
EL CORREDOR MEDITERRANI 55

És conegut que les relacions políti-
ques i socials entre el País Valencià 
i Catalunya no han tingut una fluï-

desa mínima des de la recuperació dels 
autogoverns, cosa que a simple vista 
pot semblar poc justificable. Per més 
que el grau d’espanyolisme ens separe, 
una llengua i una cultura literària com-
partides; una història medieval (i, en 
menor mesura, moderna) comuna en 
el si de la corona d’Aragó; una ubicació, 

fronterera, a l’eix mediterrani peninsu-
lar; unes reivindicacions financeres 
semblants davant el govern espanyol, 
entre altres coses, semblen motius que 
justificarien una major normalitat.

Tot i això, la «normalització» en-
tre les dues Generalitats simplement 
no es dóna. Les trobades bilaterals 
han sigut molt esporàdiques. I això 
inclou també la llarga etapa de Joan 
Lerma al front del Consell. Els acords 
polítics han sigut pràcticament ine-
xistents. Sovint s’ha evitat la simple 
col·laboració institucional. Les raons 
d’aquesta desentesa són diverses, 

però la pressió del regionalisme anti-
catalanista valencià, el «blaverisme», 
i les acusacions constants d’«intro-
missió» i fins d’«imperialisme» als 
governs catalans han sigut factors de-
cisius. De fet, Jordi Pujol reconegué 
que «ha habido un distanciamiento 
penoso entre la Comunitat Valenciana 
y Cataluña» i que ell mateix evità la 
presència a València perquè no fóra 
vista com una «ingerència» (Levante-
EMV, 6–2–2008: 12). Així, els governs 
de València i de Catalunya han viscut 
i viuen d’esquena l’un de l’altre, incò-
modes amb la seua proximitat.
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¿La pela és la pela? Les anàlisis de les 
relacions econòmiques entre València 
i Catalunya han anat modificant-se. 
Si Joan Fuster afirmava que tots dos 
territoris tenien una «identitat de 
problemàtica» (la qual cosa proba-
blement era més certa durant el fran-
quisme i fins i tot la transició que no 
en l’actualitat), per a uns altres aques-
ta «identitat» és matisada. Ninyoles 
pensava, a diferència de Joan Reglà, 
que calia entendre el passat recent 
«com la història d’unes estructures 
econòmiques que ens aproximen i 
d’unes actuacions polítiques i cultu-
rals que han tendit a subratllar-ne les 
divergències» (1992: 17).

Tampoc en l’economia no existeix 
unanimitat respecte a la complemen-
tarietat d’ambdós països. Mentre que 
alguns destaquen que existeix «des 
de l’angle comercial, una forta inter-
relació» (Ninyoles, 1992: 50), d’al-
tres incideixen en la competitivitat 

econòmica entre determinats sectors 
terciaris avançats —els ports i les fires 
de València i Barcelona, per exemple 
(Boira, 1998: 44)—, fet que hauria 
sigut infravalorat per posicions pròxi-
mes al fusterianisme. El debat es man-
té obert. Aquesta competència, però, 
en cas d’absència d’interferències an-
ticatalanistes, no hauria d’impedir un 
impuls de l’eix mediterrani peninsular. 
De fet, la col·laboració ha sigut impor-
tant històricament. Així, en l’Exposi-
ció Regional de 1909, quan l’antica-
talanisme no era hegemònic, dels 91 
expositors forans, 60 provenien de 
Catalunya (Boira, 2007: 139).

El que sembla incontestable és que 
al País Valencià hi ha sectors, relati-
vament importants, interessats a no 
afavorir mecanismes de col·laboració. 
Aquesta competència beneficià el 
blaverisme posant a l’abast de deter-
minats grups empresarials un discurs 
per a justificar els seus interessos. No-

més a tall d’il·lustració esmentem que 
qui fou màxim dirigent de CEV du-
rant els noranta, José María Jiménez 
de Laiglesia, és acadèmic de número 
de la secessionista Real Acadèmia de 
Cultura Valenciana des de 1995 (a més 
de president de la secció d’economia 
i tresorer de la junta de govern), fou 
mantenidor l’any 1997 dels Jocs Flo-
rals de Lo Rat Penat i estigué present 
en la manifestació blavera del 13 de 
juny de 1997.

