoafirmen, tensen la corda i l’estiren cap 
al seu corral. Perquè són més febles que mai, perquè 
els vells consensos ja no serveixen a les majories i ells 
temen què els oferiran els nous. Depén de nosaltres, 
de tots aquells que no ens identifiquem amb el seu 
projecte reaccionari, oferir respostes i bastir les bases 
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necessàries sobre les quals es puguen aixecar els nous 
consensos, consensos que haurem de recolzar en la 
força de les majories ciutadanes, les que ja existeixen 
i les que haurem de crear, perquè a ells ni els tindrem 
en el consens, ni ens fa especial goig que hi siguen. 
Amb ells, el consens és impossible i qualsevol aposta 
per l’avanç és contestada amb la mateixa màxima: 
Non plus ultra.
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Els valencians tenim motius per a queixar-nos
Vicent Cucarella, 12-12-2011

Després d’analitzar les diferències regionals del 
sector públic espanyol20 i la possible relació que 
existeix entre el deute públic valencià i el menor 
finançament per càpita que rep la Comunitat Va-
lenciana,21 un amic em va dir: «Però no em negaràs 
que al País Valencià es malbaraten els diners pú-
blics». Efectivament, jo també tinc eixa impressió 
quan pense en el saqueig de diners públics per part 
d’Emarsa en la depuradora de Pinedo, o en la xarxa 
de corrupció destapada pel cas Gürtel, o en la visita 
multimilionària del papa a València, o en l’aeroport 
sense avions de Castelló o en tants altres negocis 
que preferisc no recordar perquè, sincerament, jo 
també sent vergonya.

La meua curiositat em va conduir de nou a les da-
des contingudes en l’informe de l’IVIE sobre les di-
ferències territorials del sector públic, recentment 
publicat per la Fundació BBVA.22 L’estudi cobreix el 
període 2000-2008, anys en què ja s’havia completat 
el procés de descentralització i per als quals existei-
xen dades liquidades homogènies dels pressupostos 
de totes les administracions. Amb eixa informació 

20. <http://decigarrasyhormigas.com/2011/11/30/
dimension-sector-publico/>.
21. <http://www.fundacionexe.org/web/article/145>.
22. <http://www.ivie.es/news/2011/ws_spu01.php>.

http://decigarrasyhormigas.com/2011/11/30/dimension-sector-publico/
http://decigarrasyhormigas.com/2011/11/30/dimension-sector-publico/
http://www.fundacionexe.org/web/article/145
http://www.ivie.es/news/2011/ws_spu01.php
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podem analitzar la situació de la Comunitat Valen-
ciana comparant-la amb la del conjunt de comuni-
tats autònomes des de diferents punts de vista.

Des de la perspectiva de la classificació funcional, 
observem com els valencians patim una menor des-
pesa per càpita en qualsevol de les partides consi-
derades: educació, salut, protecció social, transport 
i comunicacions i resta de funcions. En totes ens 
trobem per davall de la mitjana espanyola, determi-
nada pel 100 % en el següent quadre:

Classificació funcional de les despeses del sector públic. Mitjana 
2000-2008. Euros constants del 2008 per càpita.

Espanya C. Valenciana  
Educació 991 921 92,9 %

Salut 1.252 1.188 94,9 %

Protecció social 2.979 2.562 86,0 %

Transport i 
comunicacions

503 371 73,8 %

Resta de funcions 3.129 2.739 87,5 %

Total funcions 8.854 7.781 87,9 %

El mateix exercici comparatiu el podem fer 
també a partir de la classificació econòmico-pres-
supostària, i el resultat torna a ser el mateix: menor 
despesa per càpita en remuneracions d’assalari-
ats, en inversió pública, en consum intermedi o en 
transferències.
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Classificació econòmico-pressupostària de les despeses del sector 
públic. Mitjana 2000-2008. Euros constants de 2008 per càpita.

Espanya C. Valenciana  
Remuneració 
d’assalariats

2.312 2.019 87,3 %

Formació bruta de 
capital

817 694 84,9 %

Consum intermedi  
i altres despeses

1.587 1.314 82,8 %

Transferències 4.139 3.754 90,7 %

Total capítols 8.854 7.781 87,9 %

Les dades anteriors es refereixen al conjunt del 
sector públic, que inclou administracions centrals, 
comunitat autònoma i corporacions locals. Així 
que m’he trobat en la necessitat de veure què passa 
quan classifiquem la despesa per nivells adminis-
tratius. I de nou dóna el mateix resultat: també 
totes les administracions públiques destinen menys 
recursos per càpita a la Comunitat Valenciana.

Classificació administrativa de les despeses del sector públic. Mitjana 
2002*-2008. Euros constants de 2008 per càpita.

 Espanya C. Valenciana  
Adm. centrals 4.665 4.077 87,4 %

Comunitats autònomes 3.181 2.596 81,6 %

Corporacions locals 1.204 1.059 88,0 %

Total sector públic 9.050 7.732 85,4 %

(*) En aquest quadre el període considerat és 2002-2008 perquè la distribució de les 
competències en 2000-2001 no és homogènia.
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En definitiva, ho mirem com ho mirem, el sector 
públic destina sistemàticament una menor quanti-
tat de recursos per càpita en el territori valencià.

Aleshores un altre amic em va fer el següent 
raonament: «Això és bo, significa que és un sector 
públic més eficient per a prestar els seus serveis 
o que és més auster…, i això és positiu, ¿veritat?» 
(els amics sempre plantejant dubtes). És a dir, ell 
m’argumenta que podria donar-se el cas de gaudir 
d’uns bons serveis públics malgrat una menor des-
pesa per càpita, tot gràcies a una major eficiència en 
la prestació dels serveis. Sincerament, a mi també 
m’agradaria que fóra així, però em sembla que els 
valencians tenim molts exemples de serveis públics 
de «prestació millorable» (estudiants en barracons, 
baixos rendiments acadèmics, elevada espera en 
atenció primària sanitària, llargues llistes d’espera 
en els hospitals, etc.), i al mateix temps també tenim 
exemples de recursos públics amb un destí dubtós 
(Emarsa, Gürtel, papa, AeroCas, etc.). Res fa pensar 
que el balafiament siga ací menor que en altres llocs. 
Per tant, si es gasta poc i damunt també es malba-
rata, implica que els valencians rebem unes menors 
dotacions de serveis públics i unes menors prestaci-
ons socials, entre altres coses. Llavors trobe justificat 
que el valencià corrent tinga motius per a queixar-se.
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Som colònia
Joan Sanchis, 1-8-2014

«El subdesenvolupament no és una etapa del 
desenvolupament. És la seua conseqüència. El 
subdesenvolupament d’Amèrica Llatina prové del 
desenvolupament alié i continua alimentant-lo.» 
Així concloïa l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano 
el 1978 la reedició de Les venes obertes d’Amèrica 
Llatina (1971), una detallada crònica i anàlisi sobre 
els efectes devastadors del colonialisme europeu a 
l’altra banda de l’Atlàntic.

Mentre feia la lectura, immers en aquella barreja 
de gèneres literaris que tant caracteritza Galeano, 
no podia deixar de trobar similituds amb el que 
aquells dies es confirmava a casa nostra. La publica-
ció de les balances fiscals, fins i tot amb uns resul-
tats intencionadament distorsionats, constataven el 
maltractament històric que el País Valencià sofreix 
des d’aquells temps llunyans de la Guerra de Suc-
cessió. Amb certs matisos —diferents actors, objec-
tius i distinta lògica política— la caracterització de 
l’extractivisme colonial semblava retratar relativa-
ment bé el cas valencià.

La tradicional explotació colonial de recursos 
materials i mà d’obra barata, ha donat pas en el 
nostre cas, i també parcialment a Amèrica Llatina, 
a un extractivisme financer caracteritzat per un 
drenatge permanent de recursos econòmics cap a 
la metròpolis. La situació colonial persisteix gene-
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ralment gràcies a l’existència d’una classe burgesa 
rendista, notablement subordinada als interessos 
dels centres dominants. El paral·lelisme amb el cas 
valencià, com veurem a continuació, és cada vegada 
més evident.

El principal greuge comparatiu, i causa fonamen-
tal del drenatge de recursos des del País Valencià, és 
el sistema de finançament autonòmic. Amb el seu 
origen en el cost efectiu de prestació de serveis du-
rant el franquisme, el repartiment de fons ha perju-
dicat sistemàticament els valencians. Ja en el 2002, 
el finançament per càpita del País Valencià era un 
90,7 % respecte de la mitjana espanyola; s’agreu-
jà encara més el 2008 amb un 85,3 %. La situació 
és tan greu que la mateixa Generalitat Valenciana 
reconeixia en unes recents declaracions públiques 
que necessitava 1.800 milions d’euros addicionals 
tan sols per a poder cobrir les despeses principals 
de sanitat i ensenyament.

En segon lloc, i com a conseqüència fonamental 
de l’infrafinançament, la balança fiscal del País Va-
lencià amb l’Estat espanyol és extraordinàriament 
deficitària. Ací cal, però, fer un necessari incís en 
les discrepàncies pel que fa als mètodes de càlcul. 
En les últimes balances fetes públiques pel Minis-
teri d’Hisenda aquesta passada setmana, el mètode 
utilitzat minimitza de forma intencionada els des-
equilibris. Utilitzant el criteri de càrrega-benefici 
amb certes modificacions, inversions radicades a 
Madrid (museus, teatres, ministeris) són distribu-
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ïdes entre tots els ciutadans espanyols en tant que 
s’entén que tots es beneficien d’aquesta inversió. 
No obstant això, sembla lògic pensar que aquestes 
inversions beneficien molt més la capital; la despe-
sa que fan els visitants del Museu del Prado difícil-
ment reverteix en benefici dels valencians. És per 
això que altres autors han preferit utilitzar altres 
criteris com el del flux monetari, que comptabilitza 
estrictament els fluxos financers que s’intercanvi-
en entre estat central i comunitats autònomes. Si 
ens atenim a aquest darrer criteri, el 2005 el dèficit 
valencià amb l’Estat espanyol ascendia al 6,40 % del 
PIB, mentre que, si acceptem el criteri del ministe-
ri, aquest dèficit va ser del 2,03 % del PIB el 2011.

Aquests dos desequilibris, dèficit fiscal i de 
finançament, són especialment greus si tenim en 
compte que la renda per càpita del País Valencià és 
sensiblement inferior a la mitjana espanyola: re-
presenta vora el 90 % d’aquesta. Addicionalment, 
el País Valencià ha sigut repetidament marginat en 
les inversions directes de l’Estat (4,87 % del total en 
la mitjana entre 2009-2011) i en el repartiment dels 
objectius de dèficit (1 % per a comunitats autòno-
mes; 5,8 % per a l’Estat). Més encara, les directrius 
estatals pel que fa a la gestió de la crisi bancària, 
han alienat la pràctica totalitat del sistema financer 
valencià, que ara es troba en mans dels grans grups 
bancaris espanyols i catalans.

L’analogia amb la conclusió de Galeano (el sub-
desenvolupament com a conseqüència del desen-
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volupament) sembla, doncs, tan apropiada en el cas 
del País Valencià com en el d’Amèrica Llatina. El 
País Valencià és un territori relativament subdesen-
volupat que finança altres regions més riques. Igual 
que Amèrica Llatina, som un territori amb un po-
tencial econòmic important: potencial turístic, in-
dustrial, de comunicació amb Europa. Un potencial 
que s’ha vist limitat per polítiques de subordinació 
que ben sovint s’han fet amb el vistiplau majoritari 
de les classes dominants valencianes.

