
1 El País Valencia 
assenyala el futur 

1 per Toni Gi.v,>,ert 

E 1 sorgiment del Bloc Jaunie 1, en concret. i les 
multitudinaries niohilitzacions cíviques de signe 

divcrs que ha protagonitzat la societat valenciana els 
darrers anys. en general, han lingul la virtualitat de 
mostrar la vitalitat del Pais Valencia i .  sohretot, d'a- 
vancar el futur del nacionalisnie cívic catala. Perquk. 
niés enlla de In superficitil lectura qu~intitiitiva -les 
xifres de manifestants que tan1 impressionen al nurd 
de I'Ehre-. hi ha tot un seguit d'element qualitatius 
que passcn dcsapcrcehuts perh que marquen camins 
innovadcirs per un és possihle d'a\,ancar. 

Que passa? 

Aqiiesla 6s la pregunta mCs repetida: qui- passa al 
Pais Valencia? Cap a on va tot aixo? És del 101 im- 
possihle donar una resposta com caldria a amhdues 
preguntes en aquest article per qüestions d'espai, 
pero provarem d'«fcnr. si mes no. algunes claus fona- 
mentals. 

Pera  entendre que passa al País Valencia cal tenir 
en compte tres tipus dc factors. El primer factor és el 
que podríem anomenar polític +osa que rio vol pas 
dir que els altres no ho sigiiin-: cl proc6.i politic quc 
crineixem com *la transició,> va ser una falsa s«lució. 
Les aspiracions nacionalistes d'un sector importantís- 
sim -tant en un senlit quantitatiu com qualitatiu- 
de la població van trohar com a resposta un pacte 
politic <<d'allura>s entre els sectors reformadors del 
franquisme i els partits antifr:inquistes partidaris del 
continuisme politic en totes les coses refcrents a Ics 
cstructures de I'estat. Iln pacte que es va imposar a 
Ics aspiracions popular5 i que va provocar I'anome- 
nat c<desencantn. 

Ara he. un conflicte nacional no resolt és iin con- 
flicte latent. I aixh, que 6s en general aplicable al 
conjunt dels Paisos Catalans, és especialment cert en 
el cas del País Valencia, pcr les condicions en les 

quals es va produir la transiciíi. La violkncia anticata- 
lana. impulsada artificialment (perquk aquest conflic- 
te, de natural. no existia. i com a exemple només vull 
ier esment del re1 que. lins a I'apanciú del &lavcris- 
me.. a Valencia es hallaven sardanes tots els diumen- 
ges) i legitiniada per I'aparell de I'estat (I'ajuntamenl 
de Vali-ncia, la Diputació, I'agencia EFE ... en mans 
Iranquistcs fins als últims anys de la decada dels se- 
tanta) clesmenteix riquella falsedat tan repctida de 
<la pacífica i exeniplar transición. Aqui va haver-hi 
terrorisme parapolicial, aiiib bonibes a casa de Fuster 
i dc Sanchis Guarner i en diverses llibreries i aplecs. 
amb ntacs i agrcssions impunes (101 i la denúncia de 
la puta premsti demcicralica dc I'5poca) a tota mena 
d'actes i persones. i I'assassinat de Miqiicl Cirau. 

Aixb va provocar la retirada a casa de tota una 
generació. cansada i frustrada. Pero el treball. nial- 
grat tot. arrela i dóna fruit. Es van perdre les institu- 
cions. que des d'aleshores són contriries a tot projec- 
te de reconstrucció nacional. pero es va guanyar 
I'escola. 1 la feina de milers d'ensenyants. lomals  du- 
rant el franquisnie. junt amb la voluntat de milers de 
pares i mares. va donar les Iínies en valencii. L'en- 
senyament en catala al Pais Valencia. tot i la seva 
precarietat i limitació. és el segon factor dcterminant 
en el reviscolanieiit social del nacion:ilisme. Gricies a 
I'cscola, un sector iuolt important de joves m i n o r i -  
tnri quantitativanierit, pero de inolt pes qualitatiu- 
hii crescul cn catalh. 1 Iia tornat a posar sobre la taula 
el conflicte nacional. 

