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LA IDENTITAT REGIONAL
VALENCIANA
ANDREA KRUITHOF AUSINA
LLIBER, MARINA ALTA
Resum: La definició de l’espai valencià com a una identitat pròpia i
diferenciada dintre de l’estat espanyol ha estat un procés complex. En les
següents línies intentarem fer un breu repàs de les diverses interpretacions de
l’essència d’allò valencià.

Una de les qüestions que segueixen plantejant-se en l’actualitat respecte el
sentiment identitari és la “peculiaritat valenciana”. A diferència d’altres
nacionalitats de l’Estat, el major grau d’autonomia local no ha reforçat el
sentiment de pertinença a una comunitat diferenciada en detriment de la
identificació nacional espanyola. De fet, com Xavier Coller i Rafael Castelló
adverteixen en el seu article1, és més que significativa la ‘identitat dual’, entesa
com el vincle cultural compartit entre ambdós àmbits. Ressalta també com la
regió amb llengua diferent al castellà que menor valor li atorga a aquesta
característica.
El terme nació2 –en la lectura del romanticisme alemany- ve lligat a la
comunitat cultural, expressada per trets característics com religió, llengua,
ètnia, creences i costums. El País Valencià, tot i compartir alguns elements que

1

COLL, X. I CASTELLÓ R., “Las bases sociales de la identidad dual: el caso valenciano”, En:
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Nº88, Madrid, 1999, pp. 155-183.
2

La nació entesa com l’herència del Volkheist (en alemany, l’esperit del poble), allò que J
de. Maistre anomenava “l’ànima col·lectiva”. Per aprofundir-ne més en les diferents
dimensions o definicions del terme nació: SMITH, A.D, “La nació en la història”, En: Afers,
València, 2002.
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podrien definir-la com a tal, no ha generat un sentiment identitari més que
residual, per a res comparable a l’existent en llocs com el País Basc o
Catalunya.
El debat teòric sobre l’origen d’aquest ‘fracàs identitari’ s’ha situat
tradicionalment en l’evolució econòmica i social, mancada d’indústria i
fonamentada principalment en l’agricultura. F. Archilés3 critica aquesta visió,
que fonamentalment es basa en una interpretació espill del fenomen català: la
manca d’una burgesia com a fenomen explicatiu, front al desenvolupament
exitós d’aquesta a Catalunya. A més, Fuster –i les seues posteriors relectures
per part d’un sector intel·lectual nacionalista- culpava la Renaixença valenciana
de no haver sabut despertar la consciència nacional’, com sí ho havia fet el seu
referent català.
Archilés rebutja no sols la idea d’un País Valencià agrari i endarrerit, sinó
també la percepció de la Renaixença com un moviment reivindicatiu nacional:
tot i que s’aporten materials per la base comunitària, no es fa com un intent
d’alternativa al marc polític estatal. De fet, les identitats regionals (també la
catalana), naixen a l’època contemporània, paral·lelament a la idea d’Espanya
com Estat nació. En aquesta línia, caldria analitzar la contribució dels diferents
particularismes en la construcció d’Espanya com a referent polític. Com va dir
Víctor Balaguer l’any 1897, ‘Fer regió és fer pàtria’4.
Així doncs, a la Restauració contrasta l’omnipresència de la regió en l’àmbit
simbòlic i identitari, en contrast amb l’escàs o nul reconeixement d’aquesta com
a àmbit d’organització territorial i política. Aquest fet es fa especialment palés al
món de les arts: la literatura, el teatre, la música fan gala d’una regionalització
bucòlica, que recorre a la natura i a les tradicions populars com a trets
simbòlics de l’entesa comunitària. La identitat local/regional es construïa de tal

3

MARTÍ, M I ARCHILÉS, F., “La construcción de la Nación española durante el siglo XIX:
logros y límites de la asimilación en el caso valenciano”, En: Ayer, nº 35, 1999, pp. 171-190.
4

ARCHILÉS, F., “Hacer región es hacer patria. La región en el imaginario de la nación
española de la Restauración.”, En: Ayer, nº 64, 2006, pp. 121-147.
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forma que constituïa un instrument efectiu en l’arrelament de la identitat
nacional. No és una coincidència que quan més destaquen les identitats
vinculades a l’espai local o regional - just abans de la Primera Guerra Mundial –
siga al mateix temps que l’auge del nacionalisme de matriu estatal. Podem
entendre doncs que la construcció nacional espanyola, a diferència del que ha
defensat la historiografia tradicional, va ser tot un èxit, tot i fracassar en
l’homogeneïtzació lingüística.

