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“La política és com les matemàtiques: tot el que no és totalment correcte, està malament”     »             Edward Kennedy
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Democràcia i espanyola
»  El darrer despropòsit de la justícia (?) espanyo-
la ha estat l’episodi de la il·legalització i posterior 
llum verda a la candidatura d’Iniciativa Interna-
cionalista per a les eleccions europees. En una 
actuació digna de sainet, a mig camí entre Nelo 
Bacora i l’Alqueria Blanca, el Tribunal Suprem 
conculca primer els drets polítics d’un grapat de 
ciutadans d’esquerres i posteriorment el Tribunal 
Constitucional els perdona la vida. I tot això ama-
nit per la salseta feixista de la Llei de 
Partits, autèntica burla a un 
estat que es pretén demo-
cràtic. Veurem què dura 
la mànega ampla...ciuTAT » 4

L’Eterna rehabilitació 
de la Model Agustí cerdà

President d’Esquerra-
País Valencià
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Esquerra pot obtindre 
tres diputats



CARLES BANYULS
Si una virtut tenen les eleccions euro-

pees del 7 de juny, és que les nacions sense 
estat d’Europa (com els Països Catalans, 
Euskal Herria, Occitània, Gal·les, Escòcia o 
Sardenya) tenim una bona oportunitat per 
aparéixer en el mapa i visualitzar la nostra 
existència. En altres paraules, allò que de 
vegades es diu ”internacionalitzar el conflic-
te”. Efectivament, no és el mateix que els 50 
diputats triats per la circumscripció estatal 
espanyola siguen tots “espanyols” (del PP 
o del PSOE), que el fet que hi hagen alguns 
d’aquests diputats que representen les naci-
ons perifèriques sota dominació espanyola i 
els seus anhels de llibertat. En aquest segon 
cas, s’evidencia que “alguna cosa” passa a 
Espanya, que hi ha algun conflicte nacional 
no resolt (i de rebot, es pot fer propaganda 
de la nostra causa a l’exterior). Dic això 
perquè els valencians el 7 de juny tenim una 
altra ocasió per assenyalar la nostra existèn-
cia com a poble a Europa. Aprofitant que la 
circumscripció espanyola és única (i un vot a 
Almussafes val igual que un vot a Manresa), 
els valencians conscients tenim l’oportu-
nitat de fer un vot rebel front a Madrid i la 
secular opressió (asfíxia econòmica inclosa) 
a què sotmet al País Valencià. El veritable 
projecte útil per al nostre poble no és el dels 
polítics d’ací agenollats a Madrid i a eixa 
Espanya de tics feixistitzants que il·legalitza 
opcions polítiques (ho han intentat de nou 
amb Iniciativa Internacionalista), sinó el del 
valencianisme d’alliberament, el que pro-
pugna la plena llibertat del País Valencià i la 
seua representació com a poble a Europa. 
La disjuntiva el 7 de juny per al País Valen-
cià pot ser esdevindre com Extremadura i 
votar PP-PSOE (que són com la Coca-Cola 
i la Pepsi-Cola: distinta marca però mateix 
producte), o optar per existir a Europa. Per-
què volem un País Valencià amb les infra-
estructures de futur que necessita; perquè 
volem un País Valencià que recapte els seus 
impostos per millorar la qualitat de vida dels 
seus ciutadans; perquè volem un territori 
equilibrat que cresca de manera sostenible 
i planificada; perquè en definitiva, volem 
un País Valencià que decidisca lliurement 
el seu futur, la millor opció és adherir-se a 
les esquerres sobiranistes: Esquerra (amb 
el recolzament dels bascos d’Aralar i Eusko 
Alkartasuna i els gallecs del BNG) farà que 
València continue existint a Europa.

infoGràfica
Balances fiscals per habitanttots a una veu

València seguirà 
existint a Europa?
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bloc de blogs
De ferrocarril radial a 
AVE radial

El model de desenvolupament de les grans 
infraestructures com el tren d’alta velocitat, 
representa un dels exemples més clars del 
centralisme intrínsec de l’Estat espanyol. 
L’estructura radial del ferrocarril del segle XIX 
ja pecava d’una visió extremadament centralista 
i d’una nul•la vocació europeista, però encara és 
més escandalós que aquesta visió continuï vigent 
en ple segle XXI en el marc de la Unió Europea i 
en una economia globalitzada.

