
La dificultat és una excusa que la història mai accepta » J.F. Kennedy
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L’AS DE BASTOS

El PP provoca la crisi (1)
»  Després dels governs del PP al País Valencià, el 
resultat és la deslocalització agrícola i industrial, 
la profunda crisi del camp valencià, la desestruc-
turació de la indústria tèxtil, la joguina, la sabata 
o el moble i la substitució dels sectors productius 
tradicionals per l’especulació immobiliària, la 
construcció desaforada i el sobredimensionament 
del turisme molt per dalt dels raonables límits 
ambientals: un País de PAI’s, conseqüència dels 
quals, a més a més de la destrucció de la diversitat 
econòmica, de la riquesa territorial i 
de l’equilibri ambiental, impliquen, 
d’una banda dependència d’un 
monoproducte (construcció-
turisme) amb desequilibris 
territorials greus.

CIUTAT » 6

El Cabanyal, paradigma 
del País Valencià Teresa Garcerà

Presidenta d’Esquerra-
L’Horta

València
esquerravlc.cat

UN ANY » 4 i 5

VALÈNCIA SÍ fa el seu 
primer aniversari

CIUTAT» 7

L’Albufera, 20 anys d’oblit

València
25 de Febrer

Restaurant “El Peix Daurat”

Sopar   1r Aniversari
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CARLES BANYULS
Aquesta modesta revista que vosté, 

amable lector, té a les seues mans, compleix 
el seu primer any de vida. Els homes i les do-
nes que la fem estem convençuts que la clau 
de la recuperació nacional del País Valencià 
en el marc dels Països Catalans passa per 
guanyar València. Per això, al llarg d’aquests 
10 números hem tractat d’aportar el nostre 
granet de sorra a la causa de la revalencia-
nització de la capital del nostre antic Regne, 
presentant-vos les nostres propostes i fent 
les nostres crítiques, des d’una posició 
ínequivocament d’esquerres. I per suposat, 
ho seguirem fent en els números successius, 
procurant que els lectors de VALÈNCIA 
SÍ es puguen comptar prompte per milers. 
Com diem, guanyar València és clau per a 
guanyar el país. En això, nosaltres som -si 
em permeteu l’expressió- profundament 
“guiistes” (o siga, de Josep Guia). Reproduï-
ré un paràgraf fonamental del conegut llibre 
de Guia És molt senzill: digueu-li Catalu-
nya, amb el qual estem plenament d’acord 
perquè il·lustra divinament la importància 
de la capital: “els esforços polítics, fins i tot 
els de caire electoral, cal prioritzar-los en 
les ciutats. Pel que fa a València, resulta 
més còmode i més gratificant treballar “a 
comarques”, però és també més innocu. Si 
la meitat de les iniciatives que s’han dedicat 
a “fer país” (...) s’haguessin dedicat a “fer 
ciutat”, la situació actual del sud de la nació 
catalana seria molt més favorable” (pàgina 
23). València no és només el nucli de pobla-
ció que queda a dins del Camí de Trànsits. 
València és també l’àrea metropolitana que 
l’envolta, un “hinterland” de molts quilòme-
tres a la redona que concentra el 40% de la 
població de tot el País Valencià. I València 
és també Sagunt, és Alzira, és Gandia i és 
Xàtiva. I tot el que es fa a València -per a bé 
o per a mal- irradia a aquestes ciutats que 
entren en la seua àrea d’influència. Per això 
la burgesia d’aquestes ciutats mitjanes, com 
la de Gandia, també s’ha castellanitzat a 
imitació de la del cap-i-casal. Fa pena veure 
fills de Gandia parlant castellà, com fa pena 
veure na Rita Barberà Nolla (quins cog-
noms!) fent el mateix. Per això són xicotetes 
victòries les retolacions dels carrers de VLC 
en valencià, la megafonia del Corte Inglés 
o del camp de Mestalla en valencià, o del 
Mercadona, o del Consum, o del metro de la 
ciutat. Tot el que servisca per revalencianit-
zar València irradia en positiu a la resta del 
país. Com diu Guia, “donar per perduda una 
ciutat és donar per perdut, a termini curt 
(una generació o dues) el seu radi d’influ-
ència” (p. 23 del citat llibre). Nosaltres us 
encoratgem des de VALÈNCIA SÍ a posar el 
vostre granet de sorra en la recuperació de 
València i en donar-li la dignitat lingüística i 
nacional que li pertoca.

infoGràfica
Inversió del ministeri de cultura per habitant

(en euros per habitant i any)

tots a una veu
València és el país
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nous veïns
Rita Jakrzewski, estudiant

La polonesa Rita Jakrewski fa les seues 
compres habitualment al mercat de Russafa. 
Està finalitzant Història de l’Art i parla 5 
idiomes, entre ells, el nostre valencià. Es troba 
perfectament integrada, tot i que troba a faltar 
més espais per a la bici en una ciutat plana i 
de bon clima com València. Si en el PP poden 
tindre a la seua particular Rita (l’alcaldessa), 
des d’ERPV estem molt orgullosos de la nostra. 
I com resulta ben obvi per la foto, no els la 
canviem per res del món...

Vas arribar fa 5 anys amb una beca Erasmus 
i vas decidir quedar-te a viure, què et va dur a 
fer-ho?

Bé, a banda de motius personals, des del 
principi vaig vore en València la ciutat ideal per 
a viure; la seua mida és perfecta, el clima, la 
gent... En general la qualitat de vida és molt alta, 
tot i que trobe a faltar Alemanya.

