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Quan me preguntaren si podia presentar una comunicacio al Congrés 
Valencianisme 2018, tenía com a qüestio prioritaria acabar un llibre que portava 
entre mans (Valencia: llengua i patria). Per aixo, per a mi no era el millor moment 
per a posar-me a redactar un text d’estes caracteristiques. De totes les maneres 
vaig acceptar l’invitacio, encara que no sabia sobre quína tematica anava a 
escriure. Pensi que per qué no analisar la situacio actual del mon valencianiste, 
i vore si allo que acabara redactant podia moure a la reflexio. Encara que nomes 
conseguira aixo, ya valdria la pena. No pretenc donar lliçons a ningu, no ho he 
pretes mai, nomes vullc expondre lliurement el meu punt de vista sobre algunes 
qüestions que considere de vital importancia. Dit aço, entrare en materia. 

Seguixc opinant, com he fet des de fa molts anys, que per a arribar a bon port el 
valencianisme hauria de canviar moltes coses, pero soc conscient, per 
experiencia, de que el canvi no sera facil.  

Son moltes les voltes que en els ultims quaranta anys el moviment conegut com 
a valencianiste s’ha reunit per tal de trobar solucions als problemes que nos 
afecten a tots els valencians. Hauriem de començar per aclarir un tema 
fonamental i dir que una de les qüestions mes importants, des del meu punt de 
vista, es la falta de coherencia i d’idees clares d’eixe valencianisme. Si no fem 
un analisis de la realitat i apliquem una bona dosis d’autocritica dificilment eixirem 
de l’actual situacio.  

Alguns dien que en el mon valencianiste no s’havia de fer politica, que s’havia de 
lluitar per la cultura i per l’identitat. Aço, en principi, està molt be, pero en realitat 
aquells que solien dir-ho eren, precisament, els que, a l’hora de la veritat, mes 
politica feyen. Mes d’u haguerem de deixar-nos en casa, en massa ocasions, el 
nostre bagage ideologic —i ho ferem sense problemes— per tal de no trencar 
eixa hipotetica unio del moviment. Els nacionalistes, aquells que, teoricament, 
han de ser els mes conscienciats dins del mon valencianiste, no hem segut mai 
ben vists per determinats sectors d’ell. Hem hagut de lluitar contra aquells que, 
des de fora, neguen l’identitat valenciana i contra els que, des de dins, han fet tot 
lo possible per a que este moviment no acabara consolidant-se i convertint-se en 
una realitat construida sobre els fonaments d’un valencianisme fortament 
conscienciat i reivindicatiu. S’ha posat fre, en massa ocasions, a totes aquelles 
iniciatives que hagueren fet possible que es presentara en la societat com un 
colectiu  coherent i necessari. 

Dit aço, anem a vore, en principi, quíns son els principals elements externs que 
fan que els valencians continuem sent moneda de canvi i no se nos respecte en 
absolut des dels successius governs de l’Estat Espanyol, siguen del signe politic 
que siguen.  

Ya hem parlat moltes voltes de que el proces d’aculturacio, patit des de fa tants 
anys en Valencia, nos ha dut a que molts conciutadans hagen oblidat la seua 
cultura, la seua llengua, la seua identitat… i vixquen tota la sa vida immersos en 
una cultura i una llengua que vingueren de Castella. La seua perdua de 
consciencia de valencianitat es absoluta. Un eixemple paradigmatic el tenim en 
la burguesia, que haguera pogut ser el motor economic que fera possible la 
recuperacio del sentiment i l’orgull de sentir-nos valencians i, en realitat, ha estat 
sempre molt llunt de jugar eixe paper. Historicament ha vixcut —i seguix vivint— 
d’esquena al seu poble. Pero no sera nomes la burguesia, perque hi ha un 
percentage important de valencians que imitant a les classes altes abandonen la 
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llengua autoctona per a viure exclusivament en castella, no transmetent, per tant, 
el valencià als seus fills. Este fenomen el trobem sobre tot en la ciutat d’Alacant 
i, en un menor grau, en la ciutat de Valencia. 

Per si aço no fora prou inconvenient per a conseguir els objectius als quals he 
fet mencio abans, tenim a molts valencians que presenten un complex 
d'inferioritat que els du a abraçar una suposta nacionalitat —els Països 
Catalans— en la que nos inclouen, negant-nos, de pas, la nostra. 

