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A Josep Blasco, amb qui
coincideixo en la bondat
d’aquest plantejament.

L’actualitat del debat lin-
güístic
En plantejar aquesta proposta em vaig
sentir mogut pel ressò que havien
adquirit les acusacions contra el rector
de la Universitat Rovira i Virgili, Sr. Lluís
Arola, en resposta a algunes disposi-
cions lingüístiques. Si remarco aquell
esdeveniment és perquè, en circums -
tàncies com les esmentades, qualsevol
persona es veu forçada a definir –ni

que siga d’una manera provisional, ni
que siga per compromís– la posició
pròpia. De més a més, penso que no
cal demostrar que les repercussions
d’una iniciativa lingüística traspassen
els àmbits de projecció immediata i,
millor encara, les fronteres administra-
tives; això no obstant, no em puc estar
de deixar constància de la realitat
següent: quan la Generalitat ha enge-
gat la reforma de la política cultural, ha
obert la porta a participacions que no
necessàriament s’han circumscrit a l’es-
pai dels partits, ans han implicat diver-
sos sectors socials; els prolegòmens no
han estat res en comparació amb la

dinàmica iniciada amb l’aplicació de la
nova normativa a partir de les calendes
de 1998, la qual ha arribat a sofrir
intents d’impugnació canalitzats a tra-
vés d’una varietat insospitada d’insti-
tucions, àdhuc algunes instàncies de la
Unió Europea. 

M’agradaria de fer constar enmig
d’aquestes línies introductòries un
detall fonamental: no us plantejo un
tema que limita les connexions a
aspectes aïllats, sinó un tema sobre el
qual tothom pot improvisar una opinió.
D’altra banda, penso que convé d’a-
bandonar els prejudicis, transformables
en obstacles a mesura que l’argumen-

tació avance en el recorre-
gut cap a les conclusions.
Malgrat que de vegades
s’hi haja caigut, no té gaire
sentit un plantejament que
servisca de coartada a la
complaença i l’enyorança
davant els canvis i les
noves situacions origina-
des; en cas de no refermar
aquest mateix planteja-
ment damunt la il·lusió del
futur, qualsevol afirmació
vessada en aquest espai,
pròpiament, s’hauria de
deixar anar en una teràpia
de grup, un manual d’au-
toajuda o bé una visita al
psicoanalista.

Terra desprotegida
Convé tot seguit de situar unes fites

primordials damunt l’horitzó; es tracta
de respondre aquesta pregunta: en
quins aspectes s’hauria de concretar el
tema central (la llengua)? En primer
lloc, sense perdre de vista la totalitat
del territori de parla catalana –i àdhuc
afavorint en la pràctica l’aparició de la
idea que és peremptòria: la intercon-
nexió dels diversos indrets separats
arbitràriament per fronteres polítiques–
prenc les comarques de la diòcesi de
Tortosa en qualitat de centre geogràfic
de referència. En segon lloc, el caràc-
ter de terra desprotegida que ha anat
assolint aquesta zona ha generat ten-

sions d’índole variada, les quals rara-
ment han estat resoltes; penso que la
gènesi d’aquestes tensions s’ha de
localitzar en un problema de definició:
cal definir els vincles externs amb els
centres de poder, els òrgans de decisió
i les capitals immediates (Barcelona i
València); cal definir el terme estàn-
dard, per tal com ha d’encabir la reali-
tat de les nostres comarques; cal defi-
nir quins mecanismes de política
lin  güística s’han d’activar a fi i efecte
de corregir els recels i els prejudicis que
sorgeixen inevitablement de la percep-
ció popular que el català no deixa de
ser una llengua minoritzada. En tercer
lloc, cal debatre l’entitat de les comar-
ques tortosines des de l’òptica de la
sociolingüística

