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Un assaig analitza l’anomenat «nacionalisme espanyol» des de diferents punts
de vista com ara el de les seues arrels,o les relacions amb l’església catòlica

Nacionalisme espanyol

� Aquest és un llibre sobre la his-

tòria d’un nacionalisme que mol-

tes persones diuen que no exis-

teix. Ara bé, en el pròleg, el coor-

dinador de l’obra, el professor de

Ciència Política de la Universitat

Autònoma de Madrid (UAM),

Carlos Taibo, diu que «l’èmfasi

d’aquesta obra es diposita en l’es-

tudi de les versions del naciona-

lisme espanyol». Si veiem l’ín-

dex de l’obra s’en adonem que

aquestes «versions» són, entre

d’altres, Del nacionalisme d’es-

tat a essència cultural, Naciona-

lismes espanyols durant la Guer-

ra Civil, El nacionalisme de la

dreta espanyola davant el segle

XXI, o El nacionalisme lingüístic.

Precisament, en aquest punt es

trobem amb conclusions molt in-

teressants oferides per el catedrà-

tic de Lingüística de la UAM Juan

Carlos Moreno. «El discurs lin-

güístic nacionalista -afirma Mo-

reno- pretén ocultar el castellano-

centrisme de l’espanyol estàn-

dard quan afirma que el castellà

no és més que un dialecte de l’es-

panyol, entre molts altres. Això

no es fa per vergonya a reconèixer

el caràcter ètnic de l’espanyol, si-

nó per presentar aquesta llengua

com un instrument de comunica-

ció culturalment neutral en la que

totes les identitats tenen cabuda.

No obstant això, açò és un mirat-

ge». D’altra banda, pel professor

d’Història de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, Jaume Bo-

tey, «el nacionalisme espanyol

està en auge. Imposat per les ar-
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Aquest és un llibre pluridisciplinar que
pretén oferir una visió del nacionalisme
espanyol des de diferents perspectives. Es
tracten les relacions dels nacionalisme

espanyol amb la dreta i
l’esquerra del segle XXI,
amb l’exèrcit, amb
l’església catòlica, amb
l’esport i fins i tot, amb
l’islam. É s un llibre fet per
historiadors, filòsofs i
politòlegs.

mes i el bàcul en un passat llunyà

com en un passat recent, torna a

estar present en la nostra vida so-

cial.» El llibre també mira als par-

tits polítics de dreta i als de l’es-

querra per explicar el seu posicio-

nament. Com diu el coordinador

del volum, «sobren les raons per

prestar atenció a un nacionalisme

d’estat amb unes actituds, histò-

riques i presents, que mereixen un

judici crític».

Imatge de l’Homenatge a la Bandera fet a Madrid el 2002 / EFE- B. RODRIGUEZ

� El naixement del Bloc de Progrés Jaume I es va

produir al voltant del 9 d’octubre del 1994. Aprofitant la

data, uns quants intel·lectuals valencians com ara

Enric Valor o Matilde Salvador, signaren un manifest

que tenia com a objectiu llançar una crida a l’adormida

societat civil valenciana. El seus propòsits eren

construir un País Valencià més just, més habitable i

més humà. Del manifest es va passar a una entitat ,

promoguda per Acció Cultural del País Valencià, que

es va estendre per molts pobles del territori. A

l’Alcúdia, es va crear aquesta associació cultural en

1995 per recuperar el valencianisme que sempre

havia existit al poble del qual Josep Lluís Bausset era

el referent històric. El llibre Fent poble, fent país. 10

anys de Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia

(1995-2005) editat per Denes recull totes les activitats

que es van fer al voltant d’aquesta associació .

Destaquen els concerts, la plantada i cremada de

falles, el lliurament dels premis Jaume I, la publicació

de revistes, els sopars literaris, o els viatges per

esmentar-ne algunes. D’aquesta manera, el llibre ens

dóna una visió d’aquest col·lectiu com un dels grans

dinamitzadors de la cultura a la seua comarca. Gràcies

a les activitats de l’entitat van desfilar per l’Alcúdia

Vicent Ventura, Frances de Paula Burguera, Jaume

Pérez Muntaner o Enric Valor, entre d’altres. Ricard

Avellan, membre del Consell Valencià de Cultura i

també d’aquesta entitat de l’Alcúdia , diu en el llibre:

«som una associació reivindicativa que denuncia els

abusos que es fan a la nostra llengua i som una

associació compromesa amb el país».

10 anys de Bloc de
Progrés a l’Alcúdia

Acte amb J.L Bausset i V. Ventura / R. AVELLAN


