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CARLES BANYULS
Ja no hi ha excuses possibles. El proper 

mes de maig, en les eleccions municipals 
i autonòmiques, cal votar amb el cor. Ja 
són massa anys de votar “útil”, de votar no 
allò que es vol sinó el “mal-menor-perquè-
no-guanye-la-dreta”. Hem dit sovint des 
d’aquestes pàgines que resulta profunda-
ment contradictori (i decebedor) assistir a la 
manifestació del 25 d’Abril i després votar 
PSOE, un partit igual d’espanyol i espanyo-
lista que el PP (si no més). El darrer episodi 
antivalencià del PP (les multes exorbitants 
a Acció Cultural que han forçat a tancar els 
repetidors de la TV3) no ha gaudit precisa-
ment d’una resposta contundent per part 
del PSOE valencià (més aviat al contrari). 
La TV3 és incòmoda, fa nosa, molesta als 
dirigents del PSOE valencià. Ha passat sem-
pre, des dels infames temps de Joan Lerma 
(sí, el de la barba blanca que s’entreté en el 
Senat, com Fraga), en què, mireu si era gran 
l’espectre radioelèctric i en canvi, hagueren 
d’inventar Canal 9 per la mateixa freqüència 
que TV3 (és a dir, solapant-la i enviant la 
Guàrdia Civil a precintar repetidors). Re-
fresquem la memòria: era el PSOE qui en-
viava la Guàrdia Civil, que conste. A l’igual 
que era el PSOE qui creà un Canal 9 mig en 
castellà, per això de “fer país”... Si han de 
ser els acòlits de Zapatero els qui ens “facen 
país”, ja ens podem fer l’harakiri, perquè 
l’únic projecte que tenen per als valencians 
és fer-nos més espanyols si cap.

Eixa incomoditat a què féiem referència 
continua passant ara, amb una iniciativa 
legislativa popular (650.000 signatures!) en 
favor de la TV3 que està agafant teranyines 
als calaixos de la mesa del Congrés dels 
Diputats (diuen que motivat per la por del 
PSOE valencià a patir un “càstig electoral 
per catalanistes”). Hi ha qui viu penosament 
acomplexat i l’agenollament a Madrid per 
fer-se perdonar la seua condició de valencià 
és la seua raó de ser en la vida. No hi ha més 
cera que la que crema: en l’autoodi al fet 
nacional valencià competeixen PP i PSOE, 
Camps i Alarte, per veure qui guanya la 
partida (i no tinc clar qui fa més mèrits).

Tot açò serveix per constatar que no 
hi ha res a rascar ni des del punt de vista 
nacional (de País Valencià) ni de classe 
(d’esquerres) dipositant el vot en el PSOE. 
Vista l’aclaparadora majoria absoluta amb 
què una majoria de valencians obsequiaran 
a Camps, és hora de votar amb el cor. Ja no 
valen les urgències de l’”ara o mai” ni les 
promesses de tirar al PP amb matrimonis de 
conveniència que després sempre acaben a 
galtades. Si el teu cor batega en clau valen-
ciana i d’esquerres, és hora de dipositar la 
teua confiança en el partit que més molesta 
la “colla de l’autoodi”. És hora d’Esquerra 
Republicana.

la Imatge
Els diputats d’Esquerra al Congrés protestant 

per la prohibició de TV3 al País Valencià

tots a una veu
Vols el país...?
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Dir que el PP és el culpable 
del tancament de TV3, és 
com dir que el govern és el 
causant de les crisis cícliques 
del sistema capitalista; o com 
dir que els blavers són els que 
intenten boicotejar els nostres 
actes. Res més lluny de la 
realitat. La culpa, no és, ni 
tant sols del PSOE, el qual va 
prohibir la ILP per la televisió 
sense fronteres, va ser el 
primer en tancar la TV3 al 
País Valencià i, reiteradament 
s’ha negat a permetre, des de 
Madrid, els mitjans tècnics 
necessaris per fer possible 
la recepció de la televisió 
catalana. 