Ets polonesa i has viscut gran part de la teua 
vida a Alemanya, què t’ha cridat més l’atenció 
de la societat valenciana?

Els ritmes personals. A Alemanya és 
impensable viure als 25 ó 30 anys amb els pares; 
allò normal és als 18-20 treballar i compartir 
pis, tot i que cal dir que allí els ajuts estatals són 
majors. A Polònia és encara més exagerat, en 
acabar la carrera et cases i tens fills...

Quan vas arribar eres conscient de la 
qüestió nacional dels  Països Catalans?

Sí, abans de vindre havia fet un curs a 
Barcelona on els professors ens explicaren allò 
bàsic. A Alemanya també treballava amb una 
xica valenciana que va explicar-me la pluralitat 
nacional de l’estat espanyol. Bé, i també havia 

estudiat algunes assignatures com literatura 
catalana...

Ets veïna del barri d’En Corts, com s’hi viu?
Molt bé, però sols gràcies a ser veïns del 

barri de Russafa, és alli on tenim el mercat o 
algun restaurant. La veritat és que és el perfecte 
exemple de barri abandonat per l’Ajuntament.

Es pot dir que el teu grau d’integració en 
la societat valenciana és total? Parles valencià 
i fins i tot has donat el pas de militar en 
Esquerra. Ha estat fàcil per a tu integrar-te?

Crec que m’he integrat gràcies a la familia 
i als amics; a més a més la societat ací és 
molt oberta i això ajuda molt. Respecte a la 
meua militància és un pas natural quan veus 
la problemàtica; els polonesos també tenim 
experiència en problemes d’ocupació.

Un tema molt candent les últimes setmanes, 
com veus el pla del Cabanyal?

A Hamburg hi ha un barri molt semblant i la 
veritat és que a ningú se li podria ocórrer fer una 
cosa semblant, ni tan sols plantejar-ho. Espere 
que al final la solució siga una rehabilitació 
integral, València no es pot permetre el luxe de 
perdre així part de la seua història.



combustible per a falles

l’enquesta
Què opines de la paralització pel govern espanyol del pla del Cabanyal?

Com a veí del Cabanyal , he de dir que tant PP 
com PSOE són responsables de la situació actual 
al Cabanyal. El PSOE és el pare de la criatura 
i el PP ha agafat el tema amb els braços oberts. 
Voler destrossar el nostre barri és una mesura 
absolutament especuladora i arcaica. Si els 
partits que durant aquestos anys han governat a 
València volen obrir la ciutat a la mar, haurien de 
saber que es poden trobar camins naturals per 
obrir-se. No és necessari destrossar tot un barri 
històric com aquest.

Considere que a la fi la destrucció no es realitzarà. 
Ara estem trobant a un PP que es presenta com 
anticentralista i que veu en la mesura un atac 
a l’autonomia del País Valencià. Això sorprén i 
molt. De tota manera, confiem que, siga com siga, 
no es produïsca la destrucció. La plataforma “Sal-
vem el Cabanyal” no es cansarà de lluitar després 
de 12 anys. La força dels veïns ha quedat clara, 
sobretot després de la manifestació del dia 31.

Aina Requena
Periodista

Vicent Llinares
 Informàtic

Empar Monzó
Tècnica del Casal de la Malva-Rosa
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És especialment greu que l’Ajuntament, que 
suposadament és la institució que representa la 
ciutat i els seus ciutadans, siga l’instigador d’una 
agressió no només contra el patrimoni i la histò-
ria de la ciutat, sinó contra la vida i els records 
dels veïns de tot un barri. Amb tot, les novetats 
judicials de les últimes setmanes han donat una 
nova esperança en aquest particular “David 
contra Goliat”, en el que espere s’impose el sentit 
comú per sobre de la cobdícia sense control.

«La libertad en Cataluña podría su-
frir un recorte más si el Parlament 

decide prohibir los toros» 
LIBERTAD DIGITAL, web que dirigeix Giménez-Losantos

«Estamos ante un rito totalmente
ecológico que establece
un equilibrio con la naturaleza»
VÍCTOR FERNÁNDEZ, Periodista

«‘Me parece que los parlamentarios no saben lo que van a votar. Se dejan 
llevar por el gusto personal’. De esta manera se refería José María Royo, 
profesor de Derecho Romano de la Universidad de Barcelona, a la polémica 
votación que puede suponer la supresión de la fiesta taurina. ‘Estamos ante 
un rito que es totalmente ecológico, que establece un equilibrio con la natu-
raleza. Aparte, sobre todo por los aficionados extranjeros más famosos que 
recuerdo, como Ava Gardner o Hemingway, son gente muy vital y se quiere 
romper con eso’».

«Este viernes la libertad en Cataluña podría sufrir un recorte más si el Parl 
amento decide prohibir los toros. ERC e ICV ya han anunciado que votarán a
favor; PP y Ciudadanos lo harán en contra. El resultado dependerá de lo que

hagan los diputados de PSC y CiU, que tienen libertad de voto. El futuro de la
iniciativa dependerá hasta el último momento de PSC y CiU, formaciones que

han dado libertad de voto a sus diputados y han dejado claro, en sendas 
ruedas de prensa, que sus diputados siguen divididos sobre la orientación de 

su voto».