Estos son els valencians que, incomprensiblement, abracen les tesis que el 
moviment pancatalaniste barceloni començà a introduir en Valencia a principis 
del segle XX. No hem d’oblidar que ya en aquells temps, personages com Jacint 
Labaila, Miquel Duran i Tortajada, Eduard Martínez Ferrando, Jacint Maria 
Mustieles, Carles Salvador i uns quants mes, jugaren un paper fonamental en 
l’introduccio de les tesis pancatalanes, que ells feren seues i ajudaren a 
escampar per les nostres terres. La cosa ve de llunt. Be, puix hui estem molt pijor 
que en aquells temps, perque el valencià, absolutament catalanisat, que 
s’introdui en les escoles a principis dels huitanta ha fet ya un cami de mes de 
trenta anys. Els mijos de comunicacio han estat majoritariament en mans 
d’aquells que ajuden a consolidar les tesis pancatalanes en Valencia. I en el 
panorama politic, entre aquells partits que tenen representacio parlamentaria no 
en trobem ni u que defenga i reivindique l’identitat del nostre poble.   

Per tot aço, es evident que tant el pancastellanisme despersonalisador i nefast 
per a la pervivencia de l’identitat valenciana, com el pancatalanisme que tambe, 
des dels seus postulats igualment reaccionaris, anula i soterra eixa identitat, son 
dos forces absolutament nocives que fan molt complicat el cami cap a la 
recuperacio de la consciencia nacional propia. Es prou trist, pero es evident que 
els valencians que formen part d’eixes dos corrents patixen la mateixa malaltia: 
l’autoodi. 

Respecte a la situacio interna del valencianisme, convindria analisar quínes han 
segut les causes que han fet possible que este moviment no haja acabat 
consolidant-se i siga lo mes paregut als regnes de taifa. 

En primer lloc, no ha segut mai homogeneu. S’han reunit sensibilitats molt 
diverses, punts de vista i plantejaments ideologics diferents, pero aço haguera 
pogut salvar-se si la defensa de l’identitat valenciana s’haguera abordat de la 
mateixa manera per les diverses corrents. Pero tampoc ha segut aixina. I el greu 
problema identitari que venim sofrint els valencians reclamava —i reclama— 
actuacions conjuntes i coherents. Perque si repassem l’historia vorem cóm quan 
alguna nacio imperialista ha volgut sometre’n a una atra, lo primer que ha fet ha 
segut tractar de borrar qualsevol vestigi de la cultura i, sobre tot, de la llengua 
parlada en la nacio ocupada. Esta realitat s’ha tornat a repetir en Valencia. Per 
aixo, no en cap una atra que defendre la llengua valenciana a tota ultrança, pero 
defendre-la des de la coherencia. I aixo vol dir que hem de parlar-la, hem 
d’escriure-la, fer-la vehicul de comunicacio normal en qualsevol ambit de les 
relacions humanes. Hem de dignificar-la. En poques paraules, haurem de creure-
nos-la de veres. No podem dir que defenem una llengua i no fer el mes chicotet 
esforç per a poder arribar a escriure-la. No podem dir que la defenem, i no usar-
la nomes que en contades ocasions, no transmetent-la a les noves generacions. 
De fer-ho aixina no tindrem cap credibilitat front als demes, i els enemics de la 
nacionalitat valenciana trobaran en eixes actituts, en eixes defeccions, el millor 
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dels arguments per a desprestigiar, com ya ha ocorregut, a tot un moviment que 
fa molts anys que lluita per la renaixença i llibertat del seu poble.  

El valencianisme hauria d’haver segut, des del primer moment, un moviment que 
reivindicara el fet identitari valencià en tota la seua integritat, que lluitara no 
nomes per la recuperacio de la llengua vernacula, sino tambe pel nostre 
patrimoni historic, el patrimoni cultural —en el sentit mes ample de la paraula—, 
i el patrimoni natural, pero la realitat ha segut molt diferent. Tot l’emfasis s’ha 
posat en l’idioma, de manera casi exclusiva, i massa voltes no s’ha fet en la 
coherencia necessaria. Pero, a banda d’aço, hi ha un atre factor que sol passar-
se per alt i te una importancia vital, com es el cas d’aquells que arribaren al mon 
del valencianisme en un objectiu molt clar, situant-se estrategicament per a, des 
de dins, frenar el seu alvanç. En alguns casos —ben coneguts—, els tambe 
suposts valencianistes nomes perseguien traure el maxim profit personal (auge 
d’Unio Valenciana i, mes tart, valencianistes en l’AVLl).  