Només ara, quan la situació ja és especialment 
greu, sembla que hi ha una certa reacció rebel cap 
a la metròpolis. Els empresaris valencians han 
començat a demanar explicacions a Madrid i l’opi-
nió pública esdevé cada vegada més conscient del 
nostre estatus com a colònia. Són petits passos en 
la bona direcció, que caldria complementar amb 
accions més contundents. Hi ha ja algunes opci-
ons sobre la taula, com les demandes judicials que 
es proposaven aquesta mateixa setmana des de 
Compromís.

Aconseguir l’alliberament colonial i el respec-
te institucional que mereixem està només en les 
nostres mans. Prenem consciència i comencem a 
treballar.



125

¿Ens interessa ofrenar glòries a Espanya?
Vicent Flor, 4-10-2012

Madrid és insaciable. Mai no en té prou. Com encer-
tadament fa veure Germà Bel, Madrid vol ser a Es-
panya el que París és a França. De tant de repetir-ho 
des del poder, els madrilenys, tret d’excepcions meri-
tòries, es creuen el quilòmetre zero de la política, de 
l’economia i de la cultura de l’Estat. S’autodefineixen 
com a nacionals i universals alhora, al mateix temps 
patriotes i cosmopolites. I el més important, possei-
rien una innegable «potència nacionalitzadora», que 
les «perifèries» no podrien mai assolir. Ja ho escri-
gué Ortega y Gasset: «hay razones para ir sospechan-
do que, en general, sólo cabezas castellanas tienen 
órganos adecuados para percibir el gran problema de 
la España integral». Contràriament, la gent de pro-
vincias seríem invisibles o, a tot estirar, comparses, 
locals i localistes, folklòrics, ètnics, rudes, primitius i 
sovint incomprensibles. No debades, gent que s’en-
testa a parlar jergas rudimentàries per impedir la 
comunicació en la lengua común.

Els discursos del nacionalisme espanyol són 
coneguts. N’hi ha de més moderats i de més radi-
cals. Però no són coses només del passat. Estan ben 
vius: aquests dies el ministre Wert ha declarat que 
el fracàs educatiu a Espanya és responsabilitat de 
les comunitats autònomes. El centralisme (com si 
no s’haguera provat en la història d’Espanya!) seria 
la solució, la panacea.
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Aquestes no són simples retòriques d’autocom-
plaença: tenen conseqüències ben reals. Per exem-
ple, en la inversió pública. «Lògicament», invertir 
en nosaltres, els nadius mediterranis, gent insoli-
dària i curta de mira i de gambals, és una pèrdua 
de diners. Catalunya, com que és rica, hauria d’ac-
ceptar el dèficit fiscal fins al dia del judici final. I 
nosaltres, els valencians, que, com explica mag-
níficament Rafael Beneyto en El finançament dels 
valencians. Una insuficiència històrica, som pobres 
respecte a la mitjana estatal, ¿què? ¿Per què nosal-
tres hauríem d’acceptar el dèficit fiscal? ¿Perquè 
som valencians? Respecte a això, els pressupostos 
de l’Estat del 2013 són una altra presa de pèl. Fins i 
tot la tímida patronal valenciana ha alçat la veu. El 
president Fabra, en canvi, ni está ni se le espera.

Espanya no sols no ens tracta amb una mínima 
equanimitat sinó que funciona més a prop d’una re-
pública bananera que d’un sistema polític europeu. 
Fixem-nos, per exemple, en l’AVE. Felipe González 
és d’origen andalús i la primera línia de tren d’alta 
velocitat a l’Estat fou la de Madrid-Sevilla. José 
María Aznar és val·lisoletà i prioritzà Madrid-Va-
lladolid (de fet, s’inaugurà abans aquesta línia que 
la connexió entre Madrid i Barcelona). I ara que 
el gallec Mariano Rajoy és president del govern 
espanyol, la inversió de l’alta velocitat a Galícia és 
superior que en tot l’eix mediterrani, que no sols 
uneix la segona i la tercera ciutat més poblades de 
l’estat, sinó que representa el veritable eix de la 
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prosperitat per al conjunt peninsular. Doncs, no. Els 
dos principals partits espanyols insisteixen a recla-
mar a Brussel·les l’anomenat eix central. ¿Que no és 
«central» aquest eix?

Espanya és un cortijo, el seu cortijo. Davant 
d’aquesta situació, ¿als valencians ens interessa se-
guir ofrenant noves glòries a Espanya? Per més que 
ens entestem a fer-ho, les dades són tossudes. Des 
de Madrid no se’ns tracta com a iguals, ens tracten 
com a levantinos. ¿Ens interessa? ¿Ens interessa se-
guir sent menyspreats i maltractats? ¿Fins a quan? 
Jo trobe que la mania d’ofrenar, de no exigir respec-
te, serà la nostra ruïna…
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Wanted: Herois d’ara i ací
Vicent Sos, 4-7-2011

«¿I a mi què em toca?», va ser una de les primeres fra-
ses que l’alcalde d’un poble de centenars d’habitants 
a l’interior de Castelló va dir a l’enginyer que presen-
tava el projecte d’urbanització.  Hi havia tres persones 
presents a la reunió i era la primera volta que es veien.

Aquesta situació me la va referir l’enginyer en 
qüestió i no fa gaire que va passar. Ja estàvem en crisi 
i les urbanitzacions eren escasses. Quan es feien a 
grapats, les conversacions com aquestes passaven a 
grapats. I és que a València, malauradament, tenim 
un problema de corrupció estructural —un problema 
solucionable.

El psicòleg Philip Zimbardo, de la Universitat de 
Stanford, ha analitzat i difós les teories situacionals, 
segons les quals, les persones estem més influencia-
des per les condicions en què ens trobem que no per 
una «disposició» personal del nostre caràcter —amb 
algunes excepcions. Segons Zimbardo, un mal sis-
tema produeix males situacions en què les persones 
actuen malament sense necessàriament plantejar-se 
el perquè. Un exemple recent i molt sonat van ser les 
tortures a la presó d’Abu Ghraib, on Zimbardo va ser 
convocat com a expert en el judici per a argumentar 
que els soldats feien el que feien perquè de forma im-
plícita els seus superiors i el sistema —fins a arribar 
al Pentàgon— ho permetien.

No cal anar tan lluny per a adonar-se que els alcal-
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des, regidors, tècnics d’ajuntaments, de diputacions, 
etc., tenen «facilitats» per a actuar corruptament i 
que possiblement ells ho veuen com a normal i jus-
tificat.  De la mateixa manera que els constructors o 
els proveïdors de serveis, veuen com a normal haver 
de pagar o fer concessions als polítics i funcionaris. 
Com a curiositat, el fill d’un constructor em comen-
tava que a son pare «no li agradava ficar-se en políti-
ca, però no tenia cap altre remei»; que quede ben clar 
que son pare no militava ni participava en cap partit 
ni moviment polític.

Si els càrrecs més alts de les nostres institucions 
públiques, des del president de la Generalitat fins als 
presidents de les diputacions, estan acusats de tot 
tipus de corrupteles —suborns, enriquiment il·legal, 
desviació de fons públics per als seus partits—, no 
és d’estranyar que el sistema públic valencià estiga 
impregnat d’aquestes pràctiques en tots els nivells.

Tanmateix, hi ha dos factors que poden canviar 
això.  Per un costat, hem d’instar els càrrecs més alts de 
les nostres institucions persones que tinguen toleràn-
cia zero amb la corrupció.  I fins que això no passe, cal 
difondre als quatre vents actuacions singulars de per-
sones individuals que no vulguen participar en el siste-
ma i hi facen front, de la mateixa manera que Mònica 
Oltra planta cara a la piconadora de Camps a les Corts. 
I hem de convertir aquestes persones, la major part 
d’elles ara anònimes, en els nostres herois d’ara i ací. 

Si en coneixeu, feu-nos-ho saber. L’exemple, ben 
difós, canviarà aquest País.
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No totes les primàries són iguals
Carlos Villodres, 3-2-2014

«Pense que ha arribat l’hora del teu article sobre les 
primàries, temies el moment. Confessa-t’ho: temies.»

Clar que temia este moment. Certament el temia, 
però també —i curiosament— el necessitava. Després 
de mesos passant de puntetes per un tema de gran 
actualitat, com és la utilització de primàries per a 
triar candidats i candidates, arriba el moment d’es-
criure sobre el tema, i no és fàcil.

Mai he sigut un absolutista de les primàries. La 
qüestió, trobe, no és si primàries sí o primàries no. La 
qüestió és primàries com. És a dir, la gran decisió, no 
és la d’arribar a la conclusió que cal celebrar primà-
ries, sinó que el gran debat gira al voltant de com es 
dissenya un sistema de primàries que potencie els 
seus avantatges i es minimitzen els seus desavantat-
ges (que en té).

Actualment es parla tant de primàries perquè exis-
teix una demanda clara per a aquest tipus de sistema. 
Una demanda que s’explica per la creixent perso-
nalització de la política. Quan un creixent nombre 
d’electors vota «persones», més que organitzacions 
o sigles, és comprensible que també vulga que la tria 
d’aquestes persones tinga un major grau d’obertu-
ra i participació ciutadana i que no quede en mans 
d’organitzacions que semblen llunyanes i difícilment 
interpretables per a la ciutadania. Mentre no s’intro-
duïsca un sistema electoral amb llistes desbloqueja-
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des, o fins i tot un sistema electoral mixt, el camí que 
duu a satisfer esta demanda és ben clar: primàries.

Però arribats a este punt que explica per què cada 
vegada més formacions opten per la realització de 
primàries, és ineludible deixar clar que no totes les 
primàries són iguals. Les diferents característiques 
del sistema de tria de candidats determinen, en bona 
mesura, no només qui serà el candidat o candidata a 
un determinat càrrec, sinó que modifica els equili-
bris de poder en les organitzacions així com l’estruc-
tura d’incentius dels càrrecs institucionals a l’hora de 
treballar (més o menys) al servei de la ciutadania.

En aquesta línia, quatre politòlegs israelians han 
publicat recentment un article sobre la personalit-
zació de la política i els seus possibles efectes sobre 
la distribució del poder polític.23 Afirmen que el 
fenomen de la personalització pot o bé impulsar la 
descentralització d’aquest poder (amb una pluralitat 
de lideratges), o bé reforçar tendències de centralit-
zació i concentració del poder en unes poques mans 
(amb un únic lideratge). Les primàries es basen en 
la personalització i, per tant, també poden incidir en 
qualsevol de les dos direccions.

Parlem, per exemple, de les primàries del PSOE 
valencià. Primàries que se celebren únicament per 
al cap de llista de les eleccions autonòmiques, i que 
enfrontaran Ximo Puig, secretari general del partit 

23. <http://ppq.sagepub.com/content/20/1/37>.

http://ppq.sagepub.com/content/20/1/37
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que fa mesos que està en gira mediàtica contínua, i 
Toni Gaspar, alcalde d’un municipi de 3.600 habi-
tants que va ser rellevat del seu càrrec de portaveu a 
la Diputació de València pel mateix Puig en accedir 
a Blanqueries. Siga Puig el guanyador (que ho serà) 
o Gaspar (que no ho serà), qui vença tindrà capacitat 
de conformar un equip a la seua mida, encara amb 
menys controls i equilibris interns que garantisquen 
la presència de diferents sensibilitats. La ciutadania 
l’haurà elegit. No debades l’eslògan triat pel precan-
didat de Morella és «Suma’t a l’equip del president». 
Qui no li done suport no serà part del seu equip, 
sembla donar a entendre. El clàssic «quien se mueve 
no sale en la foto», amb revestiment de primàries. Un 
plebiscit entre l’adhesió o el càstig al líder. No cal dir 
que aquest tipus d’elecció de lideratges no comporta 
una descentralització del poder polític sinó més aviat 
al contrari: elimina els àmbits de decisió intermedis, 
i connecten directament el «líder» amb «l’electorat», 
generalment d’una manera unidireccional.