En aquest sentit, no pocs valenci-
ans, un 29 %, opinaven que unes al-
tres comunitats autònomes i, en par-
ticular, Catalunya es desenvolupen i 
s’enriqueixen «a costa» del País Va-
lencià (G. Ferrando et al., 1994: 90). 
L’anticatalanisme ha aprofitat aquesta 
percepció i ha sigut un factor decisiu, 
juntament amb altres, per a impedir 
la cooperació, com fins i tot ha reco-
negut Arturo Virosque, president de 
la Cambra de Comerç de València de 
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1995 a 2010: «Los debates de si el cata-
lanismo o si el anticatalanismo nos han 
perjudicado en exceso a ambas comuni-
dades» (La Vanguardia, 28–4–2008: 
17). Fins i tot s’ha quantificat el cost 
de l’anticatalanisme en 8.300 milions 
anuals d’euros per a Catalunya i 4.300 
per al País Valencià. En conseqüència, 
aquest hauria sigut un «mal negoci» 
(Boira, 2008: 16).

Per tot plegat, en els darrers trenta 
anys s’ha produït un «autisme polí-
tic» (Pradilla 2004: 33) entre dues 
societats i dos governs. L’anticatala-
nisme ha sigut fonamental en aquest 
estranyament.

Catalunya com a alteritat. Les iden-
titats són un joc especular: qualsevol 
«nosaltres» es defineix a partir de —i 
sovint contra— un altre o uns altres. 
En aquest sentit, a diferència dels ca-
talans (que tenen una alteritat nega-
tiva en andalusos i madrilenys), els 

valencians no tindrien cap «altre» a 
Espanya, tret de Catalunya i els cata-
lans. Tant en un sentit de fília com de 
fòbia. La minoria valencianista avalua 
els catalans positivament —de fet, és 
l’únic grup que ho fa—, i això signi-
ficaria que «la component político-
identitària valenciana es construeix 
per simpatia amb els catalans». En 
conseqüència, «l’anticatalanisme està  
afectant directament la posició nacio-
nal dels valencians» (Castelló, 1999: 
446). O, dit d’una altra manera, el 
blaverisme frena la incorporació al 
valencianisme de grups en principi re-
ceptius. Inhibeix, si més no, una part 
dels possibles valencianistes, que no 
voldrien assumir l’estigma d’esdevenir 
«catalanistes». Un «catalanista», en 
l’imaginari blaver, és un valencià que 
vol ser català, és a dir, que vol ser com 
els catalans, amb tots els hipotètics 
«defectes». El revers de la catalano-
fília és l’anticatalanisme, més o menys 

intens, més o menys explícit, de la res-
ta de grups. En la mesura que la iden-
titat valenciana actual ha incorporat 
la diferenciació respecte a Catalunya 
i els catalans (menystenir o negar els 
elements culturals i històrics compar-
tits), aquests funcionen com una al-
teritat per a reafirmar la valencianitat 
(regional i nacional espanyola) (Flor, 
2010).

D’altra banda, és important destacar 
que per als valencians Catalunya i Bar-
celona serien els referents, amb molta 
diferència, que més bé representen la 
modernitat a l’Estat (Ninyoles, 1996: 
76). A la ciutat de València, un 59,6 % 
identifica Catalunya com la comunitat 
«més modernitzada», mentre que, a 
molta distància, un 14,4 % ho fa amb 
la regió de Madrid, un 6,2 % amb el 
mateix País Valencià i un 4,3 % amb el 
País Basc. Tot i que, a les quatre ciutats 
més poblades així com a les comar-
ques centrals, Catalunya és el territori 
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més esmentat, és precisament al cap 
i casal on se li atorga una puntuació 
més alta. En aquest mateix sentit, Bar-
celona, amb un 56,1 %, és la ciutat més 
valorada com a «modernitzada», en-
front d’un 25,7 % que dóna aquest títol 
a Madrid (molt més que a la comuni-
tat autònoma madrilenya), un 5 % a la 
ciutat de València, i uns exigus 2 % a 
Sevilla i 1 % a Sant Sebastià. València 
també puntua Barcelona per damunt 
de les altres ciutats del país (amb l’ex-
cepció de Castelló).

És possible que, amb la Ciutat de 
les Arts i de les Ciències i amb la 32 i 
33 America’s Cup i el Valencia Street 
Circuit, aquestes freqüències s’hagen 
modificat en favor de la ciutat de Va-
lència i que, en conseqüència, s’haja 
incrementat l’orgull local i haja dis-

minuït l’enveja. Tanmateix, és impor-
tant destacar que el cap i casal i el País 
Valencià «miren» majoritàriament a 
Barcelona i a Catalunya com els refe-
rents més importants de modernitat, 
a molta distància de Madrid i d’ells 
mateixos. De fet, els valencians pres-
ten molta més atenció a Catalunya 
que no a l’inrevés.

