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ASSISTIM AVUI, per tristes circumstflllcies i e'h la nostra mateixa
carn, a una guerra cruel i violenta, provocada pels elements

reaccionaris internacionals. En aquest moment, plenament decisiu
per al pervindre del món, en aquest moment de liquidació de les
oposicions al progrés, nosaltres, escriptors nacionalistes valencians,
volem unir la nostra veu al cor de les veus internacionals.

És aquesta, indubtablement, la lluita final i decisiva deIs valors
absoluts del món. Juguen avui, sobre el tapís espanyol, dos valors
absoluts, totals i definitius: 1'ésser i el no-ésser. Amb poques parau
les: l'afirmació i la negació de 1'home i, per consegüent, el pervindre
del món, el pervindre de la cultura. Ara bé, han esdevingut a la nos
tra terra fenomens remarcables, no ja per la seua transcendencia po
lítica sinó per la seua transcendencia cultural.

Hom sap de sobres ja que Espanya, el que comunment denomi
nem Espanya, carix d'una unitat efectiva, específica, per ésser cons
titu'ida per un nombrós estol de petites nacionalitats que desde fa
segles i per una unilateral creencia de falsa unitat, han vingut sopor
tant una infam i vergonyosa difamació -i ildhuc opressió- per part
dels elements centralitzadors que les predestinaven a morir baix un
complet oblit. La realitat espanyola, pero, era una altra. La vida bu
llent de que fru'ien les dites nacionalitats -malgrat els esfon;:os ¡nú
tils per llevar-li-la- les féu alletar en rebeHió constant, front per
front del poder central. Ara bé, sabem de sobres, que aquesta franca
tendencia de deslligar-se de 1'Estat central per a constituir un estat
lliure o federal voluntilriament, no pot ser vista, en cap manera, com
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una desintegració de l'Estat espanyol -puix que és una cosa inorga
nica i falsa- ni com un atemptat a l'internacionalisme. Nosaltres
proclamem, i parlem per la propia experiencia d'escriptors que quan
més aferrissat a la propia experiencia d'escriptors, que quan mes afer
rissat a la terra pairal s'és, més internacionaliste hom arriba a ésser.
1 no volem admetre ja -després de l'examen deIs exemples sovietic
i espanyol- cap matisació, barrejament ni intent de confusionisme
per part dels elements antirevolucionaris, respecte al debat de la
qüestió.

Actualment, en la nostra guerra, han esdevingut fets remarca
bIes que ens obliguen a parlar així. Són aquests, a banda la realitat
historica de que Espanya no és UNA, sinó VARIA, el reconeixement
conforme a la Constitució de dues nacionalitats pel Govern del Front
Popular: Euskadi, i Aragó; el reafermament del sentiment naciona
liste front als més greus problemes, i la capacitació dels nacionalistes
per a lliurar-se de les urpes del feixisme, primer, i per a ajudar al
manteniment de la guerra d'independencia, després.

Pero aquestes nacionalitats iberiques, que existixen amb una plena
personalitat i una plena consciencia política, no són únicament un
fet polític, geografic o historic. Són també un fet cultural. 1, per
consegüent, un fet hic, que demana amb una serena consciencia del
moment, un mínim reconeixement de la seua personalitat, una míni
ma justícia.

Stalin reconeix, al seu llibre «El marxisme i el problema nacio
nal», que la primera característica d'una nació és la comunitat d'idio
ma. Hem d'afegir nosaltres, que l'idioma és la fonamentació de la
cultura, i que ninguna nació tindra una plenitut cultural mentres no
tinga dret a l'ús oficial del seu idioma, perque ac;o és la pedra fona
mental per a la construcció del monument de la cultura.

Estem reunits avui, els representants de tots els paIsos, baix una
bandera comuna de defensa de la cultura. Sabem que és una cultura,
i que la comunitat de manifestacions culturals en cada país del món
pren el caire i el sentit especialíssims del caracter d' aquella nació.
Ara bé, quins són els perills contra els quals anem a defendre la cul
tura? Al nostre entendre, la defensem contra el feixisme, que és la
negació de l'home, i com tota manifestació cultural prové de la'vo
luntat individual o col·lectiva d'un o varis homes, nosaltres no po-
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dem dubtar que el feixisme, en negar l'home nega també la cultura,
i més encara, nega les minories culturals, nega les cultures nacionals
i nega el dret d'existencia cultural, que no política, a les minories
nacionals. Per aixo nosaltres, sense entrar en més generalitzacions,
volem fixar el nostre pensament, la nostra posició nacionalista da
vant el fet concret dels perills que, conjugant-se, atempten contra
la nostra cultura autoctona.

Negant el dret d'existencia cultural a les minories nacionals, el
feixisme sap ben bé que el que nega és l'existencia d'un mitja fona
mental de cultura i d'expressió normal per al poble. És en el poble
on s'ha conservat, per anys i segles, l'essencia de la llengua. EIs ele
ments aristocratics o simplement els que es deien cults, no volien
emprar aquella llengua, únicament conservada pel poble sota el pre
texte de que era un «dialecte» quan el que volien dir era que la parla
va el poble, i ofegar així tota manifestació cultural. El feixisme ha
fet més encara. Baix els dictats d'unes confoses idees d'unitat, pro
hibix actualment, en els territoris rebels, l'ús deIs dialectes regionals.
Per aixo ens sembla incomprensible que, a hores d' ara, encara algú
vullga oprimir els idiomes i personalitats nacionals i es diga defensor
de la cultura. La mil101' defensa de la cultura, cridem nosaltres, és
la total defensa deIs interessos culturals de les petites nacionalitats. La
defensa de la cultura ha de radicar, d'una manera íntegra i energica,
en l'absoluta defensa de les personalitats, autoctones i varies, de les
minories nacionals. 1 no ja pel que puguen significar d' aportació a
la cultura internacional, universal, sinó perque són les més directa
ment amenac;ades pel feixisme, les més oprimides durant segles, i
les que més immediatament perillen. 1 si no fóra prou aixo, perque
representen 1'única manifestació propia dels pobles oprimits, deIs po
bIes malmesos pels centralismes universals.

Hem fixat ja la nostra posició c1aríssima front als problemes de
la cultura, en la seua fase de Nació i Cultura. SoIs ens resta ara,
adrec;ar-nos ardidament als representants dels altres pobles iberics
perque es solidaritzen amb les nostres paraules i facen una campanya
general i mancomunada per la defensa dels interessos generals de
les nostres respectives minories nacionals. EIs nostres soldats defen
sen, amb les armes a la ma, la cultura en les trinxeres de la victoria.
EIs nostres ulls coneixen de miseries, de plors, de dolors. Pero con-
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fiem en el pervindre, el sentim arreladament nostre, perque tenim
fe en els soldats i fe en la cultura. No és prou parlar, no és prou
dir-ho i estar-se quieto És precís també moure's. ¿Com? Defensant
nosaltres, nacionalistes iberics, amb la ploma i la paraula, el dret
inqüestionable que tenim al reconeiximent de les nostres personali
tats fonament de la nostra cultura; defensant nosaltres, nacionalistes
internacionals, de nostres interessos generals, perque DEFENSANT LA

CULTURA PARTICULAR, PECULIAR DE CADA POBLE -1 ENCARA MÉS, DE

LES PETITES NACIONALITATS OPRIMIDES-, És COM ES POT ARRIBAR A

DEFENSAR LA CULTURA GENERAL UNIVERSAL.

Valencia, juliol de 1937
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