17 dE dESEmBRE dE 200917 dE dESEmBRE dE 2009
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València, potent capital europea

AGUSTÍ CERdà
Quan, fa un temps, una colla de 

dones i homes, valencians del Cap 
i Casal, vingueren a dir-me que ha-
vien pensat en fer una revista de la 
Ciutat de València, la primera cosa 
que els vaig dir va ser: “Molt bé, 
però m’ho creuré quan en feu 10 nú-
meros. Aquest és un País que té un 
autèntic rècord en fer números 0 i 
1 de revistes, i tal i com apareixen 
desapareixen sense deixar rastre. 
Així és que, si es poseu a fer una 
publicació de i per la Ciutat de Va-
lència, penseu en arribar al número 
11”. I vaig continuar amb la meua 
“xapa”: “ El meninfotisme i la poca 

perseverança no són trets caracte-
rístics del tarannà dels valencians, 
sinó productes de la colonització. 
Les coses que fan forat són aquelles 
que perduren”.

Confesse la meua poca fe. I no 
em sap greu haver-me equivocat. 
Al contrari, me n’alegre. I m’alegre 
més quan parle amb Mamen, quan 
la veig, de bon matí (ella, a obrir la 
botiga, jo, a la seu d’Esquerra) i por-
ta baix del braç el “València Sí”. I la 
deixa a la tauleta de la sala d’espera 
de la botiga, junt a les revistes del 
cor i demés (“chismosas” en diuen 
els cubans a aquestes publicacions). 
I em trobe a Voro, el farmacèutic 
del barri, i em para i em diu: “he 
rebut el València Sí. Està molt bé, 
no és la típica publicació de partit 
que t’adoctrina. És molt amena i 
fresqueta”. O al carter (bon dia. Sóc 
el carter, em pot obrir?... gràcies) 
que em diu que n’ha repartit no-sé-
quantes i em pregunta què ha de fer 
per rebre’n una. Li done la meua. 
O la fornera del barri (una d’elles, 
l’altra, estoniana, la utilitza per 
anar “apreniendo” valencià) que em 
comenta que ella no sap llegir en 

valencià, però que el seu menut se 
la llig “ de pe a pa”.

I aquesta València, també és real. 
Més real i quotidiana que la de “los 
grandes eventos”. Segurament és 
la València hereva dels Bassets, Pep 
de l’Horta, Max Aub o Josep Renau. 
Però és, sobretot, la València de tots 
aquells que, d’una manera o altra 
han fet seua aquella dita de la Golda 
Meir que encapçala el número 9 del 
València Sí: “ Entenc que vullguen 
fer-nos desaparéixer, però que no 
ens demanen de cooperar”; és, la 
València dels Sanchís-Guarner, An-
drés Estellés, Fuster, Climent, Pérez 
Muntaner, Pérez Gil, Solà, Bausset, 
Guia, Mauri, Raga, Vendrell, Vall, 
Ridaura, Lladó, Tàrrega, Sena, Va-
lero, Pardiñas….. És la València, on 
li dic a la Garcerà, amb total impu-
nitat i sense cap complexe d’heret-
gia: t’estime, t’estimo, t’estim. La 
meua València. La nostra.

JoAN pUiGCERCóS
El millor dels meus vint-i-cinc 

anys de militància política a l’es-
querra independentista ha estat 
l’haver pogut trepitjar i conèixer la 
nostra nació, els Països Catalans, de 
punta a punta. I amb ella a la gent 
que l’habita i en defensa un futur 
—polític, social, econòmic, territori-
al, cultural, lingüístic, ambiental...— 
de dignitat i plenitud.

Per a la gent del Principat les 

Illes mai han estat llunyanes. Fins 
i tot durant el Franquisme no eren 
estranyes les entitats professionals 
o financeres que abastaven «Cata-
lunya i Balears». El País Valencià, 
per desgràcia però, ha estat pels 
principatins el gran desconegut. I 
amb ell, València, el cap i casal.

Per a un fill de Ripoll i veí de 
Barcelona haver descobert València 
ha estat redescobrir no només una 
part fonamental de la nostra nació, 
sinó sobretot descobrir una ciutat 
europea de primera magnitud. Ara 
que els temps dels viatges low cost 
ens apropen a l’Europa-ciutat, ara 
que amb un tres i no res ens podem 
plantar no ja a destinacions ben 
comunicades des de sempre com 
Londres, París, Roma o Berlín, sinó 
a noves com Cardiff, Bergen, Hel-
sinki o Tolosa de Llenguadoc, ens 
en podem adonar de la immensa 
potència de la ciutat de València.

Hi haurà qui pensi, i amb raó, 
«ara aquest se n’adona que València 

és de primera». Però també hi ha 
qui no valora el que té a prop fins 
que algún foraster li canta les excel-
lències del seu país, ciutat o poble.

Per això no volia deixar passar 
l’oportunitat d’escriure aquestes 
ratlles, no pas per fer cap refle-
xió política, que de ben segur és 
compartida pels lectors de Valèn-
cia Sí, sinó per expressar la meva 
fascinació per aquesta ciutat. Pel 
que ha representat fins ara per a la 
història i llengua de la nostra nació 
compartida, sí. Però sobretot pel 
que ha de representar pel futur que 
hem d’escriure tots junts, de Salses 
a Guardamar i de Fraga a Maó, i en 
el qual la dues vegades lleial ciutat 
de València en té un paper cabdal.