Abans hispans que catalans. Si ate-
nem a les enquestes, els valencians 
s’identifiquen molt escassament amb 
el conjunt de territoris de llengua ca-
talana. Només un 16,7 % afirmen sen-
tir-s’hi identificats o molt identificats, 
una xifra molt baixa si es compara 
amb les dades de Catalunya, on la 
identificació és majoritària i arriba al 
60,9 %. Pot semblar lògic que a Catalu-

nya, que dóna nom a la llengua i on el 
catalanisme té més presència, hi haja 
una identificació major, superior tam-
bé a la que podria donar-se a les Ba-
lears (l’estudi 2667 del CIS del 2007, 
però, no les estratificava). Tot i això, 
resulta destacable la distància immen-
sa entre tots dos valors i la baixíssima 
identificació dels valencians.

Si es compara amb altres àmbits 
territorials, ens en podem fer una 
idea més exacta. No sols és l’espai 
amb menor identificació dels set ofe-
rits, sinó que és àmpliament rebutjat, 
cosa que no ocorre amb una intensitat 
semblant en cap altre cas. La mitjana 
d’identificació (escala 0–10) amb els 
països catalanòfons és de 3,80 (a Ca-
talunya, contràriament, és el 7,12), 
la xifra més baixa de molt, ja que els 
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altres amb menor identificació, com 
la comunitat de països de parla «his-
pana», Europa i la humanitat tenen, 
respectivament, un 6,01, un 6,80 i un 
7,32. Espanya és l’àmbit amb major 
identificació (8,30), cosa que és molt 
significativa, seguit de prop pel muni-
cipi (8,25) i per la pròpia comunitat 
autònoma (8,06). Si sumem l’absèn-
cia d’identificació amb els territoris 
de llengua catalana, obtenim resultats 
en la mateixa direcció: la distància és 
abismal fins i tot respecte als països 
de parla «hispana» i Europa, la qual 
cosa és un indicador d’una important 
presència d’anticatalanisme. Els qui 
no se senten gens identificats (29 %) i 
els poc identificats (11,2 %) sumen un 
40,2 %, una xifra altíssima si es compa-
ra amb els països «hispanoparlants» 

(9,6 %), la humanitat (5,7 %), Europa 
(5,6 %) i, encara més, Espanya (2,5 %), 
el municipi (2,8 %) o el País Valencià 
(3 %). A Catalunya, en canvi, tan sols 
un 7,1 % no s’identifica amb els territo-
ris de llengua catalana. En conseqüèn-
cia, els catalans, i en concret els catala-
noparlants, en general són percebuts 
pels valencians com una alteritat.

¿Cosins germans? Valencians i cata-
lans s’han estereotipat al llarg de la 
història. També durant la modernitat. 
Els veïns acostumen a crear estratègi-
es de diferenciació. Els heteroestere-
otips fan dues grans funcions: mar-
quen fronteres i diferències respecte 
als altres i, per tant, reforcen la iden-
titat col·lectiva pròpia (Barrera, 1985: 
378–379).

Així, els catalans, en general, va-
loren els valencians d’una manera 
ambivalent, cosa que a priori podria 
semblar sorprenent. En 1990 la pun-
tuació que rebien els valencians dels 
catalans (escala 0–100) fou de 56, per 
damunt només de murcians (55) i de 
madrilenys (52), els pitjor valorats (G. 
Ferrando et al., 1994: 29). La diferèn-
cia és notòria respecte a l’altra comu-
nitat catalanoparlant, la balear, que 
obté un índex de 63, el més alt si des-
comptem els mateixos catalans (74). 
En 1994 la puntuació (escala 0–10) era 
de 6,6 (Sangrador, 1996). Tot i que cal 
ser prudents a l’hora d’interpretar-les, 
aquestes dades indicarien una reacció 
de disgust respecte de l’anticatalanis-
me. De fet, les valoracions de la tran-
sició eren significativament millors. A 

VICENT FLOR

Fo
to

: T
on

i G
is

be
rt



60 EL CORREDOR MEDITERRANI

la ciutat de Barcelona els valencians 
ocupaven la tercera millor considera-
ció —per darrere d’andalusos i empa-
tats amb bascos i aragonesos—, i a la 
resta de Catalunya ocupaven la segona 
—darrere d’andalusos i empatats amb 
mallorquins (G. Ferrando, 1982: 449). 
Sembla, doncs, que les relacions dels 
anys vuitanta ençà no són particular-
ment fraternals (Sangrador, 1996: 178) 
i que el blaverisme hi hauria tingut un 
efecte considerable.