Cartell per a l’Exposició Regional Valenciana (1909), per Vicente Climent
Podem entendre l’Espanya noucentista com un estat unitari regionalitzat,
en el qual les identitats local i estatal no competeixen entre sí, sinó que es
complementen, que formen part d’un mateix sentiment. Allò local és un element
essencial en el nation-building5.

5

Nation-building: aquesta expressió va referència al procés de construir una identitat
comuna, d’assolir una població unificada o cohesionada per llaços identitaris, d’història, de
cultura o de llengua. En la línia de B. Anderson (1983), cal entendre la nació com una
‘comunitat imaginada’, en la qual juga un paper fonamental la interpretació i percepció
col·lectiva de pertànyer a una comunitat. Així doncs, el procés de Nation-building ha
complementat amb freqüència el de State-building, ja que com afirma Llera Ramo (2008), ’el
constructo estatal necesita un alma’.
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Dintre de l’art, el costumisme és l’expressió més característica. El paisatge
es convertiria en un dels elements preferits a l’hora de dibuixar el discurs del
regional, de les diferents ‘ànimes d’Espanya’. Sorolla, amb l’encàrrec de la
Hispanic Society de Nova York, passarà a ser un dels màxims constructors de
la identitat valenciana6. Això ens duu a una altra particularitat: la construcció
del sentiment regional a València té com a característica el gran centralisme
geogràfic. L’imaginari col·lectiu d’allò que simbolitza el País Valencià és la
taronja, l’Horta, l’Albufera, la Fallera... Simbolisme reforçat per altres arts; no
sols es manifesta aquest tret en la pintura, també en la literatura –al respecte
no podem deixar de mencionar les obres de Blasco Ibáñez-, en el teatre –el
sainet-, entre d’altres. S’exalta una visió colorista, floral, sempre alegre, d’un
País Valencià d’espardenyes i en contínua revetlla.

Portades dels llibres “Arroz y Tartana” y “La Barraca”, de V. Blasco Ibáñez,
il·lustrades per Povo per a l’editorial Prometeo (1919)
Sens dubte és paradigmàtic d’aquest fenomen que descrivim que en
l’Exposició Regional de València de 1909, el primer vers de l’himne composat
6

De fet, és paradigmàtic el pes que se li ha donat a aquesta figura dintre de l’escenari
artístic valencià, davant un més discret reconeixement d’altres personalitats. Compta amb una
sala
pròpia
en
el
museu
de
belles
arts
de
València
(http://sorolla.museobellasartesvalencia.gva.es/), així com també li dóna nom a la nova
estació AVE, i va protagonitzar la polèmica pel canvi de nom a l’estació Jesús.
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per a aquesta parlava d’ ‘ofrenar noves glòries a Espanya’ com a missió de la
regió, de València. L’Exposició es tracta d’un primer intent de ‘marquetització’
de València, un primer antecedent d’una forma concreta d’entendre el
desenvolupament regional, basat en la grandiloqüència explosiva del caràcter
mediterrani, el que ens demostra que la promoció del clima i la mar no són
reclams turístics nous7. L’enfocament del turisme esdevindrà un motor no sols
de la percepció forana, sinó també de la pròpia.
Aquest procés, com ja hem dit, no era endèmic únicament del País
Valencià, sinó que es tractava d’un fenomen de regionalització a nivell estatal.
No obstant això, la resta d’identitats particulars acabaren per desenvolupar tard
o d’hora un sentiment no sols cultural, sinó també polític. València, per la seua
banda, pareix haver viscut de l’herència d’aquesta visió localitzada. S’ha
mantés una imatge col·lectiva pensada de portes cap a fora, basada en el sol i
la platja, i una gastronomia que no ha evolucionat més enllà de la paella i les
taronges. Des dels anys noranta, l’enfocament de ciutat-espectacle que ha
protagonitzat el Cap i Casal pareix haver trencat amb la noció de la regió
agrària i paisatgísticament privilegiada, però comparteix una mateixa idea:
buscar el reclam exterior.
Queda la necessitat d’una recerca més a fons sobre la major assimilació en
el cas valencià respecte la d’altres territoris, tot i el manteniment generalitzat de
la llengua a nivell popular i posteriorment la recuperació entre part de les elits
intel·lectuals. El que queda manifest és que el procés de construcció identitària
al País Valencià va bloquejar qualsevol possibilitat d’establiment d’un marc
polític autònom. A principis del S.XX, la cultura política dels valencians era ja
sòlidament nacional-espanyola.
La simbologia que definia els valencians contribuiria de manera decisiva a
l’opinió que li mereixeria a la resta del món. Fins i tot amb el trasllat de la capital