T’estime, t’estimo, t’estim

JoSEp HERAS
Fa temps, l’any 2005, indepen-

dentistes que veníem de diferents 
vies polítiques, ens vam plantejar 
un repte. Teníem moltes coses en 
comú: érem de València o de la 
seua àrea metropolitana, teníem 
aproximadament la mateixa edat i, 
tot i que l’experiència era diferent 
en molts casos, ens unien les ganes 
que teníem de treballar pel país des 
d’un lloc, una ciutat, que sempre 
havia sigut tabú per al moviment 
independentista: la ciutat de 
València. No seré jo, ni ho faré des 
d’aquestes ratlles qui critique el 
treball que han fet molts patrio-
tes des de les comarques. És un 
treball envejable, arriscat en molts 
casos i que ha servit per matenir 
la flama de tots aquells que han 
volgut i s’han estimat un país lliure 
i que mirara cap al seu desenvo-
lupament, tant en clau nacional 
com social. Des d’ací, i valga com a 
reconeixement, gràcies. Però, per 
desgràcia, sovint molts dels nostres 
han pensat que València era una 
rèmora per al País i que no calia 
lluitar per ella. Quantes voltes hem 
sentit la maleïda frase “tant de Ma-
drid com de València...” per a voler 
dir que tots els mals que vénen 
d’Almansa es reforcen per la capi-
tal del Túria? El país es guanyarà 
des de la seua capital, que té molt 
a dir. Sense València, no hi haurà 
país. I si durant molts anys se’ns 
ha fet creure (erròniament) que si 
volem aspirar a alguna cosa com a 
poble ens hem d’oblidar de la seua 
capital, nosaltres diguem, ben alt i 
ben clar, que el país es recuperarà 
des de les comarques, però, també 
i especialment, des de la seua ca-
pital. Perquè cap país d’Europa ha 

València, 
capital

“El meninfotisme atribuït 
als valencians és en realitat 
producte de la colonització”

“El País Valencià, i amb ell 
la seua capital, han estat 
per als principatins el gran 
desconegut”
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València, imprescindible

ELiSEU CLimENT
Parlem de la llengua i la cultura 

i la creativitat, d’entrada: el nostre 
imaginari quedaria inacceptable-
ment amputat si algú pretenguera 
extraure’n la part que el configura 
des del sud. Negar, per tant, el 
lligam d’història i complicitats que 
uneixen les terres i les gents de ban-
da i banda del Sénia (l’heu vist, per 
cert, el riu? Un cop més es confirma 
fins a quin punt és important cami-
nar el país i conèixer-lo, contrastar 
les imatges amb la realitat per sa-
ber de què parlem quan diem “més 
enllà -o més ençà- del Sénia”: qui 
pot pretendre que aquest fil d’aigua 
separe res, si pràcticament insta 
a la travessa?) és d’una ceguesa o 
d’una mala idea dignes de denúncia.

Tancar els ulls als llaços que 
trenen amb naturalitat els afectes i 
els accents de Morella i Alcanar té 
tan poc sentit com negar que en la 
nostra manera d’entendre i veure el 
món hi ha el pòsit en vers d’Ausias 
Marc i de Vicent Andrés Estellés; 
el perfil de les columnes altives de 
la llotja de València; el so i el to 
d’un català que travessa els segles 
i es canta amb estremiment, cada 
any, al Misteri d’Elx; la dèria de 
conjurar esforç col·lectiu i equilibri 
-i força, també- per alçar les torres 
humanes que sorprenen el món (en 
els altíssims castells o en les figures 
mòbils de les muixerangues que 
en són l’origen); la racionalitat i 
la ironia i la finesa intel·lectual de 
Joan Fuster... I etcètera. No provaré 
de fer la llista sencera (que cadascú 
la complete amb tants referents 
entrecreuats com circulen al llarg 
i ample del país): només volia, 
d’entrada, constatar un fet que, de 
tan conegut, n’hi ha que de vegades 

obliden: que la identitat catalana 
no és completa sense els referents 
que li neixen, també, al seu espai 
meridional.

La ciutat de València ens ofereix, 
a més a més, un pic d’incomoditat 
que tampoc no hauríem de negligir: 
no és cap novetat recordar fins a 
quin punt se’ns pot fer difícil, de 
vegades, aquesta urbs, als qui l’esti-
mem, fins a quin punt ens fereix en-
cara la capa de vulgaritat amb què 
han volgut colgar el seu dinamisme, 
la seua característica i desenfadada 
modernitat. Tenim avui una ciutat, 
com diu la coneguda expressió, “es-
clava d’insolents”. La seua situació 
(difícil, sí, però també encoratja-
dora: hi ha un batec que, a poc que 
escoltes, pots sentir ressonar amb 
força) ens recorda, diàriament, fins 
a quin punt és important no abaixar 
els braços, no deixar que ens la 
reduesquen a les formes de Caste-
lla (i l’expressió no és meua, que 
conste, que ells mateixos ho deien 

així: “reducir”). No és casualitat, val 
a dir, aquest acarnissament contra 
la bella ciutat: encara que no ho 
siga per estricta geografia, València 
esdevé, per importància i a la pràc-
tica, espai de frontera, peça cobe-
jada pels qui pretenen, des d’ella, 
abatre el país sencer. D’aquí, també, 
aquest seu acarnissament amb les 
formes i les arrels que defineixen la 
identitat de la nostra ciutat (i que 
indefectiblement la nuen a Llei-
da i Barcelona i Palma i Tortosa i 
etcètera): d’aquí que deixen caure 
el Carme, que pretenguen destruir 
el Cabanyal, que vulguen ofegar les 
nostres singularitats sota una riua-
da de cendres carpetovetòniques i 
coentor.

