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debat

Primavera valenciana

Sóc prou gran per haver
fet l’antic servei militar
obligatori: com a soldat
ras i a Paterna, una po-
blació a l’extraradideVa-

lència, aleshores lligadaamb la ca-
pital per un trenet de joguina i ca-
minar incert. Una mili, afortuna-
dament poc gloriosa, sota el
comandament de capitans-arti-
llers castellans i estirats i de subo-
ficials chusqueros toixos i anodins,
però ambprou gruix humàper ge-
nerarunamitjadotzenad’anècdo-
tes sucoses que emreservo per als
meus néts.

Comque, en aquella època,
el ministeri de
Defensa –tocat
pel programa
moderni tza-
dor del minis-
tre Serra– havia
decidit promoure
la prestació del ser-
vei militar dels re-
clutes a la seva regió
d’origen, em vaig
trobar en una unitat
composta sobretot
per valencians. I,
com a conseqüèn-
cia del sistema de
loteria utilitzat
per seleccionar-
nos, davant del
que devia ser una
mostra represen-
tativa del País Va-
lencià. Hi havia el
company vingut de
família socarrada i
roja, la mirada re-
servada i una mica
agra, de conviccions
lingüístiques natural-
ment sòlides. Hi havia el
llaurador, absort i descon-
fiat, que ens duia unes ta-
ronges de Tavernes exquisi-
des i que, si un el punxava
prou, defensava en un català
perfectament intel·ligible el
caràcter patuès i l’estricta co-
marcalitat de la llengua de la
seva vall. Hi havia un filòleg
de simpaties catalanistes
que havia aterrat a la nostra
bateria per obra d’unmer er-
ror estadístic. I, finalment,
comptàvem amb una majoria
indiferent a les qüestions cultu-
rals i nacionals, feta a parts iguals
de reclutes de la ciutat de Valèn-
cia, lamajoria castellanitzats, i de
soldats de les poblacions de l’ex-
traradi, fills de les migracions
manxegues, murcianes i terolen-
ques dels seixantes. (Potser per
atzar o potser perquè devien fer
milícies universitàries, no tingué-
remcapblaveromilitant. Vaig ha-
ver d’esperarmolts anys a experi-
mentar la seva hostilitat glacial,
que, sens dubte, s’alimenta de la
sensació que els catalans, pel fet
de la seva afirmació, els handeixat
culturalment coixos.)

Evidentment, aquella heteroge-
neïtat social no era ni és un fet ex-
cepcional almón. Els Estats Units
han estat sempre, des de la inde-
pendència, una nació impura, un
trencaclosques a mig fer. Guar-

dant les distàn-
cies amb Amè-
rica en escala i
sobirania, Cata-
lunya és avui
en dia un país
d’identitats i
procedències
múltiples, allu-

nyat de la imatge
de “fusta compacta i densa” que
JosepPla feia servir l’any 1958 per
descriure’l en el seu volumElmeu
país. La diferència, almenys la que
vaig entrellucar per la finestra dis-

torsionada delmeu any a Paterna,
raïa en la manca de tensió social i
cívica al País Valencià.

Els catalans, un cop els arren-
quem la seva crosta arrogant (una
crosta en ràpid procés de dissolu-
ció amb la crisi actual), són com
els valencians: dominats pel biaix
anarquista de poble perifèric que
no ha pogut mai tenir un estat
propi; individualistes; tumulto-
sos; àcids. Ara bé, la Catalunya
dels darrers 150 anys ha estat de-
finida, almenys parcialment, per-
què tampoc cal enganyar-nos i
exagerar la dimensió noucentis-
ta del país, per una aspiració cívi-
ca, per una voluntat de sobirania,
per una afirmació de diferència.
Aquesta constant projecció cap al
futur crea un gran neguit i, per
descomptat, en els incomptables
moments de derrota, l’enerva-
ment corresponent. Però, al-
menys idealment, ha actuat com
l’últim recurs per renàixer de les
corrupcions i els grans daltabai-
xos històrics.

Els jacobins, elsmembres
dels nostres grupuscles i
partidets de ciutadans i
els guies intel·lectuals
que els inspiren i exciten
no entenen res. Sense alè

patriòtic, quin sacrifici po-
dem demanar de nosaltres

mateixos? Quan no hi ha cap me-
na de compromís cívic, quan no-
més hi ha ciutadans despullats de
tota emoció compartida, a l’estat
només li queda utilitzar la seva
policia més ferotge i pesant per
fer complir les lleis. Unes lleis
d’altra banda injustes perquè, en
un país sense cap substrat cívic,
l’estat sol acabar en mans de po-
lítics corruptes.

Quannohihauna certapreocu-
pacióper les cosespúbliques, quan
no hi ha un discurs nacional pro-
pi (basat en la llenguaenalguns ca-
sos i envalors republicansodemo-
cràtics sobretot), un país passa a
ser una província i, finalment, en-
tra enunestat social dedescompo-
sició. Els individusmés hàbils no-
mésaspirenaprogressar en l’esca-
lafó de l’estat central i a crear, si
éspossible, les seves clienteles i els
seus seguidors locals.Els altres, els
queesquedena laprovíncia, tenen
tres alternatives: participar enuna
economia de rifeta (coronada per
unaTerraMítica ounEurovegas);
viure una vida honesta i privada,
esquitxadad’àpats lluminosos i àl-
bums familiars, o indignar-se i
participar enbullangues anarquis-
tes, ara modernitzades per la tec-
nologia del hashtag.

¿No ha estat aquesta la història
del País Valencià –mancat d’una
minoria dirigent anímicament au-
tòctona i governat per una classe
políticad’aspiracions foranes–dels
darrers trentaoprobablementmés
anys? Si la primavera valenciana
ques’anuncia tímidamentéscerta,
benvinguda sia. Ara bé, per conso-
lidar-se i fer una contribució posi-
tiva, haurà de vertebrar un gran
projecte cívic, diferenciat però pa-
ral·lel al creatpel catalanismepolí-
tic de famés d’un segle.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

ELDIARID’AHIR
Vist al Twitter: El tuit de Rafa Garrido
inclòs ahir entre els destacats no era de
l’emprenedor @rafaelgarrido, com dè-
iem per error, sinó de @rafagarridov,
periodista.

La tecnologia
no ens permet estalviar
temps, però sí que
el reparteix
d’una altra manera

Helmar Nahr 

LACITA

Per consolidar-se, la
‘primavera valenciana’

haurà de vertebrar un gran
projecte cívic paral·lel al
creat pel catalanisme

polític de famés d’un segle