Curiosament estes primàries tan limitades no han 
patit els atacs i les crítiques que han tingut altres 
processos de primàries més ambiciosos, com ara el 
de Compromís. La tria de «totes les persones candi-
dates» (a llista o capçalera; a europees, locals, esta-
tals o autonòmiques) mitjançant un procediment de 
primàries introdueix moltes més variables que po-
drien permetre una descentralització del poder polí-
tic. I això vol dir canviar moltes coses. Vol dir canviar 
la manera en què un membre del partit pot ser càrrec 
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institucional, o fins i tot, canviar la manera en què 
un càrrec institucional pot continuar sent-ho. Vol dir 
que la promesa de càrrecs per part de qui ostenta el 
poder orgànic es difumina, es fa més incerta. Vol dir 
—esperem— que la tria de candidats es basa més en 
el treball i la tasca duts a terme que en l’adhesió o no 
a un determinat sector orgànic.

No tot és positiu, és clar. Els càrrecs institucionals 
existents (incumbents, en anglés) tenen més probabi-
litat de ser triats per la seua visibilitat, i pot arribar a 
ser més complicat conformar una candidatura amb 
una determinada combinació de perfils, etc.

En el disseny d’un sistema tan ambiciós, en la 
cerca d’un equilibri que potencie els seus efectes 
positius minimitzant els seus desavantatges dins 
d’una estructura complexa com la de Compromís, el 
que hauria sigut estrany és que no hi haguera hagut 
debat o divergències. I seria estrany que de cara al 
reglament definitiu no n’hi haguera de noves. Quan 
es propugna un sistema de descentralització i dis-
tribució del poder, és lògic i saludable que entren en 
joc postures i matisos diferents. L’acceptació in-
condicional a una negociació limitada no és ni sa-
ludable ni possible allà on existeix una pluralitat de 
sensibilitats.

A banda de les bondats del debat i la deliberació, 
per a una decisió tan important cal tindre en compte 
que les diferents postures dels actors implicats en 
el disseny del sistema de primàries de Compromís 
es basen en previsions de comportaments encara 
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incerts. Simplificant-ho molt: aquells que dibuixen 
un escenari de poca participació «ciutadana» i amb 
un vot concentrat per partits, preveuen un gran pes 
del Bloc, com a formació majoritària. Aquells que 
preveuen un èxit de participació ciutadana i un vot 
més transversal i dividit de la militància, dibuixen 
un escenari més equilibrat. Tampoc queden a banda 
qüestions com les preferències pel futur model orga-
nitzatiu de la coalició, que poden discórrer entre qui 
defensa una major integració (i per tant, no veu amb 
bons ulls un reforçament dels partits com a àmbits 
de decisió) i qui propugna, simplement, mecanismes 
de coordinació entre els partits integrants (i que per 
tant vol garanties no només de presència sinó de 
decisió i tria de les persones per part de les diferents 
organitzacions). Amb escenaris incerts i altres de-
bats, les variables es multipliquen i l’acord es fa més 
complex.

Més enllà de matisos, previsions, i model organit-
zatiu, al remat, el que està clar és que quan parlem 
primàries no totes són iguals ni tenen els mateixos 
efectes. I posats a triar, personalment preferisc 
aquell sistema que premie l’esforç, distribuïsca el 
poder i oriente els nostres representants cap a la 
ciutadania, i no aquell que fomente l’adhesió —o no— 
a un líder orgànic consolidat com a únic àmbit de 
participació per molt senzill que siga el seu disseny 
i per moltes pàgines a la premsa que s’estalvien. Ho 
sent PSOE, però per a eixe viatge, no calen primàries.
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Alerta que arriba el vot electrònic!
Miquel Villamon, 17-4-2013

Les millores tecnològiques que hem viscut durant 
els darrers anys tindran un impacte decisiu en la 
manera en què participarem en les decisions po-
lítiques del nostre entorn. A primera vista, pareix 
que la invenció del vot electrònic permet la imple-
mentació de la democràcia líquida. ¿Encara no us 
han explicat la democràcia líquida? Es tracta de la 
síntesi entre la democràcia representativa (tesi), 
que tradicionalment han defensat els corrents més 
progressistes del moviment liberal, la democràcia 
directa (antítesi 1), que tradicionalment han defen-
sat els moviments anarquistes, i el mandat revoca-
ble (antítesi 2), que tradicionalment han defensat, 
entre d’altres, els moviments consellistes, més 
coneguts com a socialistes revolucionaris.

La democràcia líquida consisteix a garantir els 
drets de:

1) Triar un representant en el qual es delega 
completament la presa de decisions (democràcia 
representativa).

2) Votar directament qualsevol decisió (democrà-
cia directa).

3) En qualsevol moment, canviar de representant 
(mandat revocable).

4) Tota mena de fórmules mixtes: per a cert 
tema, triar un determinat representant; per a un 
altre tema, un representant diferent; per a un tercer 
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tema, votar directament; i, en qualsevol moment, 
poder canviar totes aquestes opcions (democràcia 
líquida).

Per altra banda, el vot electrònic permet reduir 
el temps de recompte d’unes eleccions. L’avantat-
ge d’aquesta economia és poder fer eleccions tan 
sovint i utilitzar sistemes electorals tan complexos 
com es desitge.

Per exemple, a Irlanda utilitzen el Vot Personal 
Transferible (VPT). És un sistema electoral propor-
cional de llistes obertes. Està dissenyat per a maxi-
mitzar la llibertat i la igualtat de vot de l’elector. És 
a dir, que la proporcionalitat és màxima i el vot útil 
és mínim. Però té un gran inconvenient: el temps 
que es tarda a fer el recompte augmenta exponenci-
alment en funció del nombre de candidats. Per això, 
utilitzen unes circumscripcions de no més de 5 es-
cons a la República d’Irlanda i de 6 a l’Ulster. Poca 
proporcionalitat pot haver-hi en circumscripcions 
tan petites. Però, en l’era dels telèfons intel·ligents, 
¿cal que tardem tres dies de tediós recompte per a 
conéixer els resultats de les eleccions irlandeses?

Amb el vot electrònic, el recompte podria au-
tomatitzar-se i realitzar-se molt més ràpidament. 
Per tant, es podria augmentar la mida de les cir-
cumscripcions electorals tant com es volguera. 
¿Us imagineu set mil milions de ciutadans del món 
votant els seus representants a l’Assemblea General 
de les Nacions Unides, mitjançant el VPT, en cir-
cumscripció única? Com cantava John Lennon, és 
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fàcil si ho intentes. Tots podríem votar a qui volgué-
rem sense cap restricció ni de partit, ni de llistes, 
ni de nacions, ni de regions, ni de vot útil, ni de cap 
altre tipus. Però caldria resoldre-hi primer molts 
inconvenients.

El primer seria, tal com diu Carlos Villodres en 
el seu llibre Valencians i democràcia, que «en casos 
d’extrema proporcionalitat, els electors no poden 
identificar amb claredat opcions de govern». Opine 
que la millor solució a aquest problema és separar 
totalment el poder legislatiu de l’executiu: que el 
Parlament no participe en l’elecció ni en el control 
del Govern ni aprove els pressupostos. Segons cada 
cas, pot fer-ho un altre parlament o pot fer-ho di-
rectament el poble.

El segon problema és l’amenaça de tupinada. 
¿Fins a quin punt podem estar tan segurs amb el 
vot electrònic com ho estem amb les urnes de vidre 
i paper? Deixem per un moment de banda el pro-
blema afegit de votar per Internet. Imaginem-nos 
que només pretenem poder votar als nostres ajun-
taments i juntes de districte en horari d’oficina. Si 
es desenvoluparen un programari i un maquinari 
lliures i adequats, ¿podria arribar a ser raonable-
ment segur el vot electrònic? En altres paraules, ¿és 
possible la democràcia líquida?
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El tancament de RTVV: ¿crisi autòctona o ordre  
de Madrid?
Jaume Barber, 14-11-2013

Ep! Ja sé que ens han dit (i és un fet) que RTVV té 
un deute de 1.300 milions d’euros. Ja sé que els anys 
i panys han construït la que potser és la maquinària 
de propaganda i adoctrinament polític més servil 
i compromesa amb la causa que haja parit mai cap 
democràcia occidental. Ja sé que han convertit l’ens 
públic en una agència de col·locació a gran escala 
amb una audiència que amb prou feines arriba al 
4 % i ja sé que tot plegat era qualsevol cosa menys 
sostenible.

I tanmateix la pregunta que m’assaltà tan promp-
te com vaig conéixer la funesta notícia és: ¿Volia 
realment el PP valencià tancar RTVV? Vull dir, més 
enllà de l’amenaça subreptícia i desesperada enca-
minada a fer bullying al TSJ com un vulgar busca-
bregues d’institut, ¿tenia el PPCV cap intenció de 
complir l’amenaça o per contra som davant d’una 
nova genuflexió del molt honorable enfront dels 
designis de la Villa y Corte?

Primer de tot, he de dir que no tinc cap prova que 
demostre la segona hipòtesi, però sí que hi ha com 
a mínim una sèrie d’indicis que atien les sospites 
en aquesta direcció. El més evident són les decla-
racions del mateix conseller de governació, Sera-
fín Castellano, qui a penes un mes abans deia que 
«RTVV ni deu ni pot desaparéixer».
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Per contrast, la celeritat amb què s’ha dut a terme 
una decisió, que —cal recordar-ho— deroga una 
clàusula estatutària de primer nivell, i el gran mal-
estar que això ha provocat entre sectors del partit 
gens menyspreables, fa un tuf de trucada moncloi-
ca massa difícil de dissimular per a qui sempre ha 
estat considerat el virrei de Rajoy a València.

¿Per què prendria Fabra —el mandat del qual s’ha 
caracteritzat més aviat per la inacció— una decisió 
d’aquesta transcendència en calent i poques hores 
després d’anul·lar-se l’ERO? ¿Per què tancaria una 
televisió que volia salvar, que ja havia semiprivatit-
zat i tot això menys d’un mes després d’anunciar un 
viratge que l’havia de «pluralitzar»? ¿Per què s’ar-
riscaria un home així si no fóra per no mossegar la 
mà que aguanta el titella?

A tot això cal sumar la improvisació al llarg de tot 
el procés de liquidació, la més que previsible revol-
ta dels abans mercenaris informatius transmutats a 
l’instant en herois accidentals de la llibertat de prem-
sa —i com a traca final— el decretazo d’urgència per a 
recuperar el control d’un vaixell que fa aigües pertot 
i que amenaça d’endur-se al pou més profund de la 
història a qui sempre va tindre més de contramestre 
que no de capità.

Aquests darrers dies els valencians hem assistit 
incrèduls a una mena de món a l’inrevés: periodistes i 
militants populars fent una reivindicació nacional qui 
sap si subconscient, mentre l’esquerra apostava a una 
veu pel manteniment d’una televisió on apareixia per 
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primera vegada en vint anys; els uns i els altres en-
front d’un Consell enrocat en una decisió que podria 
certificar la seua mort política. Un còctel tan explosiu 
com surrealista.

I és ací on hi ha la clau de volta de la reivindicació: 
¿on queda l’autonomia sense televisió autonòmica? 
Canal 9 era una televisió sectària i partidista que ja 
no mirava ningú, d’acord. Però sabíem que hi era, i, 
poca o molta, tots els valencians albiràvem certa es-
perança de canvi. Tancar la nostra radiotelevisió pú-
blica és també provar de tancar un marc mental —un 
imaginari col·lectiu fràgil, però encara present— en 
favor del que sí que ha estat sempre el projecte de 
Madrid: la recentralització sense miraments.