Vincles entre variació 
i estàndard

Ara bé, quins criteris esdevenen
clau per a entendre aquesta argumen-
tació? D’entrada, vull deixar clar que
defenso amb convenciment la variació,
que m’arrenglero amb els variacionis-
tes de mena. Permeteu-me d’anotar
tot seguit que no plantejo la variació
des d’aquella actitud que s’obstina a
contraposar-la a l’estàndard. Però,
sobretot, voldria destacar la considera-
ció següent: a mesura que s’aprofun-
dirà en els vincles entre variació i estàn-
dard, es desenvoluparà sens dubte la
teoria dels nivells del llenguatge, amb
el benentès que adquirirà preeminèn-
cia el treball d’afinar l’educació socio-
lingüística, per evitar que grinyole. Una
traducció ràpida (i, per tant, lleugera i
cantelluda) d’aquest plantejament con-
sistiria, per exemple, a reconèixer la
composicionalitat de la flexió verbal
tant en l’escriptura com en l’oralitat,
amb certes matisacions: a l’hora de
presentar el model estàndard, l’escrip-
tura reduiria –tal com ocorre avui dia–
la variació dels subjuntius (cante, puga
i servisca al costat de canti, pugui i ser-
veixi ), però tenint en compte que l’o-
ralitat l’eixamplaria, sobretot quant a
les formes provinents dels grups ver-
bals segon i tercer (pugue i puga; ser-
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visque, servixque, servisca i servixca ).
Igualment, l’escola educaria d’acord
amb la proposta (curricular!) d’esborrar
els prejudicis lingüístics de caràcter
endogen, la qual cosa imposaria la ree-
laboració del material i els esquemes
mentals del professorat, no fos cas
que, per manca de proves, es conti-
nués criminalitzant la maçana i, per
consegüent, es continuessen lloant les
excel·lències de la poma.

Quan hom prova de justificar les
observacions sobre algun afer en con-
cret (la variació respecte de l’estàn-
dard), recorre a citacions d’autors
consagrats. Fonamentaré les justifica-
cions d’aquesta posició en dos pas-
satges bíblics que, volgudament, se
situen en extrems oposats. El primer
fragment que us proposo evoca la
confusió que provoca el pecat comès
a Babel, que hauria de suscitar la
reflexió que la unitat mal entesa pot
derivar en una rebel·lió contra Déu.
Què són en realitat els intents d’uni-
formització lingüística del món, de
provocar la necessitat que tothom
conega l’anglès i de justificar l’homo-
geneïtzació en castellà sinó subterfu-
gis per a arribar a un control dels indi-
vidus? Heus ací el primer text bíblic:
«En tota la terra es parlava una sola
llengua i es feien servir les mateixes
paraules. Els hòmens van emigrar des
de l’orient, trobaren una plana al país
de Xinar i la van poblar. Llavors par-
laren entre ells de fer maons i cou-
re’ls al forn. Així començaren a fer
servir maons en lloc de pedra, i asfalt
en lloc de morter. Després van dir:
"Vinga, edifiquem-nos una ciutat i
una torre que arribe fins al cel; així
ens farem un nom i no ens dispersa-
rem per tota la terra.” El Senyor va
baixar per veure la ciutat i la torre que
construïen els hòmens, i es digué:
“Tots formen un sol poble i parlen
una sola llengua. Si aquesta és la pri-
mera obra que emprenen, des d’ara
cap de llurs projectes no serà fora de
llur abast. Baixem a posar confusió en
el llenguatge perquè no s’entenguen
ells amb ells.” Així el Senyor els va
dispersar des d’aquella regió per tota
la terra»1.

L’altre fragment reprodueix la
narració dels esdeveniments de la festa
de la Pentecosta, quan l’Esperit Sant es
precipita sobre els apòstols i la Mare de
Déu, per la qual cosa aquests adquirei-

xen el do de parlar llengües que mai no
havien fet servir. El relat posa de mani-
fest que Déu respecta la diversitat tal
com la recull la Declaració Universal
dels Drets Humans, car li hauria estat
més fàcil d’enviar l’Esperit Sant per
esmenar l’entrebanc de la variació:
«Quan va arribar la diada de Pente -
costa es trobaven reunits tots junts. De
sobte, com si es girés una ventada
impetuosa, se sentí del cel una remor
que omplí tota la casa on es trobaven
asseguts. Llavors se’ls van aparèixer
unes llengües com de foc, que es dis-
tribuïen i es posaven sobre cada un
d’ells. Tots van quedar plens de l’Espe-