Així, valencians, bascos o catalans 
contemplem atònits com la línia Madrid-Sevilla 
funciona des de fa més de 15 anys, mentre el 
tram València-Barcelona no es preveu que 
entri en funcionament abans del 2015; per no 
parlar dels anys que caldrà esperar per veure 
Bilbao i Barcelona connectades a menys de 
dues hores. El model està clar: prioritzar i 
accelerar el desenvolupament econòmic de 
Madrid; mentre es posposen les infraestructures 
que permetrien el creixement dels corredors 
econòmics de l’Arc Mediterrani (d’Alacant a 
Lió passant per València, Barcelona i Marsella) 
i de l’eix de l’Ebre (que uneix Bilbao i Barcelona 
passant per Saragossa i Tarragona). Uns 
models de corredors urbans (formats a partir 
de l’agrupació de diferents ciutats i regions 
econòmiques) que s’estan consolidant arreu del 
món com els autèntics motors del creixement 

(per davant de les grans capitals tradicionals).
En aquest sentit, és significatiu l’estudi de la 

FERRMED (associació multisectorial d’àmbit 
europeu que té per objectiu la millora de la 
competitivitat de l’economia europea) en què es 
destaca la vital importància d’un eix ferroviari 
que uneixi els principals ports i aeroports 
europeus des d’Escandinàvia fins Algesires, 
passant per l’Arc Mediterrani. Les conclusions 
d’aquest estudi són contundents i deixen en 
evidència les prioritats que ha seguit el Govern 
espanyol en el desenvolupament de les xarxes de 
comunicacions estatals.

I és que l’estratègia espanyola de prioritzar 
les connexions de Madrid...

Acaba de llegir l’article al blog d’Oriol 
Junqueras entrant al link de davall



combustible per a falles

l’enquesta
És important participar a les eleccions europees?

És important perquè s’ha d’escoltar la nostra veu 
a Europa. Els que creiem en els Països Catalans 
som europeïstes i volem que se sàpiga. Els valen-
cians volem una Europa dels pobles, on puguem 
desenvolupar-nos com a poble, parlant en la 
nostra llengua, sense necessitat de passar per 
Madrid ni de que ens retallen drets en la Meseta. 
Europa és el futur i volem ser-hi presents.

Sí, perquè és l’única forma que des d’Europa s’es-
colte la nostra veu i se sàpia que els valencians 
existim com a poble. Hi ha moltes normes i actua-
cions que afecten els valencians i que es decidei-
xen a Europa (en l’agricultura, la ramaderia o per 
exemple, en normatives sobre  productes pirotèc-
nics) i cal que la nostra veu estiga present en la 
presa de decisions. Els valencians conscients hem 
de participar-hi perquè si no tot s’ho reparteixen 
PP i PSOE, o siga, l’espanyolisme oficial.

Josep Solà
Comercial

Carme Verdaguer
Treballador de la neteja

Delia Pinto 
Funcionària de sanitat
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És més que important, importantíssim, precisa-
ment per tal de canviar l’actual model europeu 
basat en les polítiques neo-liberals i/o ultracapi-
talistes responsables de l’actual crisi econòmica, i 
que han fet que augmenten cada cop més les desi-
gualtats socials. Ara és el moment de construir un 
nou model d’Europa, fomentat en les polítiques 
socials, d’economia productiva i no especulativa, i 
d’Europa dels pobles i no dels estats.

 

«Tenía que haberte llamado, 
sobre todo para decirte que 

te quiero un huevo»
Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana

«Bueno, qué... contarás du-
rante muchos años con mi 
lealtad, ¿vale?»
Álvaro Pérez, responsable d’Orange Market al País 
Valencià

24 d’ABRiL dE 2009 24 d’ABRiL dE 2009

jESÚS dE NAtzAREt
al Sermó de la muntanya (4 aC – 29 dC)

Hipòcrita, treu primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs  
prou clar per treure la brossa de l’ull del teu germà.
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riTA BArBErÀ NO HA VOLGuT EScOLTAr ELS VEÏNS QuE DEMANAVEN ZONES VErDES

L’eterna rehabilitació de la Model

RAüL gARAY
 La plaça de l’Arbre, situada en el cor 

del barri del Carme (al final del carrer 
de Baix), conté un dels topònims urbans 
més antics de València. Ens diu Vicent 
Boix, cronista de la ciutat, que ja en un 
ban de 13 d’agost de 1372, es menciona 
així a aquesta plaça. Ara bé, cal dir (i així 
mateix ho fa Boix) que “Arbre” no és més 
que la corrupció popular de la parau-
la “Àlber”. De fet, Boix comenta que 
“recibió su nombre de un álamo blanco 
u olmo que existía desde muy antiguo en 
medio de esta plaza”. Deixant a banda 
la confussió del nostre estimat cronista, 
que fa de la mateixa espècie l’àlber blanc 
(“Populus alba”) i l’om (“Ulmus carpinifo-

lia”), allò demostrat és que aquesta plaça 
s’anomenava originàriament de l’Àlber 
i així és transcrita en documents antics. 
La corrupció del terme, però, sembla que 
ve d’antic (documentada ja al segle XVII) 
i allò cert és que avui està plenament as-
sentada la denominació “Arbre”. Sembla 
que l’àlber originari va subsistihhr fins a 
desembre de 1779, en què s’arrancà (des-
conec quant de temps pot viure aquesta 
espècie). A hores d’ara, l’Ajuntament ha 
plantat una olivera. D’altra banda, en 
aquesta plaça s’han dut a terme excava-
cions molt recents que han tret a la llum 
diverses construccions medievals, com 
un celler, conservat en el gran edifici que 
s’ha construït amb pati públic interior.