Des d’aquesta perspectiva, s’entén perfectament 
l’entusiasme demostrat per Pedro J. Ramírez, un 
dels principals beneficiaris tant de l’espoli com del 
tancament final de RTVV i, curiosament, el pri-
mer a donar la notícia i a aplaudir-la. Mirat així, no 
resulta tampoc casual que el president de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio González, n’hagués 
marcat la pauta el passat febrer amb unes declaraci-
ons calcades a les de l’executiu valencià: «Si l’ERO 
s’anul·la, tancaré la televisió».

Així les coses, la pregunta obligada és: ¿Serà el 
País Valencià la punta de llança de la desarticulació 
autonòmica? El que és cert és que aquest pobre país 
nostre compleix tota una sèrie de requisits que el 
situen com a objectiu estratègic prioritari per a la 
reinstauració del projecte centralista espanyol.
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En primer lloc, som el paradigma de la mala ges-
tió autonòmica i del malbaratament, i per tant boc 
expiatori en mans de l’espanyolisme més visceral. 
No importa que el causant haja estat el mateix que 
acusa; l’estat no dubta a aplicar una estratègia de 
terra cremada.

A més, som un territori catalanoparlant, amb 
vasos comunicants amb les realitats més o menys 
properes de la resta de l’àmbit lingüístic —la del 
dèficit fiscal permanent o la reivindicació del corre-
dor mediterrani en són les més cridaneres.

Però, ep!, també som una de les comunitats amb 
major sentiment nacional espanyol —la tercera del 
rànquing—, i el nostre procés d’absorció va comen-
çar fa poc més d’un any amb la desaparició de les 
caixes d’estalvi.

Per acabar de reblar el clau, tenim un president 
no electe, feble i amortitzat, sense cap opció real de 
presentar batalla electoral, i per tant molt útil com 
a ariet en aquest procés de residualització de l’au-
tonomia, que probablement veurem aprofundit en 
aquest darrer any i mig de govern (im)popular. La 
nova llei de bases locals o la ja pregonada reducció 
d’escons a les Corts seran els nous cavalls de batalla.

I no descartem tampoc un intent de revifar la ba-
talla identitària amb nous actors convidats (UPyD). 
Aquesta estaria servida si, una vegada consumat el 
tancament de RTVV i desterrada lògicament tota 
reciprocitat, ACPV decidira reobrir els repetidors de 
TV3. Una opció que segurament fa trempar més d’un.
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Curiosa paradoxa, poc després de la sentència 
que tombava l’ERO, Mariano Rajoy tancava la porta 
per enèsima vegada a la possibilitat de reforma 
constitucional i negava oficialment cap tercera via a 
la qüestió catalana. Potser perquè l’autèntica via en 
marxa és la que ja s’assaja al País Valencià a hores 
d’ara. Agafem forces perquè pinten bastos!
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El sistema mediàtic valencià més enllà de RTVV
Vicent Canet, 15-4-2015

En els últims temps quan es debat sobre el sistema 
mediàtic valencià les propostes de canvi se solen cen-
trar a recuperar la Radiotelevisió Valenciana (RTVV). 
Després de l’experiència viscuda en els últims anys 
tothom coincideix que el nou ens hauria de ser autò-
nom del govern i reflectir el pluralisme polític i social 
propi del país. I, alhora, tindria el paper de motor de 
la indústria audiovisual valenciana, d’abastir d’infor-
mació local la ciutadania i d’impulsar la normalització, 
protecció i promoció de la llengua i la cultura pròpies. 
Tot i ser un punt clau d’un sistema mediàtic madur, els 
mitjans públics i el seu model no poden ser l’únic ele-
ment en el debat social sobre la matèria. Quan parlem 
de mitjans, estem parlant d’un sector que és essencial 
per al bon funcionament d’una democràcia. A partir 
de la informació que rebem prenem les decisions que 
configuraran el sistema polític que ens permetrà (o 
no) exercir els nostres drets. Per tant, la informació 
no és (no pot ser) una mercaderia o un objecte de joc 
polític o empresarial: és la matèria primera amb què 
es genera l’opinió pública. Per això se’ns ha de garantir 
que la informació que rebem és plural, veraç i contras-
tada i en aquest àmbit la situació al País Valencià és 
francament millorable.

Sense un espai propi de comunicació. El País Va-
lencià no compta amb una xarxa de mitjans d’àm-
bit valencià que vertebren el país ni que siguen 
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en llengua pròpia. Era RTVV qui havia complit 
aquesta funció. El que tenim ara és una translació 
del sistema mediàtic espanyol. A més, també hi ha 
un sistema regional fragmentat per províncies o 
comarques del qual ara en són propietaris grups 
mediàtics d’àmbit estatal i que tampoc té, indepen-
dentment de la línia editorial, una perspectiva de 
país, ni que siga perquè tampoc s’adrecen a tot el 
país. Hi ha excepcions locals o digitals de mitjans 
en valencià o compromesos amb la nostra llengua i 
cultura pròpies o amb una perspectiva valenciana 
de la informació. Però són això: excepcions. De fet, 
en aquest context tan hostil resulta quasi un «mira-
cle» que el valencià —amb penúries, sí— sobrevis-
ca. Els mitjans de comunicació, tots, no només els 
públics, són una clau de la normalització lingüística 
i cultural que al País Valencià s’ha basat en excés 
en l’ensenyament i en la fidelitat i la consciència de 
molts dels seus parlants.

Hi ha consens social entre els valencians sobre 
la necessitat d’una radiotelevisió pública en valen-
cià, però si bé el paper d’una RTVV és fonamental 
s’ha de ser més ambiciós si es vol ser efectiu. S’ha 
de crear consens social sobre les mesures que cal 
prendre. En aquest sentit, es poden regular una 
sèrie d’obligacions per a tots els mitjans —també els 
privats— d’àmbit autonòmic perquè hagen d’emetre 
uns mínims de la programació en valencià, d’infor-
matius per a tot el país i de suport a l’audiovisual 
valencià. I fer-les complir, perquè algunes d’aques-
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tes obligacions, de fet, ja existeixen.24 Fins i tot es pot 
fer amb els d’àmbit estatal legislant sobre la neces-
sitat d’una «desconnexió» valenciana o arribant a 
acords amb els mitjans perquè n’hi haja. En el cas 
dels mitjans digitals o impresos, es poden promoure 
les dobles edicions. A més, es pot impulsar la infor-
mació local pública, i no només des dels ajuntaments 
sinó també des de les diputacions,25 cosa que pot ser 
una forma de valencianitzar el nostre sistema comu-
nicatiu local. Hi ha comarques predominantment 
valencianoparlants en les quals els mitjans públics 
locals podrien ser totalment en valencià i espai de 
promoció de la cultura autòctona amb gran accepta-
ció. Estic parlant de les comarques centrals valencia-
nes, les Riberes o les comarques de Castelló.

Sense un pluralisme polític ni social suficient. El 
sistema comunicatiu valencià té també dèficits de 
pluralisme polític i social, això sí no massa diferents 
dels que té l’espanyol en el qual participa. La conse-
cució d’un periodisme independent de les pressions 
polítiques o econòmiques i al servei de la ciutadania 
no és una tasca fàcil ni ací ni enlloc. En la premsa 
impresa, les ràdios, però especialment les televisi-
ons després d’haver-se atorgat les llicències de TDT 
principalment a grups conservadors i espanyolistes, 

24. <http://www.media.cat/2014/06/18/el-govern-valencia-
renuncia-a-fer-complir-la-norma-demetre-en-llengua-propia-a-les-
televisions-locals/>.
25. <http://www.media.cat/2015/01/08/
de-la-dipu-tv-a-la-xarxa-audiovisual-local>.

http://www.media.cat/2014/06/18/el-govern-valencia-renuncia-a-fer-complir-la-norma-demetre-en-llengua-propia-a-les-televisions-locals/
http://www.media.cat/2014/06/18/el-govern-valencia-renuncia-a-fer-complir-la-norma-demetre-en-llengua-propia-a-les-televisions-locals/
http://www.media.cat/2014/06/18/el-govern-valencia-renuncia-a-fer-complir-la-norma-demetre-en-llengua-propia-a-les-televisions-locals/
http://www.media.cat/2015/01/08/de-la-dipu-tv-a-la-xarxa-audiovisual-local
http://www.media.cat/2015/01/08/de-la-dipu-tv-a-la-xarxa-audiovisual-local
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falta pluralisme polític. Pel que fa als mitjans públics, 
la seua autonomia respecte als poders polítics és una 
assignatura pendent. RTVV ha estat un cas para-
digmàtic de manipulació informativa i vinculació 
orgànica al govern. Una situació que es reprodueix 
a menor escala en els mitjans públics locals que són 
dependents en pressupostos i designació dels òrgans 
de direcció dels governs municipals. Amb la fallida 
del boom de la TDT això també pot passar amb els 
privats quan han estat subvencionats.26

L’anomenat tercer sector de la comunicació té un 
paper clau en aquest pluralisme. Al País Valencià el 
principal representant és Ràdio Klara. Fa anys va 
existir la revista l’Avanç i hi va haver un intent de te-
levisió comunitària, Pluralia.tv, que no va reeixir. Són 
mitjans sense ànim de lucre i assemblearis que do-
nen veu als moviments socials i en els quals aquests 
poden elaborar els seus propis espais. Són un sector 
subdesenvolupat al nostre país i una peça clau en el 
pluralisme mediàtic i l’exercici del dret a la comu-
nicació. En el cas de televisions i ràdios necessitem 
una regulació que els faça legals, que facilite la seua 
subsistència i que els done un espai en les llicències 
de TDT o de radiofreqüència.

Llei valenciana del dret a la informació i la comunica-
ció. Hi ha moltes qüestions que cal debatre amb la ciu-
tadania: el repartiment plural de les llicències de TDT 

26. <http://www.media.cat/2012/02/03/lalcalde-de-gandia-trenca-
el-mite-de-la-major-eficiencia-del-sector-privat>.

http://www.media.cat/2012/02/03/lalcalde-de-gandia-trenca-el-mite-de-la-major-eficiencia-del-sector-privat
http://www.media.cat/2012/02/03/lalcalde-de-gandia-trenca-el-mite-de-la-major-eficiencia-del-sector-privat
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locals i autonòmiques, les subvencions als mitjans 
perquè siguen transparents i tinguen criteris objectius 
o la publicitat institucional que s’insereix als mitjans o 
les subscripcions a la premsa. Alhora, s’ha de regular i 
promoure el tercer sector de la comunicació i ordenar 
l’audiovisual local tant públic com privat. I, clar, neces-
sitem una RTVV potent que impulse el sector audiovi-
sual al nostre país i vertebre el nostre sistema medià-
tic, però també un organisme regulador dels mitjans 
de comunicació (públics, privats o del tercer sector) 
que tinga consens i reconeixement social com passa en 
altres països. En últim lloc, calen espais de participació 
per als periodistes en els mitjans, com ara els comités 
professionals, i també espais de participació social.