rit Sant i començaren a parlar en diver-
ses llengües, tal com l’Esperit els con-
cedia d’expressar-se»; llavors «se sentí
aquella remor, la gent s’aplegà i van
quedar desconcertats, perquè cadascú
els sentia parlar en la seua pròpia llen-

gua» (Ac. 2, 1-6).
D’acord amb les paraules bíbliques

assajaré, com deia, la definició d’una
sèrie de valors. D’entrada, la dispersió
de llengües que alimenta el principi de
la variació comporta immediatament
una individualització: els hòmens dei-
xen d’entendre’s mútuament per a
passar a forjar el seu propi univers; ara
bé, en cap moment no s’indica que
cada univers particular es contradiga
amb la resta. En segon lloc, arran de la
diversitat originada a Babel la llengua
entesa com a vehicle de transmissió de
la informació es converteix en element
d’individualització de la identitat: un

idioma col·lectiu desapareix per a obrir
la porta a diferents símbols de la iden-
titat. També cal tenir molt i molt pre-
sent que el fenomen de la dispersió lin-
güística deriva de la voluntat de l’home
d’assumir el poder diví; aleshores, ¿la
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temptació d’una gran llengua mundial
no deu voler representar, encara que
d’una manera encoberta, el retorn al
colonialisme? En relació amb aquesta
pregunta, no s’ha de menystenir el fet
que Déu beneïsca la variació equipa-
rant-la amb un do de l’Esperit Sant,
aspecte que des del vessant laic hau-
ria de ser parafrasejat de la manera
següent: la llengua duu associats els
valors de la personalitat, la individuali-
tat, la riquesa i la naturalitat –valors
alhora propis de cada subjecte i

comuns a la col·lectivitat. Destriats
aquests valors, crec necessària la redi-
mensió que els atorga Raimon Panik-
kar: «Que no se’m mal entengui. Jo no
defenso pas que cada poble es tanqui
en la seva llengua, ni que només en
sapiguem una. Defenso que parlar vol
dir quelcom més que traduir i imitar;
defenso que la vitalitat d’una llengua
–índex màxim de la identitat d’un
poble– rau en la seva creativitat, en la
perspectiva amb què veu el món, en la
manifestació única, l’epifania, si voleu,
del misteri de la realitat. Aquí rau la
font de la joia2.»

Concreció d’una personalitat
específica

De la mateixa manera que espe-
rono el debat lingüístic en sentit ampli,
no em mostro partidari de distraure
l’anàlisi de la qüestió per al cas de les
Terres de l’Ebre i el nord del País Valen-

cià, entesos aquí com una unitat (les
comarques de la diòcesi de Tortosa).
La anormalitat de la situació actual
demana l’aproximació als problemes
que sorgeixen a cada indret del país
amb una cura especial o, atenent ara
la terminologia de moda, fent ús de
les eines adients per a tractar la diver-
sitat (variació). La qüestió de les
comarques de la diòcesi de Tortosa pot
ser enfocada de diverses maneres. Pre-
fereixo d’entendre que no es comet
cap descontextualització a l’hora d’a-

plicar-hi els valors sin-
tetitzats anteriorment.
Provat el caràcter uni-
tari de la zona, pareix
lògic de parlar d’una
personalitat es pe cífica
acompanya da d’indivi-
dualitat, rique sa i natu-
ralitat.