Tampoc hauriem d’oblidar a les entitats historiques que, en algun temps, pareixia 
que podien jugar un paper important a l’hora de les reivindicacions identitaries. 
Estes, en moments de maxima dificultat, haurien d’haver segut el referent al 
voltant del qual articular estrategies i planificar l’expansio del valencianisme 
cultural. Vos dire que aço tampoc s’ha complit. 

Lo Rat Penat, que com a institucio que naix en 1878, de la ma de Constantí 
Llombart, ha passat a lo llarc de la seua historia per situacions molt diverses i 
complicades a les quals no es necessari fer referencia ara. Pero si que hi ha un 
fet evident i es que des de 1976 no ha estat mai en mans de catalanistes, com 
passà en epoques anteriors. A pesar d’aço no ha estat a l’altura de les 
circumstancies. Sobre tot en els ultims vint anys en els quals l’entitat ha segut 
neutralisada per l’accio politica d’un determinat partit que tots coneixem. 

La Real Academia de Cultura Valenciana, una atra institucio que naix en 1915, 
en el nom de Centre de Cultura Valenciana, passà tambe per moments en els 
quals la seua influencia en el mon de la cultura valenciana fon evident. El mateix 
any de la seua fundacio ix a la llum la Gramatica Elemental de la Llengua 
Valenciana, de Lluïs Fullana, gramatica que fon publicada “a despeses del 
Centre de Cultura Valenciana”. Tambe conve recordar que en 1977 fon 
reactivada la Seccio de Llengua i Literatura (mes tart, Seccio de Llengua i 
Lliteratura Valencianes) d’eixa entitat a instancies de Xavier Casp i Miquel Adlert. 
La seccio acabà creant el corpus normatiu per a la llengua valenciana (normes 
ortografiques, documentacio formal, diccionari valencià-castellà / castellà-
valencià…). Alguns dels seus membres (Antoni Fontelles, Laura García i 
Joaquim Lanuza) publicaren tambe la  Gramatica de la llengua valenciana. Per 
tant d’alli han eixit, en el seu moment, interessants, si no decisius estudis que 
han contribuit a reforçar l’identitat propia. Ara be, els atacs a la personalitat 
valenciana demanaven –i demanen– actuacions singulars i ahi la RACV (decans, 
Junta de Govern, academics de numero, etc.) no ha estat tampoc, en la meua 
opinio, a l’altura de les circumstancies.  

En els aproximadament vintihuit anys que vaig formar part de la seccio abans 
mencionada, ya vaig denunciar aço en moltes ocasions, per tant vullc deixar clar 
que nomes me mou la critica constructiva, com en temps passats. Vullc deixar 
clar tambe que la meua eixida de la RACV fon voluntaria, per mantindre la 
coherencia i per coincidir en els plantejaments dels membres expulsats 
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(Fontelles i Lanuza). Dit aço, voldria incidir en el paper que al meu entendre 
hauria d’haver jugat l’entitat davant d’un problema identitari tan greu com era el 
que se nos plantejava als valencians a partir de 1976. Sempre vaig pensar que 
l’Academia de Cultura Valenciana (com es rebatejà en 1978) hauria d’haver 
segut un ent de referencia dins del mon cultural. Pero tornant ad aquella epoca 
tambe s’ha de dir que la maquinaria pancatalanista ya li havia penjat l’etiqueta 
de manera que els seus membres (academics) eren presentats com a gent 
castellanisada i, per tant, poc o res anaven a fer per la recuperacio i defensa del 
valencià. Aixo ho feya el pancatalanisme en totes les associacions o persones 
dissidents (ells diuen ‘secessionistes’). Una practica que recordava les tactiques 
de propaganda goebbelianes. Evidentment, de la Seccio de Llengua no solien 
parlar massa perque sabien de sobra que els components d’esta, practicament 
tots, erem valenciaparlants i de poble, i aço ya no els encaixava tan be en els 
seus perversos plantejaments. En este cas recorrien a l’invisibilitat dels 
dissidents incomodos.   