Les primcrcs manifestacions van ser protagonit- 
zadcs molt majorithriament pels joves. 1 sobre el seu 
impuls es van fcr cls Tirant de Rock a Valencia. Pero 
aquest impuls es va anar estenent a la gent adulta 
quan vaaparkeier cl Bloc .Taume 1. 1 aquest és el ter- 
cer element a tcnir en compte: I'aparició d'una inicia- 
tiva cívica que representa, sohretot, un nou niodel 
d'organitzaciú. oherta. flcxihle, integradora. molt ho- 
ritzontal. que atorgn un gran margc a la iniciativa lo- 
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cal i comarcal i que. per tant. 6s percebuda com a 
fresca. cnfroni dc I'encarcararneni dels partits puli- 
tics. tancats, verticals i profcssionalitzats. El Rloc Cs. 
en aquest sentit. la part més visible de tota una serie 
d'iniciatives civiques que apunten en la inateixa Iínia. 
en quant s6n nous models organitzatius. pero mis 
sectorialití-adcs en el seu Bmbit de Lreball. com ara la 
Coordinadora Salvem el Rothnic - Recupcrcm Ciu- 
tal. les diverses Plataformes Antiabocador. la Coor- 
dinadora d'Entitats del harri valencii de Russafa ... 

Cap a on va tot aixo? 

Evidenlment. aqiiesta és la segona pregutita que 
cal contesiar. perrliik iin moviment que no sipiga 
d'on ve i ,  sobrctoi. cap a un vil. nu té C U ~  fiitiir. 

El primer any del Bloc va ser cl de rccollir els 
fruits d'anys de treball. donar-los forma i sortir a1 ca- 
rrcr. El Bloc no naix del no-res. Durant anys. diverses 
iniciatives van miinlenir viva la consciencia nacional 
del País Valcncii. Les trohailcs comarciils de I'escola 
valenciana. l'arrihada de TV3. cls Tirani de Kock, Irs 
mobilitzacions per I'assassinat de Guillem Agulló ... 
són alpuns d'iiqiiests moments puntuals que vaii cris- 
tal4itzar cn el Rloc i en tantes d'altres iniciatives. 1 
taiiihé eii la conscifncia de la necessilat de recuperar 
el carrer. Aixo va donar lloc a les primeres rnaniies- 
tacions multitudiniries. 

El segun any va ser el de l'urg~tnilració, Haviem 
d'organiizar aqucll csclai de colors si volícm dolar-lu 
de continuitat. Assentar els hlocs locals. crear les pri- 
meres coordinadores comarcals. fer un primer pro- 
jecte organitziitiu i polític. crear el Bloc Jove ... i conti- 
nuar la mohiliizació. perb ara dotant-la d'una 
exteiisió i d'un ressh social inolt més amlili. Aixi va 
niixer el Correllengua. 

Arluesta base ens va permelre de plantejar-nos un 
nou ialt. el que ara motcix cslcm feni. El de la im- 
plaiitació i I'extcnsió i cl dc la formació. Els Casals 
Jauiiie 1 -ja en funcionen ciiic. d'un objectiu de treri- 
ta-cinc en el temiini de dos anys- Iian de complir 
iina doble iuncii,: organilzativa (dotar de local el bloc 
del p«hlc nn s'instal.la i d'iin centre de coordinaciG 
de la resta de hlocs de la zona) i social (vcrtchrar cl 
cos social del pohle o11 s'instal.la. i en iiienor grau de 
la comarca. oferir un local per a una gran diversitat 
d'iniciativcs. impulsar la crescii, de tota rnens de 
prups i programar uii arnpli vcritall d'activitats). Pcr 
tant. Iian de ser I'instrumeiit que garanteixi la im- 
planiiicii, territorial definitiva i I'extensió de la base 
social del Rliic. 

1 la formació implica la prcparació dc la nosira 
genet a tots els nivells. D'una banda. necessiteiii 
bons orgiinitzarl«rs; d'una altra. necessiteiii bol1 po- 
Iítics. cn cl scnlit ampli del terme; i encara fan íalta 
bons professinrials (advocais. mctges, químics. ecci- 
nornistes ... l. 

Milers de ciutadanc eixireo 
1'13 de marc ile 1995 als 

carrers d'Alacant: defensaven 
la vaienciaiiiial. es a dir, ia 

cataBnita1 de les terres del 
sud del País Valencia 
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I la resta dels Paisos Catalans? 

E l  Piiís Valencia Cs un lerritori de Ilciigua i nació 
catiilaiies. la par1 iiiés espanyolitzada de la niici0 s i  
v»leii. pero una piirt. 1 la piirt no va cnlloc scnse el 
tcit. Sohretot. s i  piirlem dc la part mts iiialniesa. 1 a 
I'inreves: on vil el Pririciliat serise les I l l r s  i seiise el 
País Valcncii? Nomt's el poteiicial deniugrific. 
ccoiiiiniic i social del conjiint dels Paises Catalnns 
eiis pot permetre algiin futur com a nació. 