La plaça 
de l’Arbre 
en origen 
s’anomenà de 
l’Àlber

L’OpiNió

El bunyol de la 
presó Model

PAU OSÒRiO
La rehabilitació de la presó Model s’ha 

convertit en un bunyol que dista molt 
de l’obra de qualitat que se li presuposa. 
L’Ajuntament i la Generalitat han mani-
pulat la realitat en plànols orientatius de 
la ciutat i en cartells en les façanes de la 
presó, fent creure als veïns que el com-
plex administratiu feia anys que estava ja 
construït. Una propaganda enganyosa, 
amb la conseqüent despesa econòmica 
que implica, que es realitzava mentre les 
carències del barri, tant en aquest com en 
altres sentits (cal recordar la inseguretat 
ciutadana, la falta d’il·luminació i la poca 
presència policial al barri), pujava mes a 
mes.

En l’actualitat els veïns contemplen 
com avancen unes obres que destrueixen 
el patrimoni cultural, provoquen mo-
lèsties desmesurades (la brutícia de les 
rodalies va creixent dia a dia conforme 
avança la nova construcció) i on la falta 
de rigor per banda de les institucions va-
lencianes queda reflectida en la rapidesa 
per construir els nous edificis, mentre la 
salubritat del barri queda en segon plànol.  
Les empreses adjudicatàries treballen en 
la cimentació com a prioritat principal, 
mentre les cel·les i l’interior de la presó 
es queda intacta, en una nova promesa 
incomplida per banda del PP.

Imatge de la plaça de 

l’Arbre, en el cor del barri 

del Carme

RAfA ASENSiO
Les obres de rehabilitació de l’antiga 

presó Model de València, al barri de Nou 
Moles, arriben tard. Des de que aquesta 
institució penitenciària va deixar de fun-
cionar a l’any 1994, l’Ajuntament de Va-
lència s’havia compromès, mes rere mes, 
a rehabilitar l’edifici respectant la seua 
estructura original per tal de convertir-lo 
en un complex administratiu que donara 
cobertura a les necessitats de la Generali-
tat Valenciana. 

La promesa comença a fer-se efecti-
va, ni més ni menys, 15 anys després del 
previst. I aquesta rehabilitació, en contra 
del que va prometre el Consistori, s’ha fet 
encaminada directament a la construc-
ció de noves vivendes en les rodalies de 
la instal·lació. Les torres que s’ubicaran 
han sigut objectiu prioritari, mentre la 
immundícia, literalment, ha infectat part 

d’aquest barri valencià. Després de des-
trossar completament el mur històric del 
segle XIX que envoltava la presó, l’empre-
sa constructora contractada s’ha afanyat 
a realitzar els forats per als ciments dels 
edificis, ignorant les peticions dels veïns 
per tal de crear les zones verdes que tant 
necessita Nou Moles. L’edifici, que durant 
anys va patir actes de vandalisme, no va 
ser tancat per a la seua protecció fins poc 
abans de la cessió a la Generalitat. Ni 
tan sols es va escoltar a aquells veïns que 
demanaven protecció per al mur del que, 
a aquestes hores, només queda una torre 
de vigilància com a record del que va ser 
l’imponent edifici. A la fi, és el de sempre 
amb Rita i el PP: sobèrbia front a diàleg.

cArrErS i cArrErONS 

La Plaça de l’Arbre

L’excusa de la Model serveix per 
a l’edificació de noves vivendes
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SERgi SOL
Oriol Junqueras encapçalarà una coalició 
ambiciosa que reuneix les forces d’esquer-
ra i independentistes de les tres nacions 
perifèriques de l’Estat: Euskal Herria, 
els Països Catalans i Galiza. Una alian-
ça sense precedents que és també una 
garantia per assegurar la representació al 
Parlament Europeu després que s’hagin 
endurit les condicions per obtenir repre-
sentació. L’aliança històrica d’Esquerra 
i Eusko Alkartasuna rep així un renovat 
impuls amb la incorporació d’Aralar, amb 
un acord rubricat ja a mitjans de març, 
i del Bloc Nacionalista Gallec, després 
que l’Executiva Nacional del BNG es 
manifestés públicament en aquest sentit. 
Aquests darrers fan un gir copernicà i 
abandonen la coalició que havien fet amb 
CiU les darreres eleccions per sumar-se 
a una coalició clarament progressista i 
sense ambigüitats nacionals. El mateix 
camí sembla que seguirà el PSM de les 
Illes, una altra de les novetats a la coalició 
europea. A més de la incorporació de la 
Confederació Verds. 

