PAÍS VALENCIÀ, PER QUÈ? (Joan Fuster, 1982) [Resum: ICR]
http://paisvalenciaseglexxi.com/pdf/fusterpvperque.pdf
El propòsit ara és explicar les raons pràctiques que aconsellaren l’opció «País Valencià» enfront
de les altres... Un dels dèficits que arrossega la recuperació «nacional» del poble valencià és la
precarietat de textos d’informació, de reflexions sobre el futur... Són concepcions antagòniques, d’allò
que uns i altres aspirem per al nostre país. Entorn d’unes eficàcies immediates que puguen traduirse en una «realització» compartida que retorne als valencians la seua dignitat col·lectiva: la
seua «identitat». Desfranquitzar, democratitzar, ... passa per la denominació: «País Valencià»,
l’alternativa a les rèmores de la Dictadura. Tots som valencians, els qui vivim ací, uns parlem català
i els altres, castellà. I hem de buscar expedients que faciliten la convivència...
I [confusionisme dels noms...]
En l’origen, n’hi ha el confusionisme: el «regne», la «província» i la «ciutat»: València.
Arran de la derrota d’Almansa, Felip V, abolí les institucions públiques, i deixà el «regne de
València» sense consistència política. I en el XIX, vingué la divisió en «províncies», que introduïa
dissidència. Amb això, i la falta d’un nom supraprovincial, no tardaren els efectes disgregadors.
Una qualsevol proposició de «refer» la unitat del poble valencià –en la mesura que aquesta
unitat siga possible per damunt les divergències de classe, polítiques, lingüístiques– havia de
començar per recuperar una fórmula capaç de coagular les divergents actituds davant el nostre
problema «nacional», o «regional». I el problema és ara, i demà.
II [«Levante»: història]
I sorgí l’alternativa: «Levante», que minava la «identitat» dels valencians: s’hi desdibuixava un
«regionalismo disgregador». «Levante» perdurà fins la nova «consciència» revalencianitzadora. Però
l’oposició democràtica es decantà per «País Valencià», que mantenia el gentilici.
No tardaren a acceptar-lo les agrupacions polítiques més o menys nacionalistes, i fins va figurar
com a títol d’un setmanari, i uns llibres. Però, amb la publicació de dos llibres meus, el 1962
desencadenà una campanya frenètica... Només els reductes impertèrrits del Franquisme s’hi van
resistir. Avui [1982], «País Valencià» ha esdevingut una fórmula conflictiva. Per «País Valencià»
formen els valencians que pensen que el nostre poble té uns drets col·lectius a exigir: la majoria,
ni tan sols són «nacionalistes».
III [Història d’aquest nom...]
«País» ja el trobem en la Crònica de Ramon Muntaner, [...]. Ja al segle XVIII, hom emprava «País
Valenciano». N’hi ha textos esporàdics, però significatius. El terme «País Valencià» conviu amb el
de «Regne de València» des d’abans de l’abolició dels Furs... documentalment està clar.
En la situació actual, el retorn al «regne» ha estat promogut per partits antivalencians. «“País” no
ve de “Països”», és molt anterior. Tot això del «catalanisme» polític, al País Valencià, ha estat
una conseqüència (no sempre clara) d’un impossible «nacionalisme valencià».
IV [El segle XX...]
Josep Giner, en 1934, publicà «Qüestió de noms». Segons ell, el mot «Valencià» només hauria de
ser vàlid com a referència a tot el País Valencià. Hem de superar els «patriotismes» provincials. I
contra les províncies, les comarques... La demanda de «País Valencià» –i dels símbols pertinents–,
fou l’única veu que s’alçà, abans de la mort de Franco, i després, per reclamar... «Llibertat, amnistia
i estatut d’autonomia!». I quan Madrid va concedir-nos la modesta pre-autonomia, ho va fer amb
l’únic nom oportú: «País Valencià». A nosaltres ens pertoca «explicar» les nostres lleialtats.
EPÍLEG
El terme «País Valencià» respon a unes raons d’eficàcia expositiva. Caldria preguntar-se per què
alguns –de dreta i d’esquerra-- s’hi han oposat. Sota cada nom hi ha un projecte polític... per a
nosaltres, «País Valencià» seguirà sent el nom de la nostra terra; i totes aquelles coses per les
quals s’ha escrit i s’ha lluitat.