Assumir València desacomplexa-
dament (amb tota la seua càrrega 
de dificultats però també de fortale-
ses) és, al capdavall, retrobar-se en 
la complitud que ens pot fer, a tots, 
una realitat viable. Perquè igual 
com no hi hauria futur per a una 
València que pretenguera trencar 
els llaços que la uneixen amb el 
nord (i que, si ho fera, quedaria 
automàticament engolida per la 

voracitat mesetària que de fa segles 
ens assetja i reduïda, per un nou 
“derecho de conquista”, a amorfa 
“provincia con playa”), tampoc no 
seria viable, de fet, una Barcelona 
sola. Trigaria més a caure que Va-
lència, probablement, això sí. Però 
no seria viable.

La potència demogràfica, ter-
ritorial, cultural i econòmica que 
signifiquem tots junts ens conver-
teixen en una entitat prou potent 
perquè Europa hi haja de parar 
atenció. Som, malgrat els esforços 
centrifugadors dels poders estatals 
(i la gestió que tan sovint ha estat 
contrària al nostre desenvolupa-
ment, des del dèficit fiscal galopant 
fins a l’escàndol dels aeroports o el 
coll d’ampolla que encara es manté 
entre Castelló i Tarragona i que 
escanya una de les més dinàmiques 
vies de trànsit de mercaderies 
d’Europa, el famós Arc Mediter-
rani que ens vertebra el país), 
una realitat que s’ha mantingut, 
dinàmica i cohesionada, malgrat 
les inclemències: una llengua amb 
9 milions de parlants (millor 9 que 
5, no?), un territori amb 12 milions 
de ciutadans (i també millor 12 que 
7, si és que volem parlar de tu a 
tu amb les altres nacions d’Euro-
pa), una economia alçada sobra la 
interconnexió de petites i mitjanes 
empreses, una societat emprene-
dora que s’ha fet, per exemple, un 
espai propi (i obert) a internet (i 
que des d’allà sorprèn el món pel 
seu dinamisme)... Tampoc ara no 
completaré la llista. Al capdavall, 
la meua única intenció és apuntar 
fins a quin punt, junts, tenim més 
força de la que nosaltres mateixos 
ens solem atribuir; fins a quin punt 
València és imprescindible per com-
pletar un potencial que ens permet 
tenir veu pròpia a Europa; fins a 
quin punt pensar amb normalitat 
des de la perspectiva que atorga el 
triangle València-Palma-Barcelona 
(com ja fan, a la pràctica, tota mena 
d’entitats i institucions sindicals, 
culturals o econòmiques) ens facili-
ta les complicitats necessàries per a 
tirar endavant; fins a quin punt, en 
definitiva, aquesta perspectiva ens 
allibera d’esquemes anquilosats, 
ens permet trencar mentalment 
amb els paranys autonòmics i plan-
tejar, realment, més altes cotes de 
llibertat.

obviat la seua capital en la lluita 
per la seua llibertat. Cap ni un.

Estem en una època de re-
núncies. Patim un pessimisme 
al País Valencià, generat i estés 
per aquells que han pensat que 
el nacionalisme només ha de 
fer cultura. Que determinades 
opcions polítiques, més o menys 
claudicants no hagen aconseguit 
entrar a les Corts i hagen hagut 
de forçar pactes inexplicables no 
és motiu per sotmetre a tot un 
poble a la idea de que “hem per-
dut el país”. No, senyors! Vostès 
poden haver fracassat. Poden 
haver volgut pactar amb la social-
democràcia espanyola diluint les 
seues sigles en una candidatura 
a l’alcaldia de València. Poden 
haver volgut pactar per compro-
mís amb altres opcions polítiques 
per arribar, siga com siga i de 
qualsevol manera, a les Corts. 
Poden haver fracassat en tots dos 
casos. Però del seu fracàs no es 
pot extrapolar la situació i esten-
dre el pessimisme. Això és una 
infàmia. Els valencians que ens 
estimem el nostre país i el volem 
lliure, estem patint d’aquest virus 
negre que és la falta d’il·lusió. I 
per a això està Esquerra. Per a 
demostrar que aquest país és ben 
viu. Que, per molt que els derro-
tistes ens hagen fet creure, el País 
Valencià ha de lluitar per acabar 
amb el monopoli monocolor del 
bipartidisme. Que a cada resultat 
electoral, siga quin siga, el treball 
continua al dia següent. Perquè 
volem una ciutat i un país nostre 
i en la nostra llengua. Esquerra 
fa una aposta per València. La 
nostra ciutat no està perduda. 
Al contrari, la difícil situació que 
patim només ens fa estar més 
preparats per a una lluita que es 
preveu dura. Esquerra només en-
tén l’optimisme per plantar cara 
a la dicotomia PP-PSOE. Per a 
nosaltres, València és la columna 
vertebral. No és un simple com-
promís, ni una excusa testimo-
nial. Esquerra és a València i està 
per a quedar-s’hi, per a demos-
trar a tots aquells que ja donen 
aquest país i aquesta ciutat per 
perduts que no ens resignem. Si 
alguns ens volen adormits, callats 
i relegats al folklore innocu, ens 
trobaran desperts i fent política.