No paga la pena
negar que moltíssimes
vegades la clau del
pro     blema consisteix a
es cindir la realitat. El
cor del problema se
situa, fet i fet, a deslli-
gar una àrea geogrà-
fica del conjunt al qual
pertany a causa de la
cultura, la història, les
vinculacions afectives
o les disposicions ad -
mi  nistratives. En el su -

pòsit que les reflexions
des de Tortosa obliden el marc gene-
ral, d’una manera inevitable, caldrà
parlar d’una anormalitat afegida: de
la anormalitat que sorgeix com a con-
seqüència directa de la desmembració
del país, de la anormalitat que genera
el procés de desmantellament dels
llaços interns d’aquesta comunitat
cultural. El p  a        no  ra ma natu ral de les
comarques tortosines es defineix en
relació amb la resta de comarques
que viuen en català, per la qual cosa
llur personalitat, individualitat, riquesa
i naturalitat adquiriran coherència a
l’interior d’una unitat que, en cas
d’haver estat ja oblidada, no sé si hom
no s’hauria de plantejar, de manera
seriosa, de recuperar; d’altra banda,
qui és capaç de respondre la qüestió
que segueix?

En quin projecte s’implica
l’àrea d’influència de Tor-

tosa?

En un projecte entenimentat i
incapaç de pesar figues

A primer cop d’ull, això significa
que se supera la concepció actual
que es posseeix del territori, atesa
l’evidència que no reflecteix gens ni
gota la realitat. Què comporta l’ac-
ceptació de la marca Terres de l’Ebre?
Per a la capital barcelonina, com-
porta atenuar la mala consciència per
la passivitat amb què ha implicat tot-
hom en la construcció de la identitat
nacional catalana. Ara bé, no ens
enganyéssem pas: per a nosaltres
comporta vestir una disfressa, car
davall aquesta denominació s’aple-
guen localitats que no mantenen cap
relació directa amb el riu gros (flu-
men), sinó amb el de la Sénia (rivus );
un exemple –i se’n trobarien més–
d’aquesta convicció fóra el d’Ullde-
cona, els vincles humans de la qual
tradicionalment els ha primfilats la
immediatesa del nord del País Valen-
cià. En una altra instància, més
comunitària, comporta assentir da -
vant la divisió provincial, d’aital
manera que Terres de l’Ebre pareix
l’eufemisme encunyat per aquells qui
s’expressaven amb perífrasis de l’es-
til «de l’Ebre enllà»; comporta mar-
car lingüísticament que existeix el
sud de Catalunya, però sense cap
referència a la continuïtat cultural
davall la frontera que representa el
rivus de la Sénia; comporta conferir
rang nacional a les disposicions esta-
tals en matèria autonòmica. Amb
tot, no es pot negar que en alguna
ocasió s’han provat de contrarestar
els efectes del secessionisme valencià
a còpia de promoure les qualitats de
les Terres de l’Ebre. La meua crítica
en aquest punt es basa en la realitat
que aquesta provatura s’ha realitzat
sense entrar en concomitància amb
un projecte entenimentat i incapaç
de pesar figues. Què soluciona afir-
mar que cal fomentar el paper de les
Terres de l’Ebre per tal com se situen
en la cruïlla administrativa? A parer
meu, no soluciona res: no estalvia
escletxes a la construcció nacional,
no implica el conjunt del territori
denominat amb aital gir, no supera
la divisió provincial, no aposta amb
fermesa per la unitat lingüística. El
cor del país no se situa a les Terres de

Llengua Nacional - núm. 37 - hivern del 200138

de pertot

2. Raimon Panikkar, «La trampa del bilingüisme», dins La nova innocència, Proa, Barcelona 1998, p. 101.

Escultura de S. de Santiago. Jardins del Príncep (Tortosa)



l’Ebre, sinó a l’àrea geogràfica de
l’actual diòcesi de Tortosa.