A les llles. el niovinicnt cívic esta protagonitzant 
i in proc6s de revitalització nacional coniparahle - 
per sohre de les particiilaritats i diierencics. que n'hi 
ha- al del Valencih. 6.1s amics i amigues de Jo- 
ves de Mallorca pcr la I>lcngua són, en aquest sentit. 
crinipanys dc viatge, perque ja fa temps qiie conipar- 
t im vaixell. Caldr i .  drincs. apr«fundir en In coiirdina- 
ci6 i actuació unitarics i, sohrctiit. en la conscikncia 
d'iiniini nacional. 

1 c l  Principat? A l  Principat. el grau de conscikncia 
i iiiohilitzaciú nacionals hiin pcrmi-S I'cxistt.ncia d'u- 
na re;ilital po l í l ic i  diferenciada que. duriint mulL 
anys. ha estat al seii torn iin factor dc mantcniment 
de la consciencia de la .<diferencian catalana. Pero 
iiimhC ha provocat. com una altra cara de l a  malcixa 
moneda. un relax.amcn1 cívic i social que ja  comenca 
a t rn i r  greiis conscqüi-ncies (sense anar m2s Iluny, 
davant I'actual debat de la  nova l lc i  dcl catali, els 

sectors més desarmats i 
anih iiieiior capacita1 de 
pressió. malgrat la sevii 
import~incii i  rluiintitali- 
\-a i qunlitntiva. sóii pre- 
cisarneiit els favorables 
a la normalitzaci0 de la 
Ilcngii;~ c;~t;ilans). 

1 li Iia. és cert. alguns 
iiioviments interessanls. 
Hi hii e l  irehall dc la 
Plataforiiia per la Llcri- 
gua. pionera en la tasca 
de revitalització cívicii. 
des de les ciinipiinycs 
pcr I'ctiquctatge en ca- 
tal3 a les que haii acon- 
segiiit que piigiiem veii- 

i fJll'<' re el Gt~pcrrir de V 
1)rriiir. rle I>isncy. en In 

noxlra Ilcngu;~. Hi ha la CAl. i la scva decisió de coii- 
\tocar eiiguiiiiy. per primer cop. i in  Corrrllengiia al 
Principat. Hi hii iniciatives locals. iIcsc«nncxcs. anih 
m i s  vulunlnl que cli&cia. PcrO r i o  ii'lii ha prou. 

1.;1 rcvit:rlit7:aciti del miiviment cívic del Principat 
és una qüesticí estrarigica de prinier ordre. Primer. 
per al niiileis Principat. Comcnq:i n ser escandalós. 
per dir-ho nnib un exemplc grif ic. parar I'orella al 
mctr« de Barceloiia o eii qualsevol barriada del c i i i ~  
turó metropolita: I'espanyol és Iii Ilcnguit pred i~n i i -  
nant. anih difer2ncis. Perii tanih6 pcr al conjurit dels 
p. disos .-. C'ntnlans. pcrqui. és la condició necessiria p r r  
a recuperar una visió més iinit;iri;i i per a aviin<:ir 
ver? una actuació en la mateixa Iínia. I pcr a in te~ra r -  
h i  to l  el crix social. n o  s«ls cls ja ctinveiicuts 

Enguiiny, el Cnrrellengua 1997 recorrer i  la Ca- 
laluriya Nord. el Principat. la Franja de Punenl. c l  
País Valenci i  i prohehlemeni Iiimlié Ics Illcs. Sc r i  
un p;is vers un vcritalilc Ciirrellengua nacioiial. E i i  
tot cas. un  pas de gran i i i iprirt incia en la unitiit na- 
cional que i i ingú niés que nosaltres n o  pot donar. 1 
pot ser un comcnqament. Ens Iii Iiem d'implicar 
t»ts. com torhoni s'ha d'iii ipliciir en Iii construcci~i 
d'aquest noii mrivimeni cívic quc ha de construir la 
hasc social nccesshria per a contlicionar el lu lur  pii- 
Iític del nostrc país. PerquC el nr~slrc oli jcctiu i io  6s 
el resistenciiilismc. sin6 guanynr. Coiiienqar a cami- 
nar dc nianera decidida cap a iin lutur de Ilihcrtat 
per al iiostre pohle. 1 el País ViiIcnci3 ens esta asse- 
nyalanl el camí. 
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