7

Ruiz, M. i Obiol Menero, E., “Procesos de «Re-Imageneering» Turístico: El eclipse de la

identidad local de Valencia” Cuadernos de Turismo, nº 28, 2011, pp. 191-214.
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de la República a València, aquesta (i en extensió, el País Valencià) era
percebuda com frívola, aliena a la guerra que envaïa la resta de l’Estat. Com bé
expressa H. Tecglen8:
“En novembre de 1936, la llegada del gobierno republicano
(ministros, funcionarios y sus familias), de miles de madrileós
evacuados, directivas de partidos y sindicatos, legaciones diplomáticas o
corresponsales de guerra, disparó esta percepción del “Levante feliz”[...].
La totalidad de testimonios describen que los mercados y restaurantes
estaban bien provistos y los hoteles totalmente ocupados. La vida
nocturna era asimismo agitada, con las calles, teatros, cabaret y “musichalls” conquistados por una agitada y alegre muchedumbre, ·desde que
se abrían a primeras horas de la tarde, hasta que cerraban mucho
después de medianoche [...].
El franquisme va reforçar allò de folklòric que ja tenia el territori valencià, i
n’eliminà qualsevol element democràtic o ‘autonomista’. Baix el comandament
del dictador, la llengua, a diferència del que passava a Catalunya, no va ser
objecte d’una normativa penalitzadora específica9. Els jocs florals, en contrast
amb el que passava amb el seu homònim català, va poder realitzar-se amb
normalitat a València. No obstant, no cal confondre això amb un caràcter
excessivament ‘benèvol’: l’ús del valencià estava controlat de forma fèrria,
relegat a les manifestacions més costumistes. Aquest comportament és
extensible a altres àmbits de l’expressió cultural; Franco va abraçar, amb
notable simpatia la festa de les falles, encara que amb un tarannà més
‘domesticat’.

8

CALZADO, A., “Valencia, capital antifascista: visiones e impresiones de una ciudad en
guerra”, En: Publicacions de la Universitat de València, València, 2005.
9

PRESTON, P. I SAZ, I., “De la revolución liberal a la democracia, Valencia (1808-1975)”. En
Biblioteca nueva Universitat de València,València, 2001.

6

CLAPIR

JOVES HISTORIADORS I HISTORIADORES VALENCIANS

JULIOL 2013

Acte faller, començaments dels anys 40 (estreta del web d’Estudis Fallers:
http://estudisfallers.fallas.com/Documents/Dominguez/Dominguez.3.jpg)
A més caldria també aprofundir en la limitació d’àrea d’influència dels tòpics
valencians a la ciutat de València i rodalies, i no al conjunt del País Valencià,
cosa que probablement contribuiria a la dificultat de vertebrar un projecte
territorial.
Aquella imatge de València com la “tierra de las flores, la luz y del color”, no
sols s’ha mantés pràcticament intacta fins l’actualitat (amb la vessant de la
‘ciutat-espectacle’) sinó que ha traspassat fronteres.

Graffiti en La Pegolina, Pego. Estret del web peloton69.com
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El Levante feliz, no obstant, ha passat de ser l’aparador de les bondats
climàtiques i de caràcter d’Espanya a assenyalar-se com el centre neuràlgic
dels excessos d’aquesta10, el que ha dut a una caricaturització d’aquells trets
culturals que s’havien associat des del segle XIX a l’essència d’aquesta regió
del mediterrani. La ‘identitat valenciana’ denoten els crítics que veuen en
aquest territori els ‘mals ibèrics’, no ha transcendit més enllà de les festes –les
falles com a paradigma de l’ànima de la regió-, del clima i del turisme de sol i
platja.
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