“València és peça cobejada 
pels qui pretenen, des d’ella, 
abatre el país sencer”
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L’AmENAçA D’ESPOLIACIó DE L’hISTòRIC BARRI mARINER CONTINUA

El Cabanyal, paradigma del País Valencià

RAÜL GARAY
Aquest carrer arranca de la plaça de la 

Seu o de la Mare de Déu, tot just al costat 
del jardinet que hi ha davant del Palau de 
la Generalitat, i desemboca en la plaça de 
Manises, precisament on es troba situat 
el Palau de la Batlia, actual seu de la Di-
putació Provincial de València. El càrrec 
de batle general del Regne de València 
es va instituir en temps de Jaume I per 
a administrar la hisenda reial, conéixer 
de diversos plets relatius al pagament 
d’impostos i protegir el patrimoni del 
monarca, i va ser abolit oficialment pels 
Decrets de Nova Planta de juny de 1707. 
El carrer de la Batlia (anomenat “de 
la Baylía” durant molts anys degut a la 

castellanització de les nostres autoritats) 
arrancava antigament del desaparegut 
carrer de les Barres de la Presó o dels 
Ferros de la Casa de la Ciutat, anomenat 
així precisament perquè seguia el mur de 
la també desapareguda Casa de la Ciutat, 
l’ajuntament primigeni incendiat i ender-
rocat durant el segle XIX i que es trobava 
on ara hi ha el jardinet de tarongers de 
davant de la Generalitat.

Pel que fa al Palau de la Batlia, era la 
casa on vivia el batle general del Regne, 
construït durant el segle XIV, tot i que 
amb façana refeta en el segle XIX. Cal 
lamentar només que al ser la seu de la Di-
putació no siga possible la visita al públic 
d’aquesta joia del passat foral valencià.

Pren el seu 
nom del palau 
on residia el 
batle general 
del Regne de 
València

L’OPINIó

El Cabanyal, sí
pAU oSoRio

 
Fa anys, el PP es va proposar destruir 

tot un barri. El Cabanyal-Canyamelar va 
ser amenaçat per un govern local amb les 
dèries de grandesa típiques de qui es creu 
l’amo del món. 

La manipulació populista no coneix 
límits. Ara, aquells que estan sotmesos a 
Madrid, acusen a la Plataforma de estar 
recolzada per associacions que vénen “de 
Madrid i Barcelona”. De fet, el mateix 
conseller Blasco ha arribat a afirmar que 
aquesta és la derrota que patim els va-
lencians des de la batalla d’Almansa. Ara 
resulta, que el PP es converteix en veu de 
la valenciania i es queixa del centralis-
me. No han dit, però, que només carrega 
contra eixe centralisme quan es tracta 
de l’única cosa que sap fer: destruir. Ans 
al contrari! Acusen als manifestants del 
Cabanyal de vindre de la ciutat comtal (!) 
a “muntar gresca”, a provocar. En resum, 
una minoria judeo-masònica vinguda de 
fora a destorbar i trencar la pau de tots 
(Franco dixit). Quan el PP sent alguna veu 
discordant, mira al nord. Quan el “Caudi-
llo” veia com la ciutadania se li rebotava, 
mirava a Europa i carregava les tintes 
contra els dirigents europeus. La història, 
si no se supera, tendeix a repetir-se.

Esquerra-VLC s’ha manifestat al costat 
d’uns veïns que veuen com la prepotència 
del PP intenta desfer el seu barri. 

Imatge de la plaça de 

Manises, amb el Palau 

de la Batlia al centre.

piLAR NAVARRo
El Cabanyal era fins 1897 el municipi 

del Poblenou de la Mar. Jaume I li atorgà 
privilegi de poblament el 1249. Invocar 
valor històric per al conjunt urbanístic no 
és cap falòrnia.

El Cabanyal era el poblat dels pesca-
dors, carrers on encara hui resisteix la 
continuïtat de la vida familiar i social. Pot 
ser és aquest sentit de comunitat diferen-
ciada i resistent, el que ha fet del Caba-
nyal objectiu dels afanys dels governs 
neocons municipal i autonòmic.

No faré ara l’història del conflicte, 
abastament publicat als mitjans. Val a 
dir que han estat més de deu anys en que 
l’Ajuntament no ha donat permisos per a 
fer reformes ni manteniment als edifi-
cis, perquè l’objectiu era la degradació 
urbanística i social. Amb el pompós títol 
de “Pla Especial de Protecció i Reforma 
Interior (PEPRI)” tenien l’excusa per 
a apuntar cap al mar, amb el perllon-
gament de Blasco Ibáñez. Tanmateix, 

CARRERS I CARRERONS 

Carrer de la Batlia

La decisió 
del govern 
espanyol és 
adequada

en ple debat sobre els enderrocaments, 
l’ex-director tècnic del projecte, César 
Mifsut, ja va reconeixer la pèrdua patri-
monial que implicava, tot afirmant que era 
econòmicament inviable i un forat negre 
pressupostari.

La decisió del govern espanyol als 
recursos presentats és correcta i adequada 
als informes tècnics existents, i la resposta 
d’Ajuntament i Generalitat, teatral. Han 
canviat les seues pròpies lleis i decrets, 
pervertint l’àmbit de sobirania valenciana 
i donant aire al centralisme més subtil.

Però no hem de perdre de vista que 
estem parlant de una ofensiva i una aposta 
política i econòmica del Partit Popular 
contra la voluntat de ser i de perdurar d’un 
poble, el del Cabanyal, però també de tots 
els valencians. L’especulació té la finalitat 
evident d’enriquir il·legítimament als seus 
promotors. El resultat seria, si no li posem 
fré, l’espoliació econòmica i identitària: 
edificis històrics, petites botigues cente-

nàries, la vida d’un barri que s’arranca perquè 
sempre és més fàcil manipular allò que no té 
personalitat.