En un projecte que no difumina
els vincles interns existents
actualment

Cal recordar una altra vegada que
la unitat amb què treballo en aquest
nivell presenta coherència lingüística
(científica) i eclesiàstica? Cal recordar
també que en perillar la unitat lingüís-
tica i eclesiàstica trontolla la mateixa
unitat del català? Des de la ciència,
s’ha remarcat que el subdialecte tor-
tosí constitueix la traducció local del
català que pertoca a la diòcesi esmen-
tada. A propòsit d’això, us vull aproxi-
mar aquestes expressions del Dr. Lluís
Gimeno, recollides del seu Atles lin -
güístic de la diòcesi de Tortosa: «El
present Atles ajudarà al coneixement
del català viu que es parla al migdia de
Catalunya i a la part septentrional del
País Valencià, varietat de la llengua
històrica que es veu amenaçada per
l’escolarització i per una falsa idea de
l’estandardització de la llengua comu -
na, fenomen que provocarà –ja n’han
començat els símptomes– el fet que
les comarques del migdia de Cata -
lunya usin el registre oral estàndard a
la manera de Barcelona –amb tots els
seus defectes i també amb les seves
virtuts–, i les valencianes de la part
septentrional, a la manera de Valèn-
cia. Aquest fenomen, sens dubte, serà
un entrebanc més cap a la total sepa-
ració del català parlat en terres valen-
cianes envers les catalanes, fet que no
és gens bo per a la “salut” de la llen-
gua en el seu aspecte de la unitat,
malgrat que ho sigui des del punt de
vista de l’estandardització»3. Aquestes
paraules tenen molt i molt present la
complexitat del territori, sobretot des
del punt de vista lingüístic: «La iso-
glossa que separa el tortosí del català
nord-occidental passa pel nord de la
comarca del Baix Ebre. En general, les
comarques del Montsià i del Baix Ebre
formen el tortosí septentrional. Les
localitats més meridionals de la
comarca de la Terra Alta (per exemple,
Arnes), les més meridionals de la
Ribera d’Ebre, com ara Rasquera, i les
més septentrionals del Baix Ebre, com
ara Benifallet, hi participen de vega-

des. Realment, la frontera lingüística
és un feix d’isoglosses que passa per
aquelles localitats esmentades»; men-
tre que pel sud «el tortosí septentrio-
nal penetra en terres valencianes. La
isoglossa entre tortosí septentrional i
tortosí meridional és la de manteni-
ment/caiguda de la /d/ intervocàlica
provinent del llatí -ATA. Aquest tret es
manté a les localitats valencianes
següents: Sant Rafael, Rossell, Canet
lo Roig, Traiguera, Sant Jordi, Castell
de Cabres, el Boixar, Fredes, la Pobla
de Benifassà i Herbers;
al sud d’aquesta iso-
glossa, ja és majoritària
la caiguda de la /d/»4.
Quant a la formulació
des del vessant ecle-
siàstic, n’hi ha prou
d’oferir-vos les obser-
vacions de Mn. Ribes
en ocasió del darrer
sínode diocesà (1984-
1988): «Té [la diòcesi
de Tortosa] ac tualment
uns 6.450 km2 de
superfície pertanyents
civilment a les provín-
cies de Tar ra gona i de
Castelló. [...] Concreta-
ment, avui, abra ça des
del Coll de Balaguer,
pel litoral (lí mits del
terme de l’Hospitalet
de l’In fant), fins als
contraforts del Mont sant
i el Priorat (concretament, a la Vi lella
Baixa), pel nord. Per l’est limita amb les
províncies de Terol i Saragossa, i el seu
límit sud el constitueix el barranc de
les Coves de Vinromà (amb una línia
imaginària entre Catí, Sal zadella i
Alcalà de Xivert)»5.

En un projecte que, al capda-
vall, no caiga en el parany de
les denominacions

En acabat dels plantejaments ante-
riors, penso que no és sobrer de mate-
rialitzar una de les idees latents: el
nom no fa la cosa, encara que a força
d’insistir-hi es pot aconseguir de gene-
rar una nova realitat. Dit això, la pre-
gunta que sorgeix d’una manera ine-
vitable és: ens arribaríem a identificar
amb la nova realitat dissenyada? He

exposat prou detalls per a demostrar
que no constitueix cap realitat natural
sinó forçada, amb el benentès que
l’última paraula l’ha de pronunciar la
comunitat implicada. Reprodueixo les
consideracions de Jaume Vicens i
Vives, atesa la seua capacitat per a sin-
tetitzar amb més fortuna aquesta pos-
tura: «Cal dir que el nom no fa la cosa.
L’important és la manera de realitzar-
la i si té o no repercussió en la creació
històrica»6.