Hem de repensar com a societat quin sistema me-
diàtic volem per a aprofundir en la garantia de drets 
que són bàsics com ara el de la informació i de la 
comunicació, i també en la promoció, protecció i nor-
malització de la nostra llengua i cultura. En la meua 
opinió caldria una llei general de la comunicació al 
País Valencià que regulara i garantira tots aquests as-
pectes, però per a aprovar una llei així ens cal un am-
pli debat social i ciutadà que vaja més enllà del paper 
d’un mitjà de comunicació públic potent, autònom 
i en valencià. La societat valenciana ha de ser cons-
cient que no s’ha de resignar en aquest àmbit; si no, 
qui perd és la qualitat de la nostra democràcia. Crec 
també que el panorama polític que quedarà després 
del 24 de maig, sense majories absolutes, serà més 
favorable a aquest tipus de debats.
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Sense mitjans públics no hi ha país
Julià Álvaro, 23-2-2013

Posem per cas un senyor que viu al barri de l’Olive-
reta de València. Eixa persona no tindrà cap dificul-
tat per a assabentar-se que el president de Veneçue-
la, Hugo Chávez, ja ha tornat al seu país després de 
ser tractat a Cuba del càncer que pateix. A la que 
Chávez faça la seua primera aparició pública, en 
tindrà imatges. Qualsevol agència internacional, 
Reuters, per exemple, passarà el moment en direc-
te. És més, si aquell dia el líder opositor al «chavis-
me», Henrique Capriles, fa una roda de premsa per 
a denunciar no sé quin cas de corrupció del govern 
veneçolà, el senyor de l’Olivereta s’assabentarà de 
tots els detalls. Eixe mateix senyor podrà veure un 
gran reportatge de com celebren els veneçolans el 
dia de la Resistència Indígena, que és considerada 
una de les festes amb més «color» de tot Sud-amè-
rica. Òbviament, el debat de l’Estat de la Nació, amb 
el duel Rajoy-Rubalcaba, el senyor de l’Olivereta 
el podrà veure pel Canal 24 hores de TVE. I si es 
descuida, per allà mateix o per La 1 li passen una 
correguda de bous amb tres destacats toreros fent-
ne de les seues. En canvi, el mateix senyor del cap i 
casal, si no disposa d’una televisió pública d’àmbit 
valencià, no té cap lloc per a poder veure imatges 
del conflicte del barri del Cabanyal, de les càrregues 
policials al centre de la ciutat, del debat de políti-
ca general de les Corts Valencianes, de la corrup-
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ció del «cas Brugal» a Alacant o de la Moixeranga 
d’Algemesí.

Així les coses, si tota eixa realitat li resulta in-
visible, ¿sobre quina base se’l podria considerar, 
doncs, ciutadà valencià més enllà del fet de viure a 
València? ¿Es pot exercir de ciutadà valencià sense 
saber res del que passa al teu voltant? No, no es pot. 
A més, un país on la gent que l’habita no sap res del 
que hi passa, no té cap futur.

A estes altures del segle xxi, és impensable que 
un país (i més si és xicotet com el nostre) tinga uns 
mínims referents socials col·lectius si no disposa 
d’uns mitjans de comunicació potents per a esten-
dre els elements compartits per la ciutadania. Els 
mitjans de comunicació són el terreny de joc on es 
juga la política i, en realitat, són els que marquen 
els àmbits del propi reconeixement. Més enllà d’un 
poble o potser d’una comarca, on la mateixa pro-
ximitat uneix el conjunt dels seus pobladors, qual-
sevol col·lectivitat ve marcada per l’existència de 
mitjans de comunicació que els identifiquen. No hi 
ha cohesió si no hi ha suficients elements compar-
tits, i aquests no es donaran si no hi ha un mitjà que 
els pose en circulació i els faça arribar arreu. Quan 
a qualsevol li resulta molt més senzill identificar-se 
amb un polític, un fet, una festa, un menjar o un 
idioma que no és el propi, aquella persona ja està 
deixant de pertànyer al grup original. És més, el 
grup original està deixant d’existir.

Sense referents propis, ni la participació política 
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en un Estat autonòmic com l’espanyol té sentit. És 
impossible que algú que no sap pràcticament res de 
l’actualitat política valenciana vote en clau valen-
ciana. La manca de mitjans propis porta, també, al 
sucursalisme polític.

Un país necessita mitjans propis i per damunt 
de tot els necessita públics. La comunicació és 
una qüestió estratègica. La democràcia es juga en 
el camp de la comunicació i, per tant, les notícies, 
els continguts, no poden ser considerats una mer-
caderia. Els poders públics han de garantir el dret 
ciutadà a estar informat. No de qualsevol manera: 
el dret a estar informat amb informació veritable. Si 
això es deixa en mans del mercat, només arribarà 
al gruix dels ciutadans la informació que interesse 
al propietari del mitjà, que és el mateix que dir que 
només arribaran les notícies destinades a afavorir 
els poders socials, polítics i econòmics dominants 
en contra dels interessos de la majoria de la gent. 
És clar que hi haurà una minoria que, no satisfeta 
amb eixa informació, l’anirà a buscar en els marges 
del sistema, però una gran part de la ciutadania, que 
només té accés als grans mitjans tradicionals, no 
tindran més notícies que les seleccionades en clau 
de mercat i no en clau de servei públic. Per això, no 
només hi ha d’haver mitjans públics, sinó que han 
de ser ambiciosos, forts, amb vocació majoritària. 
Un país ha de tindre eines per a entendre les coses 
que li estan passant i posar-les en comú, ha de tin-
dre una mirada pròpia al món i compartir-la, eixe 
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és el paper dels mitjans públics, eixe és el paper de 
RTVV.

Una vegada hi ha consciència del caràcter im-
prescindible dels mitjans públics, cal definir alguns 
dels seus trets obligatoris, ja que només amb la seua 
existència no fem res. RTVV ha demostrat clara-
ment com poden ser d’inútils (o pitjor) uns mitjans 
públics. La primera condició que cal complir és el 
seu caràcter democràtic, més enllà de les formula-
cions en el paper. Han de tindre un caràcter plural, 
fugir del sectarisme, del clientelisme, de la des-
confiança i del partidisme. Han de ser austers però 
valents, atents al que passa al costat de casa però 
globals, controlats políticament però no pels partits, 
molt professionals i oberts a la participació social.

En aquest sentit, i per entendre’ns de manera 
clara, RTVV no ha sigut mai el mitjà de comuni-
cació pública que necessita el País Valencià, però 
el País Valencià necessita un mitjà públic, potent i 
sense complexos. 
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La identitat valenciana del benestar
Vicent Baydal, 28-11-2014

Tot i que el nacionalisme valencià contemporani 
n’ha fet bandera, la identitat col·lectiva valenciana 
no va nàixer, precisament, vinculada a la llengua. 
De fet, el primer ús conegut del gentilici valencià 
amb un sentit identitari clar, de 1336, fou aplicat 
en aragonés al noble d’orígens aragonesos Pedro 
de Xèrica, a qui el rei Pere el Cerimoniós recordà 
que havia d’assistir a les Corts valencianes «e fazer 
todos actos de richos homnes e valençanos». Havia 
passat vora un segle des del naixement del regne 
de València i per primera volta feia la seua aparició 
plena un nou subjecte polític: el dels valencians 
representats en les Corts a través de les seues elits 
estamentals (els nobles, els eclesiàstics i els go-
vernants de les ciutats i les viles reials). No és que 
abans no s’hagueren celebrat assemblees de Corts, 
fins a nou des de 1261, sinó que la de 1336 es reu-
nia en un escenari totalment diferent: per primera 
vegada la pràctica totalitat del regne es regia pels 
Furs de València. Anteriorment, des de la seua 
fundació en època de Jaume I, el regne havia estat 
dividit en dos grans zones, com es pot observar en 
el següent mapa: la que aplicava els Furs de Va-
lència, pertanyent sobretot al rei, i la que aplicava 
els Furs d’Aragó, pertanyent sobretot als senyors 
feudals d’origen aragonés, majoritaris en l’estament 
nobiliari.
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Així les coses, prompte es formaren dos bàndols 
que motivaren una profunda divisió política ja des 
de les primeres Corts de 1261: el del rei, amb el 
suport ferm de la capital i quasi totes les viles reials, 
que pretenien que tot el regne es regira pels Furs de 
València, i el dels senyors, sobretot aragonesos, que 
defensaven el dret a aplicar els Furs d’Aragó en els 
seus dominis. En tot cas, no es tractava d’una divisió 
poblacional, en funció de l’origen dels colonitza-
dors —català o aragonés— que havien anat a poblar 
el regne, ja que, d’una banda, tots els nuclis eren 
mixtos, com la mateixa ciutat de València, on hi 
havia aproximadament un 65 % de catalans, un 25 % 
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d’aragonesos i un 10 % de castellans i navarresos, 
mentre que, d’una altra banda, hi havia nuclis de 
majoria poblacional aragonesa, com Alpont o 
Ademús, que tenien Furs de València, i altres de 
majoria poblacional catalana, com Vilafranca, 
Borriana, l’Alcúdia, Oliva o Càrcer, que es regien 
pels Furs d’Aragó. Per tant, la llengua majoritària 
parlada en un lloc o altre no determinava el bàndol, 
sinó la llei que el senyor corresponent havia decidit 
aplicar-hi.

Però, evidentment, l’enfrontament no era una sim-
ple qüestió jurídica, sinó de poder polític i econòmic. 
Per un costat, els Furs de València atorgaven al rei i 
als seus vassalls de les ciutats i viles reials els màxims 
poders judicials, així com el dret a imposar monopo-
lis i tributs i emprar a discreció els recursos naturals 
de qualsevol lloc del regne. Per l’altre costat, els Furs 
d’Aragó reservaven importants funcions de justícia, 
els monopolis i els tributs als senyors, així com els 
recursos naturals a ells i les comunitats que pobla-
ven els seus senyorius. Aplicar unes lleis o altres, per 
tant, significava guanyar o perdre poder material, 
cosa que abocà a una profunda disputa que s’allargà 
durant moltes dècades i arribà a la guerra civil en la 
dècada de 1280. De fet, fins a 1330 no hi hagué cap 
reunió de Corts en què els partidaris dels furs ara-
gonesos aprovaren el que es debatia o proposava en 
l’assemblea, de manera que la institució parlamentà-
ria quedava inutilitzada per la manca d’acord general 
entre els principals actors polítics del regne.
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Finalment, després de molts anys de confrontaci-
ons, en les Corts de 1329-1330 s’arribà a una solució 
consensuada, que consistia en la renúncia als Furs 
d’Aragó per part dels qui els observaven i l’acceptació 
consegüent d’uns Furs nous de València, modificats 
per a incloure el repartiment d’aquells poders que 
estaven en disputa entre el rei i els senyors, entre 
els nuclis de llei valenciana i els de llei aragonesa. 
Així, amb l’excepció d’uns poquíssims senyorius que 
mantingueren els Furs d’Aragó, per primera vegada la 
gran majoria passà a estar sotmesa als de València i les 
Corts pogueren funcionar com un veritable organisme 
de govern general del regne. De fet, si una de les parts 
accedí a renunciar als Furs d’Aragó i l’altra a modificar 
els de València és perquè acabaren adonant-se de la 
utilitat d’unir esforços. Com afirmava el noble d’ori-
gen navarroaragonés Pedro de Monteagudo, senyor 
de l’Alcúdia, el fet que s’adheriren a una mateixa llei 
era «gran benefici» per a tots, ja que donava «unitat en 
lo dit regne». Així, precisament en la dècada de 1330 
començaren a aparéixer els esments als valencians 
com a subjecte polític i a partir de llavors, a poc a poc, 
aquella identitat col·lectiva anà creixent i estenent-se 
entre els habitants del regne, independentment de la 
seua llengua i origen, fins a afirmar-se rotundament 
durant el segle xv, com ha mostrat Agustín Rubio Vela 
en els seus estudis sobre la qüestió.27

27. <http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Germa-Colon-
dEstudis-Filologics/llistat.html?order=publishDate%20desc>.

http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Germa-Colon-dEstudis-Filologics/llistat.html?order=publishDate%20desc
http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Germa-Colon-dEstudis-Filologics/llistat.html?order=publishDate%20desc
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El cas dels nostres avantpassats, salvant les 
moltíssimes distàncies, pot servir-nos d’exemple 
metafòric per a l’actualitat. Cal tindre en compte, 
en primer lloc, que els processos de construcció 
identitària es desenvolupen a llarg termini, durant 
dècades i dècades de confrontacions, avanços i 
retrocessos; el mateix valencianisme contempo-
rani fa més d’un segle que tracta de potenciar des 
d’un punt de vista nacional la identitat valenciana, 
amb més o menys èxits. Però, a més a més, tampoc 
s’ha de perdre de vista, en segon lloc, que en estos 
fenòmens, a banda dels marcadors culturals o lin-
güístics, moltes vegades fonamentals, també juguen 
un paper cabdal altres elements clau, com la utilitat 
política i material del marc col·lectiu proposat. En 
relació amb açò, potser fóra bo que el valencianis-
me tinguera ben presents eixos dos vectors davant 
la possibilitat no tan llunyana d’ocupar certes 
responsabilitats de govern. Per un costat, plantant, 
amb tacte, la llavor d’aquelles estructures que són 
cabdals per al futur de la identitat valenciana, com 
la recuperació de la radiotelevisió pública, la pro-
moció d’un sistema de mitjans de comunicació en 
clau de país, l’impuls d’un ensenyament públic de 
qualitat o l’aprofundiment de les mateixes bases 
teòriques del valencianisme. I, per un altre costat, 
posant en el centre del debat polític els beneficis 
materials, de benestar col·lectiu, que l’adopció 
d’una perspectiva valencianista comporta per a tots, 
siga per la qüestió de la inversió estatal i el finança-
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ment autonòmic o per la de la reorganització admi-
nistrativa del país.28

En definitiva, el valencianisme ha de posar des 
de les institucions públiques els fonaments que 
serviran per al seu aprofundiment durant les se-
güents generacions, però, al mateix temps, ha de 
guanyar-se la confiança de la ciutadania mostrant, 
en primer lloc, que la potenciació de la identitat 
valenciana representa una millora bàsica i essencial 
de la vida quotidiana del conjunt dels valencians. 
En resum, fer país i fer un país millor per a tots. Hi 
ha fins a un 65 % dels valencians, els que se senten 
més o tan valencians com espanyols, plenament re-
ceptiu a eixe missatge, el de la identitat valenciana 
del benestar.