Des del passat, defensant els valors històrics i 
artístics, però lluitant pel present i amb el desig 
de guanyar un futur.
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pACo GALiANo

El Parc Natural de l’Albufera, si-
tuat a només 10 km d’una gran ciu-
tat com València, és un patrimoni 
únic, excepcional, un luxe a l’abast 
de la ciutadania. No obstant això en 
el seu 20é aniversari continua sent 
el gran oblidat de l’Ajuntament de 
València i de la Generalitat. Actu-
alment, es troba en una dramàtica 
situació. A causa de l’abandó de les 
últimes dècades ha entrat en un es-
tat de regressió. Els problemes més 
greus que l’afecten (segons informe 
d’Acció Ecologista-Agró) són els 
següents:

· Reducció de les platges com a 
conseqüència de les successives 
ampliacions del Port de València, 
amb una pèrdua de més de 50 m de 
platja en els últims 25 anys.

· Urbanització de la restinga, on 
destaca el Perellonet amb els seus 
cordons dunars quasi sepultats. 
També, dins del mateix espai: re-
modelació del parador Lluís Vives, 
edificació del Sidi Saler, urbanitza-
cions les Gavines i altres parcel·les 
i construcció d’un camp de golf 
privat. Tot això en terreny de domi-
ni públic.

· Deficiències en la depuració de 
les aigües. Es produeixen aboca-
ments directes de residus urbans i 
industrials de 25 poblacions entre 
les quals hi ha Castellar, el Palmar, 
el Saler, l’Oliverar, el Perellonet i 
Pinedo; totes pertanyents a l’Ajun-
tament de València.

· Descens significatiu en el nom-
bre d’espècies animals i vegetals

Davant d’aquesta situació, el 
PRUG (pla rector d’ús i gestió) 
arriba amb un retard de més de huit 
anys respecte el decret 71/1993. Una 
mostra més de la passivitat i falta 
d’interés per aquest entorn. Només 
cal comparar amb la celeritat de la 
realització d’infrastructures per als 
“grans esdeveniments” que carac-
teritzen la política del PP valencià. 
S’ha de dir que el pla rector ja ha 
estat recorregut per Agró perquè 
segons aquesta organització eco-
logista “no hi ha consciència de la 
singularitat del parc” i afirma que 

“l’objectiu subjacent en el PRUG 
és que la protecció i l’explotació 
econòmica són equiparables, no hi 
ha prioritat mediambiental”.

Així, es plantegen una sèrie 
d’actuacions inajornables, atés el 
moment en un punt de difícil retorn 
en què es troba el parc. En primer 
lloc, caldria un pla d’educació 
ambiental que sensibilitze sobre 
la qualitat paisatjísica i mediambi-
ental d’aquest patrimoni de tot el 
poble valencià. En l’actualitat els 
diferents programes educatius no 
són els que necessita l’Albufera: no 
s’aprofundeix i es dóna una visió 
superficial i acomodatícia de la seua 
situació; d’altra banda, cal dir que 
la tendència en les visites al centre 
d’educació mediambiental és des-
cendent. En segon lloc, es fa neces-
sari l’establiment d’un pacte social 
i polític que assegure els mitjans 

i el temps per regenerar el parc, 
entre els qual és ineludible un pla 
de pacificació i harmonització del 
trànsit amb oferta real de transport 
públic. En tercer lloc, consolidar 
la continuïtat del parc amb criteris 
de gestió moderns i respectuosos 
on l’economia es base en el valor 
afegit i en idees com ara el turisme 
identitari sobre béns intangibles, 
concepte que té en compte els 
recursos paisatgístics del parc i les 
activitats tradicionals - recordem 
que el parc està inclòs en el tractat 
internacional de zones RAMSAR 
i zones ZEPA*-. I per últim, i més 
important, assegurar la qualitat 
de vida dels habitants del parc; tot 
compensant les seues activitats amb 
les ajudes que s’escaiguen. Aques-
ta població és la garantia de la 

L’ABANDó INSTITUCIONAL hA DEIXAT AQUEST PARATGE EN UNA DRAmÀTICA SITUACIó

Parc Natural de l’Albufera: 20 anys d’oblit

“Es plantegen una 
sèrie d’actuacions 
inajornables per part 
de l’Ajuntament de 
València i la Generalitat, 
atés el moment de 
difícil retorn en què es 
troba l’Albufera”

continuïtat del parc i, no cal oblidar, 
el subjecte de dret més important, 
per la qual cosa ha de recuperar 
el protagonisme que li correspon 
en la gestió d’aquest aiguamoll del 
qual han sigut l’agent actiu més 
important durant segles. En totes 
aquestes propostes, l’Ajuntament 
de València ha de distingir-se com 
a capdavanter en l’assumpció de 
responsabilitats, com li corres-
pon al cap i casal capital del País 
Valencià. En definitiva, es l’hora 
d’una Albufera digna, regenerada, 
protegida, desbordant de biodiver-
sitat, respectada i a l’abast del gaudi 
de tot el poble valencià.

Zona RAMSAR: tractat modern en 
què s’inclouen les marjals que s’han de 
conservar. Zona ZEPA: zona d’especial 
protecció d’aus.
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mÉS D’UN SEGLE TREBALLANT PER LA CULTURA VALENCIANA DES DEL CAP-I-CASAL

Societat Coral El Micalet

pAU oSÒRio
La Societat Coral El 

Micalet és una societat amb 
més de cent anys d’antigui-
tat. Quin és el balanç que 
feu de tots aquestos anys? 

Els orígens de la Societat 
Coral el Micalet es remun-
ten a quan es desfà l’Orfeó 
Valencià, vora 1893. El seu 
fundador va ser Manuel 
Penella Raga. La Societat va 
tenir molts emplaçaments, 
com ara a un magatzems 
vells a Periodista Azzati i 
al Palau de Parcent, per a 
passar a l’edifici actual, al 
carrer Guillem de Castro 
de València en 1954. En un 
primer moment, la força 
venia de vora el centenar 
de persones que cantaven a 
l’Orfeó.