Clarificació i cohesió 
L’aposta del BNG per Esquerra és deter-
minant a l’hora d’aclarir el panorama i les 
candidatures que aglutinen formacions 
polítiques de les nacionalitats històriques 
de l’Estat. Primer, perquè la Galeuscat de 
Mas i Duran perd la transversalitat i que-
da reduïda a una coalició de centredreta 
desdibuxada per la creixent presència de 
regionalistes com Coalición Canaria. 

En segon lloc, perquè la candidatura 
que lidera Esquerra, i que té com a candi-

dat Junqueras, es presentarà cohesionada 
al voltant d’un discurs clarament progres-
sista i sobiranista i que té en la defensa  
del dret a decidir l’eix sobre el que pivota 
el programa que aquestes forces po-
lítiques defensaran a Estrasburg: una 
Europa plural i respectuosa amb la seva 
diversitat; una Europa social i sostenible; 
una Europa transparent i democràtica, 
cosa que comporta la simplificació insti-
tucional, la transparència en els processos 
de decisió i l’aprofundiment dels proces-
sos democràtics; i finalment una Europa 
amb política exterior pròpia i que afronti 
amb veu pròpia els reptes globals. 

A més, l’Entesa per Mallorca també par-
ticipa de la coalició electoral, juntament 
amb la Chunta Aragonesista. I no es des-
carta encara alguna darrera incorporació.

AcOrD HiSTòric ENTrE LES ESQuErrES NAciONALS GALLEGA, BAScA i cATALANA, AMB juNQuErAS DE cANDiDAT

BNG i Aralar aposten per Esquerra a Europa 

La coalició 
aclareix
el mapa polític
i reforça
el seu perfil 
progressista
i sobiranista

A
C
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L’ApuNT

Ara és el moment 
d’Esquerra a Europa
» Esquerra ha aconseguit configurar, 
amb vista a les properes eleccions eu-
ropees del 7 de juny, una candidatura 
capaç d’engrescar, il·lusionar l’elec-
torat independentista i progressista 
dels Països Catalans. Una candidatura 
que compta amb la presència de 
forces que volen anar més enllà de 
l’Europa dels estats i que posen en 
primer terme el dret de decidir dels 
pobles. En espera d’ultimar aquesta 
mateixa setmana els darrers detalls 
sobre aquesta coalició, Esquerra ha 
aconseguit ja la participació del BNG 
i d’un ampli gruix de l’esquerra abert-
zale. Es tracta, doncs, d’una aposta en 
positiu que afegida a l’elecció d’Oriol 
Junqueras com a cap de llista posa en 
evidència una vegada més que només 
Esquerra és capaç d’articular propos-
tes unitàries i de gran ambició política 
quan arriben les grans ocasions. Ara 
és el moment de defensar que els 
pobles català, gallec i basc tenen dret 
a disposar estructures d’Estat en el 
marc de la Unió Europea. I ara és el 
moment també d’articular projectes 
amb capacitat de defensar iniciatives 
de transformació i d’aprofundiment de 
les conquestes socials. Ara és el mo-
ment d’Esquerra a Europa.

Marat Rovira i Arseni Armengou flanquegen Junqueras al Pati Manning en la presentació de candidats.

Eduard López
Vicesecretari general
de Coordinació Interna
d’Esquerra

a les penes, puyalades
Manuel puyal
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EL TriBuNAL cONSTiTuciONAL ESpANyOL VA DENEGAr EL DrET A prEGuNTAr SOBrE LES DESpESES rEiALS

L’opacitat de la casa reial, a Estrasburg

REdACCió
L’abril de 2007, la mesa del Congrés 
dels Diputats va rebutjar un centenar de 
preguntes adreçades al govern sobre les 
activitats del rei i de la casa reial, i una 
altra iniciativa perquè el govern hagués 
de presentar cada any la liquidació pres-
supostària de totes les partides que s’hi 
destinen. PP, PSOE i CiU van votar  
no admetre-les a tràmit, tot consolidant  
el gran forat negre, fill de la transició,  
de l’opacitat de la institució monàrquica. 

