
L’aparició del discurs anticatalanista al País 
Valencià (1975 – 1982) 

El futbol com a via per la construcció del discurs 
anticatalanista al País Valencià 

1. Introducció

La transició espanyola al País Valencià va ser tensa i conflictiva. Les tesis de recuperació nacional valenciana basades en
els postulats elaborades per Joan Fuster als anys 60 van ser adoptades per una oposició valenciana que, un cop va
col·lapsar la dictadura franquista, va obtenir un important suport social. Com a reacció, durant el procés preautonòmic
valencià va ressorgir amb força un discurs regionalista, conservador i de fort caràcter anticatalanista: el blaverisme.
Aquest discurs acabaria per configurar la identitat del País Valencià gràcies a la contribució d’entitats, com el València CF,
instrumentalitzades per les classes dominants amb l’objectiu de guanyar l’opinió pública i frenar l’ascens de l’esquerra.
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2. Pregunta de recerca

En quin moment apareix a l’escena política el discurs del blaverisme i quina influència té el futbol al 
conflicte identitari del País Valencià?   

3. Resultats

4. Conclusions

• Les classes beneficiades durant el franquisme van veure perillar la 
seva posició social i van promoure un conflicte social al voltant de 
la identitat del País Valencià, defensant els postulats 
anticatalanistes del blaverisme. 

• El València CF participa en el conflicte identitari del País Valencià 
com a canal de difusió i normalització del discurs anticatalanista, 
tot i que no va ser l’element decisori per la victòria del blaverisme 
a la qüestió identitària. 

• Identitat i futbol són dos aspectes estretament units. Tot i que la 
literatura és escassa o antiga, seria convenient realitzar un estudi 
més exhaustiu sobre el tema.
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Blaverisme (anticatalanisme 
valencià) 

Llengua: valencià ≠ català
Bandera: senyera coronada 
amb franja blava
Denominació del territori: 
Regne de València
Himne: Himne de l’Exposició

Valencianisme fusterià

Llengua: valencià = català
Bandera: senyera
quadribarrada
Denominació del territori: País 
Valencià
Himne: La Muixeranga

València CF

1. Ús de la 
simbologia del 

blaverisme

2. Promoció i 
expressió social 

del discurs 
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El futbol és un mitjà 
d’expressió de les 
diferències 
polítiques

El futbol ha sigut 
utilitzat a partir del 
segle XX per la 
construcció de 
determinades 
identitats. 

El futbol és un 
terreny favorable 
per la reafirmació 
d’identitats 
col·lectives. 

Una de les 
vies de

legitimació 
del discurs

Influència 
política

Transició espanyola (1975 – 1982) 