Els catalans, a més, no tenen una 
opinió positiva en excés dels valenci-
ans. És com si se sentiren desorientats: 
«las relaciones entre valencianos y cata-
lanes [...] están plagadas de equívocos, 
susceptibilidades, mutua hostilidad, ten-
sión. Una relación de vecinos y hermanos 
de lengua muy deteriorada» (Barrera, 
1985: 385). Els valencians, doncs, són 
considerats d’una manera ambigua 
(un 24,6 % dels catalans ho fa favora-
blement i un percentatge semblant, 
un 26,7 %, desfavorablement), índexs 
que comparteixen amb castellans i 

murcians. Si bé és cert que no són va-
lorats molt negativament, com ho són 
madrilenys i andalusos, tampoc no ho 
són molt positivament, com els matei-
xos catalans i els bascos. De fet, no es 
troben ni en el grup de mallorquins, 
aragonesos i gallecs, que són consi-
derats d’una manera moderadament 
positiva, la qual cosa també indicaria 
que el conflicte identitari hauria incre-
mentat un cert «antivalencianisme» 
(407).

Resulta molt significatiu que els vo-
tants de partits nacionalistes catalans 
(CiU i ERC) valoren més negativa-
ment els valencians que els votants de 
forces nacionalistes espanyoles (entre 
aquests últims, els votants de partits de 
centre-dreta i dreta ho fan millor que 
no els d’esquerra i centre-esquerra). 
També ho fan així els ciutadans que 
només es consideren catalans, a dife-
rència dels qui se senten catalans i es-
panyols. La valoració dels mallorquins, 
en canvi, és precisament a l’inrevés en 
tots dos casos. És a dir, a major nivell 

de catalanisme, pitjor percepció dels 
valencians. En un sentit anàleg, els va-
lencians són avaluats millor entre els 
qui no tenen estudis o compten amb 
estudis primaris o de formació profes-
sional. Són bastant més mal valorats 
entre els catalans amb batxiller o amb 
estudis universitaris.

La percepció dels valencians res-
pecte als catalans encara és més ne-
gativa. En 1990 eren els segons pitjor 
valorats, per damunt només dels bas-
cos, i en 1994 eren directament els més 
mal considerats, dues dècimes per da-
vall dels bascos. Això indicaria que 
l’espanyolisme, de manera semblant 
que en altres comunitats autònomes 
uniformistes, influeix en la percepció 
d’aquests grups vists com a «separa-
tistes». En 1990 els catalans reberen 
un 55 (escala 0–100) i en 1994 un 6 
(escala 0–10). Els catalans obtenien 
puntuacions baixes en general. La mi-
llor valoració corresponia als balears, 
amb índex idèntic que l’autovaloració, 
un 63. En canvi, en els anys setanta els 

VICENT FLOR



EL CORREDOR MEDITERRANI 61

valencians valoraven els catalans en 
tercer lloc (G. Ferrando, 1982: 546).

Per tot plegat, ni les heteropercep-
cions majoritàries entre valencians i 
catalans són massa positives ni les re-
lacions entre València i Catalunya es 
poden qualificar com a «normals». 
Malgrat existir un seguit d’interessos 
econòmics i culturals compartits, són, 
en general, dues societats que sovint 
s’ignoren (certament més Catalunya 
que no València; «ací» es mira més 
atentament el que ocorre «allà»). 
Tot i que la dita popular afirma que 
«valencians i catalans, cosins ger-
mans», l’anticatalanisme ha transfor-
mat aquesta germanor: ha allunyat els 
uns dels altres i ha produït un fenomen 
d’estranyament progressiu. Al capda-
vall, sembla que s’haja imposat l’altra 
dita popular: «català, si no te l’ha feta, 
te la farà», i la corresponent a Catalu-
nya: «valencià i home de bé no pot 
ser». Així, València i Catalunya con-
tinuen vivint d’esquena l’una a l’altra.  
¿Fins quan?
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