No obstant, Esquerra no va defallir. 
No és mal negoci per al republicanisme 
acabar amb els tabús i les anomalies 
democràtiques d’una institució que és 

essencialment antònima als principis 
d’igualtat que consagra el republicanisme. 
El diputat Joan Tardà, que havia estat el 
signant de les preguntes i de la iniciativa, 
va presentar un recurs d’empara davant 
del Tribunal Constitucional apel·lant a la 
vulneració del dret constitucional que ga-
ranteix la igualtat a les funcions i càrrecs 
públics. Al cap de dos anys, el TC ja ha 
decidit. Sorprenentment, malgrat l’exis-
tència d’altres casos en què el diputat 
ha estat emparat pels magistrats davant 
d’una situació de no admissió d’iniciatives 
per part del Congrés, en aquest cas la 
resposta ha estat negativa, tot argumen-
tant que no es justifica suficientment la 

La Mesa 
del Congrés 
(PP, PSOE i CiU) 
va rebutjar totes 
les preguntes 
sobre la casa 
reial l’abril 
de 2007

REdACCió
Un estudi de les prestigioses London 
School of Economics i Trinity College de 
Dublín preveu que Esquerra obtinga tres 
eurodiputats en les eleccions europees 
–ara en té un compartit amb Eusko Alkar-
tasuna. Segons la mateixa enquesta, el PP 
guanyaria els comicis, tot i perdre tres eu-
rodiputats, i el PSOE perdria sis escons: 

els populars en tindrien 21 i els socialistes 
18. La UPyD de Rosa Díez aconseguiria 
entrar a l’Eurocambra amb un escó. 
Els investigadors es basen en un nou 
model estadístic que combina diverses 
enquestes d’opinió. Els dos politòlegs 
professors de la London School of Eco-
nomics i el del Trinity College de Dublín 
que signen l’estudi, encarregat per la 

El rei espanyol 

gestiona un generós 

pressupost que 

no es pot quantificar

i que està exempt 

de tota fiscalització.
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transcendència constitucional del recurs. 
No podia ser d’altra manera: «con el rey 
no se juega», que deia un diputat del 
PSOE als companys del Grup parlamen-
tari. Amb tot, un magistrat, Pablo Pérez 
Tremps, va dir que sí, que la qüestió s’ho 
valia i va formular un vot particular en un 
sentit totalment oposat. Tal com es diu 
popularment: hi ha partit! 

A Madrid, però, no les tenen totes. No 
neguen la dificultat creixent de mantenir 
vius davant de les noves generacions els 
mateixos arguments que han servit per 
fer empassar als seus pares, segrestats per 
les seqüeles de la transició, les situacions 
de privilegi de la institució monàrquica. 

Si el futur de les institucions heretades 
està lligat a llur capacitat per adaptar-se  
a la modernitat, és evident que convé  
al republicanisme fer emergir les con-
tradiccions inherents a la monarquia, tot 
mantenint la pressió política i discursiva 
de la radicalitat democràtica. D’ací que en 
la mateixa setmana, en què commemo-
rem la proclamació de la República, Joan 
Tardà, acompanyat d’Oriol Junqueras, ha 
presentat davant del Tribunal Europeu 
de Drets Humans una demanda contra 
l’Estat espanyol en entendre que es vul-
nera el conveni europeu que garanteix les 
llibertats fonamentals. 

SEGONS uN ESTuDi DE ESQuErrA LA LONDON ScHOOL Of EcONOMicS i EL TriNiTy cOLLEGE DE DuBLíN 

Esquerra obtindrà tres eurodiputats
La seu del Parlament 

Europeu, a Brussel·les

consultora Burson-Marsteller, calculen 
que el PSOE caurà 6,3 punts i passarà 
dels 24 eurodiputats actuals a 18. “Són 
unes eleccions en plena crisi econòmica, 
així que preveiem que el partit del govern 
perdrà alguns escons, però no esperem 
que l’oposició en guanye”, defensen els 
investigadors. 
El PP també perdria 1,3 punts i tres es-
cons, i passaria dels 24 actuals a 21.
IU-ICV millorarien el seu resultat, amb 
un increment d’1,7 punts, però es queda-
ria amb els mateixos eurodiputats.
El republicà Oriol Junqueras doblaria el 
percentatge de vots de la candidatura que 
encapçala Esquerra, passant del 2,5% de 
fa cinc anys al 6,1%, i obtindria fins a tres 
eurodiputats. El BNG, que en aquests 
comicis compartirà llista amb els repu-
blicans, obtindria el seu propi escó, que 
seria el que faria el número quatre en el 
grup. L’estudi no esmenta, però, els altres 
socis de la coalició, Aralar i EA.