28. <http://www.fundacionexe.org/web/article/396>.

http://www.fundacionexe.org/web/article/396
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Una segona oportunitat per als valencians
Carlos Villodres, 11-11-2013

Per als qui no vàrem viure la famosa manifestació 
del 9 d’octubre de 1977, la marxa d’ahir convocada 
en defensa de Radiotelevisió Valenciana va suposar 
una mobilització sense precedents. I no ho dic en 
termes d’assistència de manifestants. 60.000 perso-
nes en són moltes, però no comparables als cente-
nars de milers d’aquella històrica manifestació de la 
transició.

Em referisc, més aviat, al significat de les adhesi-
ons que va despertar la convocatòria d’ahir. Des 
d’un primer moment va quedar clar que no res-
ponia a una manifestació a l’ús, de les tantes a les 
quals assistim un determinat sector de la població 
identificat amb els paràmetres de l’esquerra i el 
valencianisme. Sindicats, membres de comissions 
falleres, partits polítics, famílies senceres, joves i 
persones majors, senyeres coronades i preautonò-
miques. Tot un ventall de perfils que van fer que 
en moltes converses, ahir i hui, isquera una ma-
teixa paraula per a definir el que havíem viscut: 
transversalitat.

Com deia, els que no vàrem viure la il·lusió del 
desvetlament del sentiment autonomista mai 
havíem participat en un exercici de ciutadania tan 
plural i ampli com el que va recórrer els carrers de 
València dissabte. Mirat des del 2013, el projecte 
social, institucional, econòmic i polític dels valen-
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cians que es va començar a dibuixar en els anys 70 
ha acabat en un gran fracàs. No debades els carrers 
ahir no reclamaven unitat per l’Estatut, com en 
1977, sinó unitat per a aturar l’atac al nostre autogo-
vern. Si fa 36 anys es reclamava autonomia, ara hem 
d’eixir al carrer per a defensar la nostra visibilitat 
en un món en què els mitjans audiovisuals han gua-
nyat en importància i han esdevingut una peça clau, 
tant en el vessant econòmic com en el cultural.

Però entre la tristor que produeix comprovar 
com eixim al carrer amb ànim de conservar el poc 
que hem aconseguit també trobem alguna nota per 
a l’optimisme. Els valencians, recuperant les ganes 
de reclamar allò que és just i de reclamar-ho junts, 
ens estem donant una segona oportunitat.

Molt s’ha parlat de la segona oportunitat que ha 
donat la societat valenciana a una RTVV que, fa 
unes setmanes, es trobava amb uns mínims histò-
rics d’audiència i de credibilitat. Potser és agosarat, 
però podem interpretar els fets dels últims dies 
com una segona oportunitat que ens donem com a 
societat.

Perquè els 5 milions de valencians som les prin-
cipals víctimes del fracàs d’un projecte en totes les 
seues dimensions. La desaparició de RTVV només 
és un pas més en un tortuós camí que inclou la des-
aparició del sistema financer valencià, una galopant 
taxa de desocupació —superior a l’estatal—, una 
renda per càpita sensiblement inferior a la mitjana 
espanyola, una degradació dels mínims democràtics 
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fins a un nivell insuportable, una pèrdua de posici-
ons en qualsevol indicador que tinga a veure amb 
el progrés econòmic, el benestar social o la salut 
democràtica del nostre país.

Per tant, per a evitar la depressió col·lectiva a 
què estem tan acostumats, més ens val pensar que 
no només estem assistint a la mort d’una època que 
ens ha situat en una situació molt complicada, sinó 
que al mateix temps estem començant a donar-nos 
eixa segona oportunitat. Ara, el que cal, és preparar 
les bases per a no desaprofitar-la, novament. Com 
deia la cançó, no em digueu il·lús perquè tinga una 
il·lusió. 
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Somriures vs. esvàstiques
Pere Fuset, 4-12-2014

Davant les agressions ultres, una reacció massa 
habitual dels cossos policials és equiparar víctimes 
i agressors, si més no en radicalisme i actitud. Una 
estratègia preocupant en la qual, massa sovint, 
entren alguns mitjans de comunicació. Una postura 
evasiva de responsabilitats que busca despertar en 
l’opinió pública el marc conceptual que «els uns i 
els altres són iguals», i en molts casos provocar una 
conclusió de barra de bar: «qui no vulga pols que no 
vaja a l’era». Dissortadament sol funcionar.

No cal anar massa lluny en el calendari o l’heme-
roteca perquè a un li vinguen al cap alguns exem-
ples preocupants que confirmen esta tendència 
irresponsable. Però tampoc no cal allunyar-se mas-
sa geogràficament per a comprovar-ho de manera 
alarmant.

Tal com ha fet l’europarlamentari de Compromís, 
Jordi Sebastià, a Brussel·les, el també valencià Ri-
cardo Sixto, diputat al Congrés per Esquerra Unida, 
portava a Madrid les vergonyes del passat 9 d’Octu-
bre al cap i casal.

El representant d’EUPV, preguntava al Minis-
teri de l’Interior pels motius pels quals les forces 
de seguretat de l’Estat van permetre la presència 
de simbologia nazi i neonazi als actes oficials de 
celebració del 9 d’Octubre. Parlava, no cal dir-ho, 
de les esvàstiques que hem pogut veure tots, com-
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partint portades amb falleres, autoritats i Senyera. 
Una vergonya inesborrable en les retines dels qui la 
captàrem en directe.

Lamentava Sixto en el seu comunicat que en la 
seua resposta Interior «equipare una manifestació 
convocada per partits polítics, sindicats i associ-
acions com Escola Valenciana amb un grupuscle 
neonazi que portava simbologia il·legal i que va 
amenaçar ciutadans».

Però una lectura ràpida de la resposta del govern 
central és suficient per a comprovar que el grup 
amb qui es tracta d’equiparar els neonazis no és la 
Comissió 9 d’Octubre i la seua tradicional manifes-
tació de les 18 hores a la plaça de Sant Agustí, sinó 
un altre ben concret i delimitat.

«La prioridad absoluta, en todo momento, fue 
evitar, a toda costa, que se produjeron conflictos 
graves, derivados de posibles enfrentamientos entre 
grupos radicales de ideología opuesta, que se en-
contraban muy próximas.»

A les 12 del matí, en la processó cívica de Valèn-
cia, i a escassa distància dels violents, qui hi havia 
era el nombrós grup de gent convocada per Com-
promís. Una comitiva ja consolidada i creixent, que 
—com hem pogut comprovar en el documental La 
diada segrestada d’Albert Montón29— és efectiva-

29. <https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg>.

https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg
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ment d’ideologia oposada al feixisme i radical en la 
seua manera d’entendre el civisme.

Un grup que ja fa uns quants anys —quan eren 
només una trentena de joves— apostaren per plan-
tar cara a la por i participar en una celebració amb 
prop de 6 segles d’història, reivindicant amb la seua 
presència alguna cosa més que la seua marca elec-
toral. Recuperant espais per a la ciutadania en una 
processó que havia deixat de ser cívica. Fent acte de 
presència en un clima de violència i escortats per 
una policia que, amb el pretext de garantir la seua 
integritat, opta per construir una gàbia policial per 
a unes víctimes que veuen passar per davant els 
seus agressors.

Per tot això, bàsicament, parlar d’enfrontaments 
en el dia del poble valencià no es pot fer ja des 
d’una dialèctica esgotada i démodé de «catalanistes» 
i «blavers». No crec, ni tan sols, que siga vàlid fer-ho 
en termes de valencianisme i centralisme. Encara 
més, les coaccions, els insults, les amenaces i els 
intents d’agressió unidireccionals no són «enfron-
taments» i menys encara entre «grups radicals» 
intencionadament equiparats.

Ens trobem senzillament en una dicotomia entre 
demòcrates i feixistes, civisme i violència, víctimes 
i agressors. Somriures versus esvàstiques. I quan 
parlem d’això, ni l’equiparació, ni la permissivitat 
haurien de passar-se per alt.
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Organitza’t i lluita
Carlos Villodres, 10-4-2013

Esta frase, tan present en pancartes i material de 
diversos moviments de l’esquerra, sintetitza una 
gran veritat: l’organització és molt important per a 
la «lluita». O traduït a llenguatge menys bel·licista: 
perquè un grup humà que comparteix uns objectius 
aconseguisca que estos triomfen, és convenient que 
existisca una organització. I la raó és molt senzilla: 
els èxits no solen vindre per una gran mobilització 
puntual sinó per una llarga lluita en què la constància 
és clau.

D’exemples n’hi ha molts. Els abolicionistes 
britànics, que lluitaven per la desaparició de l’escla-
vitud, van organitzar-se a través d’un Comité que va 
promoure campanyes informatives per a guanyar el 
suport popular i peticions per a pressionar als par-
lamentaris. El mateix va passar amb les sufragistes, 
dones (i alguns homes) que van aconseguir l’adop-
ció del vot igualitari sense distinció de sexe. També 
el moviment LGTB va saber organitzar-se després 
dels incidents de Stonewall,30 i és esta organització 
el secret dels seus darrers triomfs. Fins i tot, l’èxit 
de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca té 
molt més a veure amb la seua organització i cons-
tància que amb les places plenes el maig del 2011 

30. <http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/06/
differences-stonewall-occupy-movement.html>.

http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/06/differences-stonewall-occupy-movement.html
http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/06/differences-stonewall-occupy-movement.html
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(tot i que això va permetre un salt qualitatiu i quan-
titatiu a les PAH).

Tots estos moviments van tindre moments de 
gran efervescència i, fins i tot, de mobilitzacions 
massives. Però són les organitzacions amb les se-
ues rutines (objectius clars, planificació, recursos 
propis i compromís permanent d’un determinat 
nombre de membres) les que marquen la diferència 
entre el protagonisme momentani i el canvi en una 
determinada (i injusta) realitat.