Ara be, tant l’Academia, com Lo Rat Penat, havien d’haver intentat arribar, per 
damunt de tot, a l’ultim raconet de les terres valencianes, donant-se a coneixer i 
proyectant una image de coherencia i valencianisme. Aço ho vaig propondre en 
l’Academia, prou a sovint, mentres vaig formar part de la Seccio de Llengua. Pero 
la realitat es que nomes es feyen que els cursos d’estiu en Gandia i poc mes. Lo 
Rat Penat consegui entrar en l’ambit universitari, com a cosa excepcional, 
organisant durant tres anys (1995-1998) uns cursos de llengua i cultura 
valencianes en l’Universitat Politecnica de Valencia, classes que vaig donar yo 
mateix. Poca cosa mes en quant a proyeccio externa. Els academics de la RACV, 
llevat d’honorables excepcions, no s’ho han cregut mai. No han donat eixemple 
de lluita decidida per l’identitat propia. Esta es la trista realitat. 

La situacio de les entitats valencianistes la va definir perfectament Manuel Soler, 
gran patriota valencià a qui no hauriem d’oblidar mai, el qual demostrà vore-ho 
prou clar quan analisà el paper dels regionalismes:  

“L’objectiu hui de qualsevol regionalisme sera el de diluir la nostra capacitat 
reivindicativa, evitant aixina que el Poble Valencià tinga la seua identitat propia 
representada en el marc politic […] Este nou regionalisme valencià representa 
hui l’expressio de la mediocritat valenciana, la qual ha corromput la majoria de 
les historiques entitats i associacions valencianes que haurien de ser el nostre 
referent, i no son mes que reductes pintorescs  a on fabricar aleluyes, 
anecdotaris i atres actes de servilisme politic encaminats a disfrassar la nostra 
pactada desaparicio.” [Soler: 2014, 54] 

Vejam tambe quina es l’opinio, sobre lo succeit en els ultims quinze anys, d’un 
membre de la RACV, el qual arribà a ser secretari perpetu de la mateixa: 

“per a mi l’institucio historica de la RACV està al marge [d’un acort 
‘valencianiste’], que l’he defes fins que els seus dirigents l’entregaren a 
interessos politics del PP i del pancatalanisme. Continue comprovant que part 
del denominat ‘moviment valencianiste’ (encara que el nom de ‘valencianiste’ 
des de fa temps està molt contaminat, pareix que ara ‘tots’ siguen 
‘valencianistes’), encara està ancorat en posicions manifestament esterils, 
perque crec absolutament esteril continuar insistint en ‘rescatar’ a la RACV, 
puix es necessari recordar que es tracta d’una fundacio PUBLICA, per tant, 
baix el control exclusivament politic. L’unica alternativa haguera segut que 
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aquells que la gestionaren o foren decans en el seu moment, hagueren plantat 
cara al PP i no s’hagueren venut (com va fer Xavier Casp), o aquells que 
disponien de grans recursos economics (com Juan Lladró o Simo [sic] 
Santonja) hagueren plantat cara i en valentia posant  el seus diners  per a no 
dependre del chantage politic. Ya des d’aquella concessio i sumissio unilateral 
als dictats provinents del PP –feta en nocturnitat i ‘alevosía’–, que significà el 
canvi normatiu, en especial en l’accentuacio, un evident i descarat acostament 
a la normativa pancatalanista de la AVLl        –com reconeix el mateix Martinez 
Roda en l’entrevista–, alguns advertirem que la millor solucio era fer public, 
per part de les entitats civiques i culturals valencianistes, un manifest en el 
qual anunciarem que nos desvinculavem de la RACV, mentres els seus 
dirigents serviren uns atres interessos que no foren els estrictes de la defensa 
i promocio de la Cultura i l’Identitat genuïna valenciana. I oferirem l’alternativa 
de tindre com a referent a l’Institut d’Estudis Valencians (INEV). Tots aquells 
que ho plantejarem i que nos mantinguerem lleals a les Normes d’El Puig i 
denunciarem la desvergonya dels dirigents de la RACV, forem menyspreats, 
insultats i difamats per molts dels que han estat tots estos anys mal-dirigint la 
RACV i entitats acolites. Ara es el moment de reparar aquell erro historic.” 
[Aparicio: 2016] 