En un projecte amb consciència
de bategar enmig d’un temps
en perill

Atenció: aquest element no entra
en contradicció amb cap de les idees
exposades fins aquest instant en con-
tra del pessimisme. Al contrari, recull
la conveniència d’assumir un projecte
curull d’il·lusions –si no, difícilment
bategaria– sense menystenir que el
panorama és advers i hostil. En síntesi,
la il·lusió no ha de deformar les difi-
cultats, però aquestes dificultats no
han de contribuir a desdibuixar l’abast
real de la il·lusió. Al costat d’això, no
es pot deixar de banda l’esforç perquè
la comunitat tortosina cerque el seu
encaix dintre el conjunt català. I parlo
d’esforç mogut pel convenciment que
l’encaix presenta dificultats atès que
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inevitablement sorgeixen nous perills:
sectors ebrencs que es troben incò-
modes amb l’aplicació de la norma-
lització i les propostes de l’estàndard,
sectors nordvalencians que interpre-
ten certes actituds com si fossen
intents de colonització dirigits des de
Barcelona. Tot plegat exigeix una
anàlisi acurada. Primer, mai no s’hau-
ria de caure en l’errada de qüestionar
el model estàndard des del principi
fins al final, ja que aquesta sortida no
té cap sentit. Segon, s’hauria de
posar més èmfasi en les activacions
locals que permet l’estàndard,
encara que hi haurien de col·laborar
amb compromís els mitjans de comu-
nicació (orals i escrits). Tercer, s’hau-
ria de privilegiar un exercici de peda-
gogia centrat a apuntalar les dues
notes anteriors, bo i entenent que en
aquest nivell hom hauria de demanar
la participació del món de l’ensenya-
ment i la implicació efectiva de la
classe política. Quart, malgrat aques-
tes paraules, malament rai si els
docents no s’ocupen de llurs alum-
nes i els polítics no es limiten al
govern; són els científics (lingüistes)
els qui han de fer ciència. Cinquè, els
nuclis potents (Barcelona i València)
han de re conèixer l’activitat que
emana d’aquesta part del domini lin-
güístic, provant d’incentivar-la amb
resolucions positives. En aquest
indret, cal apel·lar per ventura a la
clarividència de l’assaig Catalunya
també té sud del periodista Xavier
Garcia –clarividència, si voleu, mal-
grat el títol–: «[la] consciència de
pertànyer, per història, llengua i cul-
tura, a Cata lunya, amb totes les
influències de ser “terra fronterera”
(marcada ja en temps medievals,
però dintre del gran espai geopolític
i lingüístic de la catalanitat), va haver
d’enfrontar-se en el curs de l’última
centúria al particularisme localista,
tendint a obtenir una “província” de
Tortosa, vinculada a l’Aragó, una
situació similar a la campanya anne-
xionista que es va viure a Lleida als
anys seixanta»; en conseqüència,
«aquest conjunt de factors [...] deixà
Tortosa i el rodal de l’Ebre català,
sobretot després de la guerra civil, en
mans del provincialisme espanyol i a
molta distància del sentiment de

resistència catalanista que es desen-
volupava, sobretot, a les comarques
de Barcelona i Girona» 7. Llavors,
¿creieu que és lògic de plantejar un
projecte fonamentat en la utilitat,
àdhuc en el pragmatisme? 