 Les dinàmiques, per 
tant, serien molt dife-
rents...

I tant! Una d’elles era 
per exemple la dels super-
numeraris. Eren mem-
bres que anaven a assajar 
simplement per si fallava 
algun membre de l’Orfeó. 
La voluntat era absoluta. 
Òbviament, les dinàmiques 
han canviat totalment, ja 
que en l’actualitat tenim 
socis-usuaris, i en aquella 
època, eren socis anome-
nats “de societat”. Així, 

una de les feines que ja es 
comença a perfilar és fitxar 
a gent jove interessada en 
la música o en qualsevol 
altra de les activitats que 
fem. Una d’aquestes seria 
la de dolçaina, on ara estem 
intentant fer una colla jove 
de dolçainers. I amb el 
centenari del Mestre Giner, 
volem incloure cant d’estil i 
fixar una escola per a això

Durant el franquisme, la 
vostra activitat es veu molt 
entorpida pel règim?

Com a societat, per ordre, 
hi havia un representant de 
“Educación y Descanso”. 
En un moment determinat, 
la Junta no està disposada 
a acceptar ordres i se’n va, 
per la qual cosa les activitats 
de la Societat es limiten a 
les típiques d’un “casinet” 
innocu. A finals dels anys 60 
i principis dels 70, es passa 
a una activitat molt més 
reivindicativa,amb gent jove 
que ja planta cara al fran-

quisme. Es comença a fer 
café-teatre, concerts de jazz, 
vé gent de la nova cançó, 
Al Tall, València Folk, Paco 
Muñoz, que va començar 
ací, els Pavesos amb Joan 
Monleón, Carraixet...són 
nous temps i es comencen a 
respirar aires de canvi.

En l’actualitat, les vos-
tres activitats no es limiten 
simplement a música. Què 
ens podeu explicar sobre 
l’aula de teatre i la sala 
d’exposicions?

L’aula de teatre funciona 
de fa temps i compta amb 
un bon grup d’aficionats. 
A banda d’això i d’altres 
seccions com ara l’insti-
tut de dansa, de música, 
rondalla i jove orquestra, 
corals (infantils, juvenils i 
la Giner, d’adults), trobem 
la sala d’exposicions, on 
Pepa Úbeda, amb la línia 
que segueix, assegura la 
qüalitat i noves tècniques. 
Es fan també conferències i 
el mes de novembre alberga 
la setmana cultural. Es fan, 
per suposat, presentacions 
de llibres i conferències i 
una promoció del català 
més enllà del País Valencià, 
sense fragmentar el territori 
i a nivell de Països Catalans.

      Què ens podries con-
tar sobre els “Miqueleters 

d’Honor”?
Els premis que concedim 

des de la Societat Coral el 
Micalet reben aquest nom 
per dues raons: una, per 
l’obligat esment al Micalet 
de la Seu, i altra per a fer 
referència als maulets que 
van continuar lluitant pel 
País Valencià després de la 
desfeta. Enguany ha sigut la 
22ena edició. Va començar 
quan es van plantejar els 
premis de narrativa “En-
ric Valor” i d’assaig “Joan 
Fuster”, per a fer reconeixe-
ment de la gent que treba-
llava pel País. Ara trobem el 
de teatre, el d’experiències 
pedagògiques, el d’inves-
tigacions filològiques i el 
Matilde Salvador, de compo-
sició musical coral. Actual-
ment es dóna en categoria 
individual i col·lectiva.

      La biblioteca, fundada 
l’any 1897 a la casa vella al 
Palau del Comte de Par-
cent, és una de les instal-
lacions més importants. 
Què ens podríeu dir d’ella?

Sí, vam començar al segle 
XIX i ara estem en plena 
renovació. Amb la reforma 
actual, volem ampliar la 
part de temes musicals i vo-
lem introduir una fonoteca. 
I per suposat, tindrà més 
pes el llibre en català.

TONETXO PARDIÑAS
Guitiriz (Galícia), 1956. És arqui-

tecte tècnic i funcionari municipal. 

Viu a València des de 1975. Va 

entrar a la societat Coral el Micalet 

fa 18 anys, on va accedir a la Junta 

en 1999. En 2003 va ser triat com 

a President d’una societat cada dia 

més viva i més reivindicativa tant 

el allò cultural com social.

Societat Coral 
El Micalet

El Micalet és una socie-
tat coral referent en la 
música valenciana amb 
més de cent anys d’his-
tòria. Però és més que 
això: teatre, literatura, 
dansa, exposicions de 
fotografia i pintura, lloc 
de trobada i celebració 
de tertúlies... i sobretot, 
un compromís exemplar 
amb el País Valencià. Per 
ella han passat il·lustres 
noms de la cultura i 
l’art valencià com ara 
Joan Monleon amb els 
Pavesos, Raimon, Ovidi 
Montllor, Carraixet, etc. 
Cal dir que després de la 
reforma del seu teatre, 
El Micalet compta amb 
una programació regular 
i en català. La seua 
activitat cultural multi-
disciplinar, de ben segur, 
es mantindrà gràcies a 
la col·laboració de tots 
els seus socis i simpatit-
zants.

www.scelmicalet.cat

“Concedim els 
premis Miquelet 
d’Honor per a fer 
reconeixement 
de la gent que 
treballa pel País”