En principi es podra estar d’acort o no en el contingut de l’articul, pero tots aquells 
que hem seguit l’actualitat del mon valencianiste sabem de sobra que allo que 
conta l’autor son fets que han succeit i son perfectament constatables. Per tant, 
es evident que les coses no s’han fet massa be i que la RACV haguera pogut 
reivindicar-se de manera molt diferent. Pero la realitat es la que es. Ni el 
pancatalaniste mes convençut haguera imaginat mai que el teoric enemic podia 
actuar d’eixa manera, posant-los les coses tan facils. Comentari a banda sería 
l’actuacio de Martínez Roda, deca de la RACV, intentant acostar l’institucio ad 
aquells que neguen de raïl l’identitat valenciana. Crec que son fets prou greus 
com per a no passar-los per alt.  

Lo Rat Penat ha dut tots estos anys un cami paralel al de la RACV. Ha arribat 
inclus a compartir dirigents. Ha segut una entitat neutralisada i al servici del 
mateix partit politic. No entrare en mes detalls perque tots sabem de sobra allo 
que ha ocorregut en els ultims anys en la centenaria entitat valenciana. 

En estes circumstancies sería molt positiu que es produira eixa catarsis que dona 
nom a la comunicacio, pero nomes canviant de dalt a baix la situacio d’eixes dos 
entitats i prenint consciencia de veres de la realitat podriem confiar en vore un 
futur un poc mes esperançador. Pero he de ser sincer i dient la veritat pense que 
aixo està molt llunt de produir-se. Per aço, mentres la situacio no canvie, no en 
queda una atra que fer lo possible, una volta mes, per a que el poble valencià 
desperte. Eixe poble valencià que tots coneixem. Un poble al que li costa molt 
posar-se en marcha pero que hauria de saber que no es nomes la qüestio cultural 
lo que nos juguem, perque si no prenim consciencia i busquem l’unio entre els 
valencians seguirem tambe, com he dit al principi, sent la moneda de canvi politic 
per a l’Estat Espanyol i el nostre futur com a poble es vorà greument amenaçat. 

Pero per a arribar ad eixe poble i que puga obrir els ulls a una realitat de la qual 
pareix no ser conscient, primer s’ha d’articular un valencianisme en les idees 
clares, coherent. Un moviment en el qual la prioritat siga Valencia, per damunt 
de tot. Sense personalismes i format per valencians que tinguen present eixa 
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prioritat. Ademes, s’haura de tindre clar, d’una volta per totes, que no es pot fugir 
del pancatalanisme per a caure en el panespanyolisme. Coincidixc plenament en 
la visio que d’esta qüestio tenía Soler: 

“estos greus erros [en els plantejaments del pancatalanisme] nomes han 
beneficiat al nacionalisme espanyol que ha deixat fer, i inclus els ha estimulat, 
a pesar de la seua cinica oposicio publica, puix veu, per un costat que 
desapareix l’incomoda identitat nacional valenciana, i per un atre cóm se li fa 
front al nacionalisme catala des d’una societat, la valenciana, que rebuja la 
seua absorcio i que per a evitar-ho acabarà diluint-se en l’uniforme 
españolidad. Ademes ha sabut infiltrar els seus peons dins del moviment 
valencianiste, que falt d’un cos ideologic i necessitat d’un moviment politic que 
el representara, els ha cedit el liderage i el control, […] Tingam puix clar que 
l’anticatalanisme i els boicots publics, son ferramentes induides pel 
nacionalisme espanyol, a fi de que nosatres els fem el treball «brut», evitant 
ells el seu desgast i al mateix temps desprestigiant la nostra causa.” [Soler: 
2014, 67] 