En els partits polítics passa alguna cosa semblant. El 
moment d’efervescència es pot donar en cada contesa 
electoral. Però és l’organització la clau per a aconse-
guir una constància i uns recursos humans i materials 
propis. En les últimes dècades els partits s’han tornat 
organitzacions escleròtiques, plenes de rigideses i tan-
cades en elles mateixes. Gradualment s’han anat allu-
nyant de la societat. En alguns casos, la seua pròpia 
militància ha esdevingut prescindible davant la como-
ditat del finançament públic i la presència mediàtica.

Les organitzacions no tenen bona fama ara com 
ara precisament per això. Perquè els referents orga-
nitzatius que coneixem, tant en els partits polítics 
majoritaris com en els grans sindicats, són sinònim 
de desconnexió social, manca de debat i dèficits 
participatius. La resposta a esta situació no pot ser, 
però, eliminar les organitzacions en si. Com ens ha 
demostrat la història, els èxits que perduren prove-
nen d’organitzacions que són constants en les seues 
reivindicacions i intel·ligents en la seua lluita.
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La desconfiança cap als partits polítics es troba 
molt estesa. Així ho apunten totes les enquestes i 
baròmetres, siguen del CIS siguen publicades pels 
mitjans de comunicació. Existeix la temptació de 
suplantar l’organització per personalismes (com 
en el cas de Beppe Grillo) i el debat per plebiscits. 
Molts critiquen este perill, però defensen l’statu 
quo actual com el millor referent. Al meu entendre, 
ni l’un ni l’altre són els camins. 

Cal trobar un equilibri entre l’obertura de les 
organitzacions i la seua pervivència. Cal obrir les 
decisions de les organitzacions a la societat, però 
sempre garantint àmbits de debat i deliberació pre-
vis. Cal acceptar diferents graus d’implicació, però 
sense perdre de vista que és imprescindible dispo-
sar d’un bon nombre de gent implicada de manera 
permanent.

En definitiva, si fem un paral·lelisme entre una 
organització política i una casa: obrim les finestres 
(perquè fa pudor), netegem el clavegueram (perquè 
no són funcionals), fem-les habitables (perquè no 
s’hi acosta quasi ningú), però no les enderroquem. 
Les causes sense casa estan condemnades a la 
derrota. 
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Un valencianisme valent per a canviar-ho tot
Fran Ferri, 9-9-2014

En els últims temps observem arreu del món el cas 
de moviments polítics que parteixen de posicions 
minoritàries i aconsegueixen créixer de forma 
considerable sumant amplis sectors al voltant d’un 
projecte polític que dóna resposta a les necessitats 
de l’època actual.

L’SNP escocés és un bon exemple d’això. El 
referèndum d’independència que se celebrarà el 18 
de setembre suposa un gran èxit per a un projecte 
que es consolida vinculant autogovern i benestar. 
En altres territoris i altres coordenades ideològi-
ques trobem casos semblants. Sense anar més lluny, 
l’àmplia majoria pel dret a decidir a Catalunya o la 
irrupció de noves opcions polítiques a l’Estat espa-
nyol ens situen en un panorama de canvi amb una 
finestra d’oportunitat oberta per al sorgiment de 
noves hegemonies.

De casos tan diversos i amb tantes diferències, 
detecte algunes similituds. Per exemple, es trac-
ta d’opcions que articulen un projecte global amb 
clara voluntat transformadora. En un moment de 
malestar evident guanyen, espai les posicions que 
plantegen alternatives clares i contundents. Tam-
bé veiem com tots estos moviments creixen amb 
vocació majoritària. Sembla evident que no es pot 
transformar la realitat amb un suport social testi-
monial. Tots aquests moviments han apostat per 
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sumar sectors que, segurament, mai haurien imagi-
nat que compartirien lluites polítiques. Per a sumar, 
han canviat l’enfocament de les seues propostes, 
han adoptat un llenguatge diferent i han abando-
nat definitivament el sectarisme que els limitava. 
I això lliga amb l’últim element comú a tots estos 
moviments: la valentia. És a dir, la convicció que 
l’arriscat és quedar-se de braços plegats. Amb la 
situació social actual es pot assumir cometre erra-
des, i el que es rebutja és la resignació, la inacció o 
el conformisme.

Voluntat transformadora, vocació majoritària i 
valentia. ¿Com podem interpretar això des del va-
lencianisme? Perquè si el valencianisme és un pro-
jecte polític i no una etiqueta que usem per inèrcia, 
haurem de plantejar-nos quin és el nostre paper en 
la societat valenciana en un moment molt propici 
perquè opcions minoritàries —com la nostra— pe-
guen un bot qualitatiu en adhesions i influència.

La voluntat transformadora del valencianisme 
hui implica interpretar les injustícies que pateix la 
nostra gent i elaborar un projecte d’empoderament 
de la societat i de canvi profund, tant en allò que 
es fa com en la manera de fer-ho. O dit d’una altra 
manera: plantejar polítiques per a atacar les múlti-
ples injustícies, com la que pateix el precariat amb 
l’afonament de qualsevol expectativa de vida digna, 
la que afronta la xicoteta i mitjana empresa que veu 
com l’economia premia el saqueig i no l’esforç o la 
innovació, les dones que pateixen doblement qual-
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sevol injustícia o les famílies que es veuen trenca-
des per l’emigració. I deixar clar que això només 
serà possible canviant la manera de prendre deci-
sions i el repartiment del poder. Mentre el botó de 
prendre decisions estiga en mans de gent que no té 
legitimitat democràtica, el marge de maniobra serà 
ridícul.

Però, per moltes ganes que tinguem de canviar 
les coses, no serà possible sense la vocació majo-
ritària que permet el salt del que és desitjable al 
que és realitzable. I eixa majoria social no vindrà 
perquè un dia es desperte i veja la llum revelado-
ra del nostre projecte. Vindrà si eixe projecte de 
transformació, empoderament i democràcia els 
resulta atractiu, si parlem en el seu llenguatge i no 
dissertacions acadèmiques tan necessàries com poc 
comprensibles per al gruix dels mortals. Potser el 
lector pensarà que açò és una obvietat, perquè ¿qui 
no vol ser majoritari? Quan algú entén el valenci-
anisme com un club tancat on cal invitació per a 
poder entrar, no té vocació majoritària. Qui repar-
teix carnets de puresa, clarament, no vol un valen-
cianisme influent.

I una vegada tenim el projecte i la gent darrere, 
¿què ens falta? La valentia. Posar fi a la resignació o 
el conformisme. Pensar en gran i ser conscients del 
paper que podem jugar per a millorar el nostre país. 
La valentia i l’ambició van agafades de la mà. No vi-
vim temps per a càlculs miops i curtterministes. No 
podem afrontar els reptes que tenim al davant sense 
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córrer riscos, sense perdre la por a perdre com a 
excusa per a no intentar guanyar.

¿I per què pense que el valencianisme, en este 
moment, pot tindre algun paper a jugar?

Perquè el valencianisme tracta dels valencians i 
les valencianes. D’aconseguir que tinguen les eines 
per a decidir el seu futur, tant de manera individual 
com col·lectiva, davant les imposicions diàries que 
ens fan els de sempre. El valencianisme va de verte-
brar socialment el país lluitant contra les creixents 
desigualtats i fent possible que la gent visca dia a 
dia un poc millor. El valencianisme va de defen-
sar el territori, el nostre i el de la resta del planeta, 
amb la sostenibilitat com a criteri inexcusable i 
transversal.

El valencianisme va molt més enllà d’unes elec-
cions puntuals. Va de dibuixar, entre tots i totes, un 
futur millor per a la gent honrada del nostre país.
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El país necessari
Vicent Baydal, 17-4-2015

Una de les coses que més em va sobtar en arribar a 
viure a Barcelona va ser que quan la gent em pre-
guntava «¿que tu d’on ets?» i jo contestava que «de 
València» em retrucaven: «de València, ¿però de 
quina part?». I no, no és que volgueren saber el bar-
ri de la capital del qual provenia, sinó que estaven 
referint-se al conjunt del país; el nom popular del 
nostre país per als catalans, tot i la nomenclatura 
oficial dels mitjans de comunicació o dels ambients 
més polititzats —que ens anomenen País Valencià—, 
és simplement i planerament València. És així des 
de fa segles, ja que eixe ha sigut el nom d’històric 
del nostre territori. Com és sabut, les terres islàmi-
ques i castellanes que van conquerir Jaume I i Jau-
me II entre 1233 i 1304 van rebre el nom de Regne 
de València. Però eixa expressió no significava que 
el regne pertanyera a la ciutat de València —igual 
que la de Regne d’Aragó no indicava cap mena de 
pertinença a un municipi—, sinó que únicament 
al·ludia al nom del territori, València, que coincidia 
amb el de la capital. València era el nom de la ciutat 
i València era el nom del regne, del conjunt de 
terres que anaven del Sénia al Segura i fitaven amb 
Catalunya, Aragó i Castella.

És per això que el nom de València —com també 
el de «el Reino», que s’ha mantingut en zones fron-
tereres castellanoparlants— s’ha conservat fins hui 
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en dia en altres llocs per a referir-se a tot el nostre 
territori. I és també per això que el nostre gentilici 
col·lectiu i la nostra llengua reben d’ací el seu nom: 
som valencians i parlem valencià perquè històrica-
ment el nom del nostre territori ha sigut València. 
Ara bé, aquell nom comú i inclusiu va començar a 
decaure en el moment que primer, en 1707, va des-
aparéixer el regne al qual feia referència i després, 
en 1833, es van crear les tres províncies de Castelló, 
València i Alacant, que han vehiculat bona part de 
la nostra vida política i administrativa en els dar-
rers 182 anys. Així, el subjecte col·lectiu provincial 
anà prenent cada vegada més força, de manera que 
els «valencians» passaren a identificar-se amb els 
habitants de la ciutat i de la província, enfront dels 
«castellonencs» i els «alacantins», habitants de les 
ciutats i les províncies respectives.

Per eixa raó, el nom de València, tot i que era 
emprat a bastament per les primeres fornades de 
regionalistes valencians, sorgides precisament en la 
capital, no acabava de funcionar bé per al conjunt 
del país ja a finals del segle xix. Així, per exem-
ple, quan la principal institució valencianista del 
moment, Lo Rat Penat, visità Castelló de la Plana 
en 1909, l’acte acabà amb un: «¡Vixquen els bons 
valencians! ¡Vixca Castelló! ¡Vixca Alacant! ¡Vixca el 
Reyalme Valencià!». Es recorria, doncs, a esta dar-
rera expressió, com també a les sinònimes Reine 
Valencià, Regne Valencià o Regne de València, però 
això tampoc solucionava la qüestió del nom global, 
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en tant que el territori valencià ja no constituïa 
cap regne. En conseqüència, des dels sectors més 
valencianistes es feren propostes alternatives, com 
les de Valentínia, Valentània o Valensània, propug-
nades per Faustí Barberà i Rossend Gumiel entorn 
de 1907. No obstant això, cap quallà i els noms de 
València i Regne (o Antic Regne) de València con-
tinuaren sent els més estesos, juntament amb el de 
Regió Valenciana, que, evidentment, no devia satis-
fer les pretensions d’un nacionalisme valencià que 
continuava avançant i madurant.