Integració en un projecte
de Països Catalans

Tal com s’utilitza actualment, el
concepte Terres de l’Ebre comporta
un reduccionisme que, a causa de la
nostra ingenuïtat, ens abocarà al
parany de la desnacionalització, car
oblida la unitat natural constituïda
per les comarques de la mitra torto-
sina. Des d’aquesta realitat (exacta-
ment, la realitat configurada per les
comarques de la diòcesi de Tortosa),
ens podem integrar en el projecte
dels Països Catalans amb els refe-
rents adequats. I aquí deixo planteja-
des les línies d’un altre debat que
lliga a la perfecció amb la reflexió
que he mirat de descabdellar fins
aquest moment: què se n’ha fet, de
la idea de Països Catalans? No sola-
ment convé de reactivar-la, sinó que
s’ha de tenir ben i ben present que la
participació d’aquestes comarques
en el procés de normalització socio-
lingüística s’ha de realitzar, al capda-
vall, a l’empara d’un marc com el
constituït per les terres de parla cata-
lana. Per això, vull deixar constància
inequívoca del fenomen següent: al
costat de les cinc versions del pro-
jecte de participació exposades amb
anterioritat, s’hi ha de situar la
necessitat d’activar una proposta
decidida que privilegie els vincles
comunitaris, que enfortisca les rela-
cions entre les zones del territori de
cultura catalana, que referme els
llaços en comptes de debilitar-los. En
quin projecte s’implica l’àrea d’in-
fluència de Tortosa? En un projecte
que abraci la peremptorietat de ser
esbossat en el conjunt dels Països
Catalans. L’esment dels Països Cata -
lans determina la ponderació de les
aportacions teòriques de Joan Fuster.
Tot i l’oblit que envolta aquest punt
de la seua reflexió nacional, voleu dir
que eren tan equivocades les consi-
deracions de l’escriptor de Sueca? No
m’ho pareix pas. Més aviat penso
que manté una vitalitat plena i

intacta l’asseveració fusteriana que
transcric a continuació, que pot ser-
vir de base per a atorgar consistència
a un projecte que defensa una visió
de conjunt: «La idea dels Països
Catalans és alguna cosa més que una
flatulència romàntica, com algú
podria creure. És una “obligació
moral”, en principi. És, al mateix
temps, una precaució salvadora: in
unitate uirtus»8. L’evolució de la
història d’aquests anys ha condicio-
nat les últimes recepcions de la
«precaució salvadora» de què parla
l’assagista valencià; la classe polí-
tica ha anat abdicant de mica en
mica el somni dels Països Catalans
en benifet d’una distribució territo-
rial en autonomies concebuda amb
la precaució d’evitar qualsevol asso-
ciació entre comunitats. Consagrat
aquest estat de les coses, i acceptat
de tothom, la nostra participació en
el procés de normalització pot con-
sistir, senzillament, a evitar el pa -
rany funest del provincialisme. «No
hi ha dubte que el provincialisme és
debilitador: per al país com a tota-
litat, i per a cadascun dels seus
membres que en el provincialisme
troben un miratge d’autosatisfacció
localista. No sé si mai hi ha hagut al
“centre” cap confabulació per divi-
dir-nos: però és el sinistre furor jacobí
que la nostra divisió ha de beneficiar.
La unitat dels País Va lencià, intacta
en el seu fons econòmic i cultural, no
té sinó un reflex insuficient en el pla
de la consciència. O el reenfortim, o
caurem en la més insoluble de les
disgregacions. Deformant lleugera-
ment unes paraules de Maragall, i
aplicant-nos-les, podem imaginar un
viatge que ens contempli i que digui
de nosaltres: “Ací hi ha una gran
població; però per cert que no hi ha
un poble.” La “població” passa a
“poble” per un acte de consciència.
I aquest és un pas que no tots els
valencians han donat. La superació
dels localismes inics i destorbadors
ens és necessària com el pa que ens
mengem. Co mençant pel localisme
de la capital. Si no ho fem, els valen-
cians estarem condemnats a esdeve-
nir cada vegada més “provincians”.
Volem dir: més inerts, més desperso-
nalitzats, més ensopits»9.u

de pertot

7. Xavier Garcia, Catalunya també té sud, Flor del Vent, Barcelona 1997, p. 109.
8. Joan Fuster, Nosaltres els valencians, Barcelona, Edicions 62, 2a edició, 1964 [1962], p. 136.
9. Fuster, ibidem, p. 219.