L’autor de la cita ve a dir que hi ha valencianistes que nomes veuen el perill del 
pancatalanisme i no perceben l’atre. Torne a repetir-ho: els dos posen clarament 
en perill el nostre futur. Tambe deixa clar que el valencianisme hauria d’actuar 
sempre per accio i no per reaccio, per aixo alerta sobre l’anticatalanisme, en el 
que no s’hauria de caure. Si la gent es parara un poc i reflexionara, voria cóm 
s’ha actuat sempre des del govern central, liderat pel partit que es vullga, des del 
principi de l’epoca supostament democratica. Des d’eixos governs, sense 
excepcio, s’ha concedit al pancatalanisme tot allo que ha demanat per a dur a 
terme els seus incalificables objectius en Valencia i les Balears. Per a poder 
governar en una certa estabilitat, en les negociacions entre l’eixecutiu central i la 
minoria catalana Valencia ha segut sempre moneda de canvi. Si estiguerem en 
una societat verdaderament democratica aço sería impensable. La realitat 
sociologica valenciana, en concret el conflicte identitari, es silenciat des dels 
mijos de comunicacio de Madrit. Des d’alli s’ha permes tambe la perversio de 
l’historia i la llengua valencianes, i lo que es pijor, que esta perversio haja passat 
als llibres de text oficials. Per a despersonalisar-nos mes, si aixo es possible, 
seguixen usant el nom de “Levante” per a referir-se al territori valencià. I quan es 
referixen a un valencià, si no es de la provincia de Valencia, solen dir-li 
“alicantino” o “castellonense”, segons d’a on siga, evitant el gentilici “valenciano” 
sempre que poden. Tot aço i mes es lo que nos ve des del centre, per este motiu 
yo els diria a tots aquells que es consideren valencianistes i encara s’emocionen 
“ofrenant noves glories a Espanya”, que vegen cóm nos tracten i que 
reconsideren ajornar eixa ofrena, per a fer-la, en tot cas, el dia en que vixcam en 
un estat verdaderament democratic i en el que els valencians no sigam 
discriminats de la manera en que ho som des de fa tants anys.  

No vullc acabar sense referir-me, breument, al sector politic, perque considere 
que es de vital importancia tindre partits valencianistes en les institucions. En 
este cas, he de dir que no entenc res de lo que està passant en els ultims anys i 
vaig a ser molt clar. No entenc res, perque estant en la situacio critica en la que 
estem, es dificil d’entendre com els actuals partits teoricament valencianistes no 
son capaços d’arribar encara que siga a acorts de minims per tal de presentar-
se a les eleccions en una coalicio quan mes gran millor. Si aço no es factible, 
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com a minim aquella que reunixca a les forces mes proximes ideologicament. Yo 
he vist com en els ultims anys Esquerra Nacionalista Valenciana, formacio a la 
qual m’he sentit molt proxim des del seu naiximent, s’ha presentat en coalicions 
de lo mes exotiques, inclus en algun que atre partit —Esquerra Republicana del 
País Valencià, en la coalicio “Ara, País Valencià”— dels que neguen la 
nacionalitat valenciana. No ho puc entendre. Poble Democratic, partit que quan 
es va presentar em va donar una bona impressio, ara el veig totalment 
desaparegut en combat. Accio Nacionalista Valenciana, nomes mantenint-se, 
encara que me consta que han intentat arribar a acorts. Be, puix estos tres partits 
no crec que tinguen tantes diferencies ideologiques com per a no poder anar en 
coalicio. Ya no se si hi hauria mes inconvenients per a arribar a acorts en  Som 
Valencians, Unió, Avant, Renovacio Politica, etc., pero en tot cas lo desijable 
sería crear un front electoral lo mes gran possible. Tot lo que no siga aço ya hem 
vist a quíns resultats nos ha dut. Si el valencianisme politic no es capaç de traure 
conclusions clares de tot lo que ha succeit en els comicis dels ultims quaranta 
anys i es incapaç de rectificar, tot lo que yo puga afegir al respecte està de sobra.  

Arribats aci, i per a acabar, tornare a les paraules de Soler quan diu que el 
“nacionalisme espanyol […] ha sabut infiltrar els seus peons dins del moviment 
valencianiste”. A lo millor est es u dels motius que explicaria com en eixes entitats 
culturals a les que he fet mencio abans, davant d’una situacio verdaderament 
greu com la que venim sofrint els valencians des de fa tants anys, no es veja la 
menor intencio d’agafar de veres la bandera de les reivindicacions 
valencianistes. 

 

           
       Manuel Gimeno Juan 

           
            agost’2018 
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