L’esquerra dels 
Països Catalans 
augmenta els 
seus suports 
en aquestes 
eleccions
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RAüL CAStANYER/RAüL gARAY
El proper diumenge 7 de juny, 497 
milions d’europeus triaran els seus 
representants al Parlament Euro-
peu. A l’Estat espanyol seran 37 les 
llistes que es disputaran els 50 dipu-
tats en joc. Les presents eleccions es 
presenten com les més clarificades 
en dos eixos, l’esquerra-dreta i l’eix 
nacional. Vegem-los.
Les esquerres espanyoles. Són 
els que compten amb una major 
representació al Parlament Europeu 
amb 30 diputats: 28 del PSOE i 2 
de la coalició Izquierda Unida-ICV. 
Aspiren a repetir resultats, tot i que 
les diverses enquestes publicades els 
donen una davallada en detriment 
del PP. Dins aquest mateix grup es 
col·loca  a sí mateix UPyD, el partit 
espanyolista de Rosa Díez que a 
les passades eleccions generals 
va obtindre un diputat. També ha 
aparegut Izquierda Anticapitalista-
Revolta Global, sorgit d’una escissió 
d’IU a imatge del partit trotskista 
francés del mateix nom, liderat per 
Esther Vivas i amb possibilitats ben 
escases d’obtindre representació.
Les esquerres nacionals. Per 
primera vegada es presenten con-
juntamente tots els grans partits 
nacionals d’esquerres dels Països 
Catalans, Euskadi i Galícia, amb el 
suport a nivell estatal d’Els Verds. 
Ho faran sota la  candidatura Euro-
pa dels Pobles-Verds, on s’apleguen 
Esquerra, Entesa per Mallorca, 
el BNG de Galícia, Aralar i Eusko 
Alkartasuna d’Euskal Herria i la 
Chunta Aragonesista de l’Aragó. 
Aquesta candidatura, l’única pro-
gressista i sobiranista de totes les 
que es presenten, estarà  encapçala-
da per l’historiador Oriol Junqueras, 

i  aspirarà a augmentar la represen-
tació aconseguida ara fa cinc anys.
Les dretes regionalistes. Els 
partits de dretes nacionalistes o 
regionalistes perifèrics es presenten 
representats en diverses llistes, tot 
i que una destaca per damunt de la 
resta, la Coalició per Europa, hereva 
de l’antiga Galeusca on actual-
ment  s’apleguen partits de dreta i 
centre-dreta dels Països Catalans, 
Euskadi, Andalusia i Canàries. Així, 
es presentaran junts en aquesta co-
alició CiU, PNV, Unió Mallorquina, 
Bloc, Coalición Canaria i el Partido 
Andalucista.  Amb l’economista Ra-
mon Tremosa com a cap de llista, la 
coalició aspira a repetir els resultats 
de les anteriors eleccions.
Com a representant valencià en 
solitari es presenta Unió Valenciana 
amb el seu president José Manuel 
Miralles com a cap de llista, en un 
darrer i desesperat intent per fer 
veure que l’històric partit regionalis-
ta encara existeix.
Les dretes espanyoles. Repre-
sentades prácticamente en solitari 
pel Partit Popular, en posició de 
guanyar les eleccions segons apun-
ten les enquestes, apareix tota una 
constel·lació de candidatures que es 
disputen l’espai de centre i centre-
dreta, com diem avui representat en 
solitari pel PP. Així, trobem des dels 
ultraconservadors del partit Familia 
y Vida (proposa que el pare de la 
família tinga un vot extra per cada 
fill), fins als euroescèptics de Liber-
tas (coalició irlandesa auspiciada 
pel multimilionari Declan Gauley ) 
coaligats amb el partit català espa-
nyolista Ciudadanos. 
Per últim, disputant l’espai de cen-
tre trobem el Centro Democrático 

pEr priMErA VEGADA LES ESQuErrES SOBirANiSTES DE LES NAciONS OpriMiDES ANirAN uNiDES

S’obri la cursa cap a les Europees 
Junt als partits grans com 
PP, PSOE o Esquerra hi 
haurà un ventall de sigles 
i candidatures -fins a 37- 
pera disputar-se els 50 
escons espanyols en joc. 
Clàssics com el Partit Hu-
manista o el PCPE es junten 
amb novetats com UPyD o 
Izquierda Anticapitalista