Així les coses, amb l’esclat valencianista de la 
Segona República aparegué un nom nou, el de País 
Valencià, que anteriorment mai s’havia emprat 
amb un significat polític i social, sinó simplement 
geogràfic. Com va indicar Joan Fuster, va ser en 
les planes de la revista Acció Valenciana, publicada 
entre 1930 i 1931, on va començar a utilitzar-se i rei-
vindicar-se el terme.31 Es tractava del butlletí quin-
zenal d’Acció Cultural Valenciana, una organització 
de jóvens historiadors i filòlegs nacionalistes entre 
els quals hi havia progressistes i conservadors, com 
Manuel Sanchis Guarner, Emili Gómez Nadal, Joan 
Beneyto o Felip Mateu i Llopis. La terminologia va 
ser ràpidament adoptada per la gran majoria del 
valencianisme fins al punt que l’empresari de dretes 
i promotor de l’important setmanari El Camí Joa-

31. <http://www.uv.es/seglexxi/Pa%EDs%20Valenci%E0%20
per%20qu%E8.pdf>.

http://www.uv.es/seglexxi/Pa%EDs%20Valenci%E0%20per%20qu%E8.pdf
http://www.uv.es/seglexxi/Pa%EDs%20Valenci%E0%20per%20qu%E8.pdf
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quim Reig l’emprà profusament en l’opuscle Con-
cepte doctrinal del valencianisme, de 1932, i aquell 
mateix any, en una emotiva Processó del 9 d’Octu-
bre a València, amb presència de l’alcalde i el presi-
dent de la Diputació de Castelló i representants de 
la ciutat i la província d’Alacant, un regidor valenci-
anista de Sedaví féu un abrandat parlament impro-
visat amb les següents paraules: «Com que València 
—vullc dir el País Valencià— compta amb hòmens 
que en tots els sectors de la vida estan plenament 
capacitats dels nostres problemes, el nostre Estatut és 
la única forma de fer-los aparèixer a la vida pública 
sense atra finalitat que l’engrandiment moral i mate-
rial del País Valencià».

Durant la dècada de 1930 el terme va anar gua-
nyant espais públics, especialment en l’àmbit 
polític, en consonància amb les aspiracions auto-
nomistes, però la instauració del franquisme va 
comportar la desfeta del valencianisme i la tornada 
al provincialisme i el centralisme més ferotges, per 
als quals eren ben útils els noms de Región Va-
lenciana o simplement Levante. País Valencià va 
quedar, doncs, relegat als ambients de l’exili i del 
nacionalisme valencià, especialment aquell que va 
formar-se gràcies a l’impuls de Joan Fuster en la 
dècada de 1960. Des d’ací, el nom tornà a estendre’s 
entre tots els sectors polítics al caliu de les expecta-
tives democràtiques dels darrers anys del franquis-
me i els primers de la Transició. De fet, el «Proyecto 
de Estatuto de Autonomía del País Valenciano» 
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començat a negociar en 1979 pels diputats valenci-
ans d’UCD, AP, PSOE, PCE i UDPV, va ser admés a 
tràmit en les Corts espanyoles en setembre de 1981 
amb un primer article que afirmava que: «El pueblo 
valenciano, cuya forma histórica de institucionaliza-
ción política fue el Reino de Valencia, se constituye en 
Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto 
en la Constitución y en el presente Estatuto, con la 
denominación del País Valenciano».32

A Madrid, no obstant això, l’articulat va ser modi-
ficat i, en consonància amb les tesis del blaverisme 
dretà nascut uns anys abans, que el vinculava al 
projecte de Països Catalans, el terme País Valencià 
va ser eliminat i substituït pel de Comunitat Valen-
ciana. D’eixa manera, el primer va ser relegat a l’os-
tracisme, identificat amb els sectors més d’esquer-
res i de tendència catalanista, mentre que el segon 
ha sigut des de 1982 el nom oficial del nostre terri-
tori, que no és una altra cosa que una actualització 
del més clàssic de Regió Valenciana, però aplicat al 
marc autonòmic que ha organitzat l’Estat espanyol 
durant les darreres dècades. Heus ací la diferència 
entre País Valencià i Comunitat Valenciana: el fet 
de considerar-se un país veritablement autònom, 
un conjunt de ciutadans que pot tractar de tu a tu 
amb qualsevol altra comunitat humana, començant 
per la resta d’Espanya, o ser una simple regió, que 

32. <http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/H/
H_068-I.PDF>.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/H/H_068-I.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/H/H_068-I.PDF
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pot tindre autogovern, però és dependent, subsidi-
ària i subalterna de les decisions preses per altres. 
Davant d’esta disjuntiva, la màxima mostra d’afecte 
onomàstic que un valencià pot fer al seu territori 
i la seua gent és la d’anomenar-los País Valencià, 
perquè per a qualsevol col·lectivitat, si en té la 
necessitat i les capacitats —i nosaltres les tenim—, 
sempre serà millor considerar-se i ser un país que 
una regió.

Això, racionalment, no significa un trenca-
ment amb Espanya, ni un posicionament radical 
o d’esquerres, ni res per l’estil. És, en primer lloc, 
una mostra d’autoestima, d’orgull col·lectiu i de 
consideració històrica cap al nostre territori, de 
la mateixa manera que també ho denoten altres 
denominacions com ara País Basc —nom igualment 
encunyat en el segle xx i que ha sigut universal-
ment acceptat— o la mateixa qualificació de Länder 
(països) dels diversos estats alemanys federats. En 
segon lloc, considerar-nos un país és tan important 
perquè, com explica Joan Francesc Mira en Sobre 
la nació dels valencians, això implica tot «un pro-
jecte de defensa, reforçament i creixement d’aquells 
béns comuns que configuren l’àmbit de vida de la 
societat valenciana». És a dir, des del moment en 
què ens considerem de veres un país, impulsarem 
sense embuts el nostre patrimoni comú: el cultural 
(lingüístic, històric), el natural (paisatgístic, me-
diambiental), el socioeconòmic (el benestar, l’edu-
cació, la sanitat, les comunicacions) i el polític (un 
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autogovern cohesionador i realment responsable 
davant de la ciutadania). En definitiva, el que hau-
ria de buscar qualsevol polític valencià preocupat 
pels valencians, siga quina siga la seua orientació 
ideològica.

És evident que el terme de País Valencià continua 
connotat en la ment de moltíssims conciutadans i 
que això presenta moltíssimes dificultats per a la 
seua extensió, però va sent hora, precisament, d’eli-
minar eixes connotacions, de presentar-lo com un 
terme inclusiu, de tots els valencians independent-
ment del seu grau de valencianisme o de la seua 
filiació política. En determinats contextos es pot 
combinar amb multitud de circumloquis que aju-
den a normalitzar-lo («el nostre país, el valencià», 
«València, el nostre país», «la gent d’ací, del país», 
etc.), així com utilitzar-lo sense por en castellà. No 
cal que siga un cavall de batalla, però sí un cavall 
de tir, que ens ajude, amb naturalitat i pedagogia, a 
moure la societat valenciana, eixa que durant segles 
va rebre el nom de València i que des de 1930 també 
ha sigut anomenada País Valencià, en plena conso-
nància amb les aspiracions vertebradores, democrà-
tiques i de millora política i social del conjunt dels 
valencians.
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missió
La Fundació Nexe té com a missió contribuir a la millora 
i al progrés de la societat valenciana mitjançant la gene-
ració, la difusió i el debat d’idees.

fundadors
Els fundadors de la Fundació Nexe són l’Associació Cívi-
ca Valenciana Tirant lo Blanc i diverses persones a títol 
individual.

objectius
Tenim la voluntat d’estendre la consciència nacional 
valenciana a la majoria de la població del País Valencià 
per a assolir el màxim d’autogovern i de cohesió social 
possibles. Volem aprofundir en el funcionament demo-
cràtic de les nostres institucions, i volem potenciar els 
trets culturals, lingüístics, socials i econòmics propis del 
poble valencià.

valors
La Fundació Nexe vol promoure la cooperació entre els 
agents socials en clau valenciana, democràtica, oberta 
i plural, transformadora i moderna. Aquestes són els 
valors que ens defineixen.



temes
Tractem múltiples temes que s’estructuren al voltant de 
tres eixos, sempre pensats en un marc valencià i global: 
 • enfortiment de la democràcia i de la cohesió social
 • economia i sostenibilitat 
 • identitat, cultura i patrimoni

activitats
Els objectius de la fundació es duen a terme per mitjà de 
diferents activitats: seminaris, jornades, presentacions 
de llibres, tertúlies, publicacions, convocatòries de be-
ques i premis, etc. El principal mitjà de comunicació és 
la pàgina web fundacionexe.org. Mensualment enviem 
un butlletí digital en què s’informa de totes les novetats, 
al qual us podeu subscriure en la pàgina web.

www.fundacionexe.org
nexe@fundacionexe.org



Demos, fulls de recerca i de divulgació són documents 
de treball científics o tècnics que volen obrir debats i 
oferir propostes i respostes als reptes que té la societat 
valenciana.

Els principals objectius específics són:
1) participar en els principals debats actuals;
2) difondre investigacions pertinents per al valencia-

nisme en els camps de la ciència política, la sociologia, el 
dret, l’economia, l’antropologia, la història, l’urbanisme 
o qualsevol altre;

3) difondre els treballs dels investigadors valencians.
Els principals àmbits de producció de la col·lecció 

seran:
1) la qualitat de vida dels valencians;
2) l’autogovern del País Valencià;
3) la col·laboració, social, econòmica i política amb la 

resta de territoris del nostre domini lingüístic;
4) la presència internacional del País Valencià i del 

valencianisme.
Demos està obert a tots els investigadors. Les pro-

postes de treballs s’han d’enviar a la Fundació Nexe 
acompanyades d’un resum informatiu del contingut i 
d’un currículum de l’autor o dels autors. La Fundació es 
compromet a respondre sobre l’acceptació o el refús de 
les propostes en un termini màxim de dos mesos. En cas 
de ser acceptada la proposta, la Fundació Nexe trame-
trà les normes de presentació d’originals i establirà un 
termini de lliurament.



Publicacions de la Fundació Nexe
www.fundacionexe.org/publicacions

Col·lecció Demos
1. La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la 

gestió responsable, de Susanna Pardines i Nathalie Torres.

2. El finançament dels valencians. Una insuficiència històrica, 

de Rafael Beneyto Cabanes.

3. Valencians i democràcia. Del malestar a la proposta, de 

Carlos Villodres Iglesias.

4. Una nova planta per als valencians. Possibilitats i límits per 

a l’organització política i administrativa del País Valencià 

dins la Constitució de 1978, d’Andrés Boix Palop.

5. El darrer cicle immobiliari al País Valencià. O el progrés de 

la misèria, de Josep Lluís Miralles i Garcia.

6. La ciutat construïda. Del pla urbanístic al procés ciutadà, de 

David Estal, Ramon Marrades i Chema Segovia. Pròleg de 

Josep Sorribes. 

7. Un país nou. Valencianisme, prosperitat i democràcia. Vicent 

Flor (editor). 

Col·lecció Àgora
1. Valors per a un republicanisme cívic valencià. Idees per a 

l’acció del valencianisme, de Joan Alfred Martínez.

2. L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retalla-

des a l’autonomia local (2010-2013), de Rafael Beneyto.

Amb l’Editorial Afers
Nació i identitats. Pensar el País Valencià, Vicent Flor 

(editor).



Idees per a la societat valenciana del futur

Aquest és un llibre coral, de moltes veus (vint-i-tres 
en concret), però que presenta un fil conductor 
comú, amb els tres eixos del subtítol: el valencianis-
me, la prosperitat i la democràcia; precisament les 
tres raons de ser de la Fundació Nexe.

Les veus del llibre són una selecció de quaranta- 
un articles dels prop de dos-cents que la Fundació 
ha anat publicant en la seua web al llarg dels dar-
rers cinc anys, entre novembre del 2010 i abril del 
2015, i que ara recuperem en forma de llibre per a 
celebrar el nostre cinqué aniversari.

Articles de Julià Álvaro, Marina Aparicio, Jau-
me Barber, Vicent Baydal, Raül Burriel, Vicent 
Canet, Vicent Cucarella, Fran Ferri, Jaume Flor, 
Pere Fuset, Anna Garcia, David Joan Marí, Ama-
deu Mezquida, Ferran Puchades, Vicent Puchades, 
Joan Sanchis, Elies Seguí, Elisa Signes, Vicent Sos, 
Nathalie Torres, Miquel Villamon, Carlos Villodres 
i Vicent Flor (editor).
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