Liberal i un històric CDS que torna 
a reaparéixer. 
Els clàssics. En aquestes elecci-
ons podem trobar tot un ventall 
de xicotets partits que ja s’han 
convertit en clàssics de qualsevol 
cita electoral. Els hi ha d’extrema 
dreta, com Falange Española de las 
JONS; i marxistes com el PCPE i el 
POSI, passant pel Partit Humanis-
ta o PUM + J (Por Un Mundo más 
Justo), També es presenten el partit 
animalista PACMA (Partido Anti-
taurino Contra el Maltrato Animal) i 
la fantasmal UCE.
Els nous. Entre els partits que 
es presenten per primera vegada 
trobem una representació de tot 
l’espectre ideològic:  partits de dreta 
antieuropea i espanyolista com 
Libertas, encapçalat per l’exsocialis-
ta Tamayo i Miguel Durán (expre-
sident de l’ONCE) i coaligat amb 
Ciudadanos; partits trotskistes com 
Izquierda Anticapitalista, versió 
espanyola del partit francés liderat 
per Olivier Besancenot; o partits tes-
timonials com Iniciativa Feminista 
(centrat en la defensa de les politi-
ques d’igualtat respecte a les dones), 
Ciudadanos Agobiados y Cabreados, 
d’ideologia un tant indesxifrable 
o el Partido Integral, que no té ni 
web. Per últim, destacar la presèn-
cia d’Iniciativa Internacionalista, 
coalició auspiciada per Izquierda 
Castellana i liderada pel dramaturg 
Alfonso Sastre, el qual ha hagut de 
patir una vergonyosa i esperpèntica 
pantomima per part de la justícia 
espanyola. Finalment -des d’ací ho 
celebrem- podrà presentar-se per 
decisió del Tribunal Constitucional. 
Serà l’opció de l’esquerra abertzale 
basca.

Separatistes

El proper 7 de juny, els valen-
cians tenim una altra opor-
tunitat. Una oportunitat per 
intentar, per enèsima volta, 
que se’ns escolte com al que 
som. Existeixen moltes per-
sones (molts més dels que ells 
volen i diuen, com diria un 
prohom de la Costera) que 
volen ser presents al món com 
el que som i només com el que 
som: valencians i punt. Els qui 
creiem en la independència 
dels Països Catalans hem sigut 
acusats demagògicament per 
Espanya de voler separar-nos 
d’un tot. Si no, pensem quantes 
voltes hem sigut retrets (en la 
castellanísima lengua, això sí) 
pel nostre interés per la “sepa-
ració”. És allò de la tan cone-
guda i ridícula frase “ahora que 
el mundo se une, vosotros os 
queréis separar...” Però jo em 
pregunte: la separació de què? 
De qui? Hi ha molts que, per la 
seua curtedat paleta de mires, 
es pensen que voler ser un po-
ble lliure (integrats en una UE 
plural i respectuosa amb totes 
les nacions, llengües i cultures) 
és sinònim de voler destruir el 
minifundi paleto mesetari. Res 
més lluny de la veritat. Fixem-
nos fins a quin punt la falta de 
mires i la ridícula visió poble-
tana pot portar un país sencer 
a acusar un altre de “voler-se 
separar” només per voler ser i 
existir. Com si el seu país fóra 
l’epicentre del món. Com si 
voler fracturar la (tan sobada 
ja) unitat nacional siga voler 
separar-se del món. Nosaltres, 
que precisament volem unir-
nos a Europa, som acusats de 
voler separar no-sé-què. Doncs 
no, els valencians conscients, 
el que estem orgullosos de 
ser-ho, tenim l’oportunitat 
de demostrar a eixos que ens 
acusen de separadors, que serà 
Europa i només Europa la casa 
comuna de les nacions i no dels 
estats amb pedigrí imperial... 
i que algun dia, de pas, serem 
independents dins d’eixa casa 
comuna... els agrade o no. En 
tot cas, hi tenim dret i serà la 
voluntat democràtica del nostre 
poble la que ho decidisca.
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Oriol Junqueras: la veu a Europa de la 
construcció dels Països Catalans

SERgi SOL
La candidatura a les 

eleccions europees que 
lidera Esquerra i que en-
capçala Oriol Junqueras és 
més àmplia i representati-
va que mai. També s’ha dit 
que clarifica notablement 
l’oferta electoral.

Sens dubte. Mai amb 
anterioritat havíem coin-
cidit les esquerres nacio-
nals dels Països Catalans, 
Galícia i Euskal Herria, amb 
l’excepció, en aquest darrer 
cas, dels qui han estat 
il.legalitzats a través de la 
funesta Llei de Partits amb 
els resultats que tots conei-
xem. I és obvi que el Bloc 
Nacionalista Gallec (BNG), 
en optar per anar amb 
Esquerra enlloc de CiU i el 
PNB (més els regionalistes 
de Coalición Canaria), ha fet 
un pas que situa clarament 
l’oferta en uns termes més 
realistes: un centredreta a 
mig camí entre el sobiranis-
me i el regionalisme, i una 
esquerra nacional de caràc-
ter nítidament sobiranista. 

Aquesta clarificació ja 
va produir-se en el refe-
rèndum sobre la Constitu-
ció Europea i ara sembla 
haver-se transformat en 
l’articulació en dues coali-
cions diferenciades. 

Doncs de fet és així. En el 
referèndum de la Constitu-
ció Europea, tant EA, com 
Aralar, el BNG i Esquerra 
van fer campanya contra 
una Constitució Europea 
que reforçava el paper dels 
estats en detriment de les 
nacions. De fet, inicialment 
destacats dirigents de CiU, 
per exemple, apostaven 
públicament pel No precisa-
ment per la falta de reco-
neixement de la llengua, la 
cultura i la nació catalanes. 
Però finalment CiU, a l’igual 
que el PNB i Coalición Ca-
naria, van votar a favor de la 
Constitució Europea. 

Alguns pretenien equi-
parar el No d’Esquerra 
a un vot poc compromès 
amb l’europeisme. 

Francesc Layret deia que 
quan els obrers feien vaga 
no és que no vulguessin 
treballar sinó que volien tre-
ballar millor. Dit d’una altra 

manera, el catalanisme ha 
apostat sempre per Europa 
i ha mirat sempre Europa. 
L’europeisme a l’Estat espa-
nyol ha estat històricament 
impulsat pel catalanisme. 
La resta ha anat a remolc. 
Dit d’una altra manera, no 
només ens sentim europeus 
sinó que volem participar 
directament en la construc-
ció de la unitat europea. I 
ho volem fer com a catalans, 
valencians i balears, per 
fer sentir la nostra veu. En 
essència, la nostra aspiració 
passa per ser un estat més 
de la Unió Europea. Hem de 
recuperar els valors origi-
naris del projecte europeu 
i defensar que imperi el 
confederalisme cooperatiu 
enfront de l’estatista.

 I una Europa més 
social? 

Cal activar polítiques 
per afavorir l’ocupació 
i treballar per forjar un 
Pacte Europeu d’Estabilitat 
Social. La defensa d’una 
Europa social i sostenible 
és el nostre model; enfront 
el model econòmic capita-
lista i de desenvolupament 
il·limitat apostem pel 
desenvolupament equilibrat 
i solidari que enforteixi i 
actualitzi el model de l’estat 
del benestar.

Què hi va a fer Esquerra 
a Europa?

Anem a Europa a fer-la 
més nostra, més planera i 
més propera a la gent. Més 
democràtica i més partici-
pativa. I perquè fer-la un xic 
més democràtica també és 
fer-la més valenciana i, per 
tant, «més nostra». «Fer-la 
més nostra» significa que 
volem cooperar amb els 
alemanys, holandesos o su-
ecs, per consolidar el model 
social europeu. Però alhora 
també cal anar a Europa a 
legitimar el nostre procés 
d’autodeterminació i posar 
les bases jurídiques, legals 
i discursives per a l’exer-
cici del dret a decidir, que 
permeti l’ampliació interna 
de la UE.

Europa coneix l’espoli 
fiscal que patim als Països 
Catalans?

Europa té una visió 
esbiaxada; la informació 
que reben és la de l’Estat i la 
dels mitjans de comunicació 
espanyols. Cal fer saber a 
Europa la discriminació fis-
cal que ens imposa Espanya. 
El dèficit fiscal anual amb 
l’Estat de cada ciutadà dels 
Països Catalans és de 3.000 
euros. És a dir que cada any, 
els catalans financem un pla 
Obama. 

OriOL juNQuErAS
Sant Vicenç dels Horts, 1969

Llicenciat en Història Moderna i 

Contemporània i doctor en Història 

del Pensament Econòmic. Pro-

fessor a la UAB i col·laborador de 

Catalunya ràdio, rAC1, rNE i TV3. 

És autor i coautor de nombrosos 

llibres, així com de guions per a sè-

ries documentals de televisió sobre 

història dels Països Catalans.

Esquerra-
Europa dels 
Pobles

Junqueras substitueix 
Bernat Joan com a 
candidat d’Esquerra a 
les eleccions europees. 
En aquesta ocasió ho 
farà al capdavant d’una 
coalició renovada en què 
destaca la incorporació 
d’un ampli ventall de 
l’esquerra independen-
tista basca (Aralar i EA) 
i el Bloc Nacionalista 
Gallec, formació que en 
anteriors comicis havia 
concorregut a les elecci-
ons europees en coalició 
amb PNB i CiU. A més, la 
coalició es completa amb 
l’Entesa per Mallorca, 
la Confederació Verds i 
la Chunta Aragonesista. 
Historiador i especi-
alista en Història del 
Pensament Econòmic, 
Junqueras és cone-
gut també per la seua 
vessant mediàtica, ja que 
ha participat en diversos 
programes de televisió, 
com «El Favorit», de TV3

www.junqueras.cat

“Anem a Europa 
a fer-la més 
nostra; a fer sentir 
la nostra veu 
com a catalans, 
valencians i 
balears”