Qui és el culpable, doncs, 
de què la TV3 no es puga 
veure a València? Ni més 
ni menys que el Règim. Ha 
estat, en última instància, 
la Justícia d’aquest règim la 

que ha ordenat l’eliminació 
d’ACPV si no s’eliminava la 
TV3. I qui pense que és només 
una qüestió política, de partits 
polítics s’entén, com a mínim 
és innocent; i qui pense que 
és que ens ha tocat un mal 
jutge doncs... beneit. Ja estem 
acostumats, al País Valencià 
a rebre la “guitxa” des de tots 
els poders del nostre venerat 
règim: el govern, l’oposició, la 
justícia i la policia.

Segurament, si un cas 
similar s’hagués produït a 
Bielorússia, o a Veneçuela, 
des d’ací s’haguera dit que la 
culpa és del Règim, i no pas 
d’un partit polític en concret, 
o d’una “decisió judicial”. 
En el nostre, la separació de 
poders significa coordinació 
de poders, amb un únic 
objectiu: l’aniquilació de la 
dissidència, i això, bé que ho 

sabem els valencians. Aquest 
escrit està dirigit a aquells 
que encara lloen els suposats 
valors democràtics del règim 
espanyol.

Josep Heras
Portaveu d’Esquerra-

València

L’as DE BasTOs
El Règim tanca TV3
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Qui va ser... Carles salvador

gent d’esquerra
Josep Marí

Parla’ns sobre la teua petjada al teatre.
Sempre m’ha estat difícil parlar de mi mateix 

perquè pense que allò que pot definir -nos són els 
seus fets i nosaltres sempre acabem deformant-
los a l’hora de narrar-los.

No crec que el meu pas pel teatre valencià in-
dependent fos el més important en la meua vida, 
però sí un dels moments que m’han marcat i on 
torne de quan en quan, per assaborir-los i refor-

çar la creativitat. Va ser allà pels anys 70 al Grup 
49 de Teatre, davall les directrius de Manuel Mo-
lins. Va ser un bagatge teatral important que des-
prés he continuat dirigint, escrivint i interpretant, 
ja en el meu grup cultural Bòbila Teatre, d’Alfara. 
Com que des de xiquet m’he considerat membre 
d’una societat diferent i oprimida, allí investigue 
i intente fer possible que el nostre passat cultural 
forme part del present.

Així nasqué el Cant de la Sibil·la-Clam per la 
pau, Lysistrata. Un miracle de sant Vicent, Jo 
Feuerbach i una versió de Dansa de vetlatori.

El món del teatre i de la cultura és clau per a 
tu, llavors.

Aquest seria el posat cultural, però jo sóc un 
home de taller. Em vaig fer persona com a tre-
ballador a la joieria i em guanyí el pa durant vint 
anys en una empresa de joieria en plata. Quant a 
la cultura, pensàvem que el teatre podia canviar 
la societat però el teatre sols és una eina, i l’en-
trada de la democràcia amb el PSOE a València, 
i la miopia i els interessos dels nostres directius 
teatrals, desferen el teatre independent i crític.

Aleshores, em vaig dedicar als serveis socials, 
i aquests si que em van educar a mi, (educador 
social) per a sempre. Fiu els estudis mentre 
treballava i actuava, i el contacte amb el sub-

proletariat, em va marcar, conscient i sensible a 
la seua problemàtica fins el moment actual.

Què et va fer donar el pas per tal de militar a 
Esquerra?

Quan era actor, i no dolent, els partits em 
buscaven i també quan era educador social, però 
tant en una situació com en l’altra sempre vaig 
pensar que la meua independència m’era impres-
cindible. Sols així podia parlar del que volguera, 
com volguera i amb qui volguera lliurement. 
Potser m’equivocava, però ja està fet.

Ara, ja major, Esquerra em presenta unes pos-
sibilitats d’expressió molt properes a tot allò que 
jo sempre he defensat i per les que he lluitat, i 
amb aquest punt àcrata que als actors ens agrada 
tant, per això estic ací. I no volia fer-me visible en 
el partit, però en som els que som i cal treballar 
tots.

Seràs el candidat pel teu poble, Alfara del 
Patriarca, en la llista d’Esquerra. Com encares 
les eleccions?

Al meu poble sóc bastant conegut. És un poble 
menut i les famílies compten molt, però encara 
estem en negociacions amb altres sigles políti-
ques i no és convenient parlar-ne. Sols dir que hi 
ha il·lusió d’aconseguir la presència institucional 
d’Esquerra a l’Horta.
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piLAR NAvARRo
Carles Salvador és conegut com a activista cul-

tural, reconegut com a mestre de mestres, i com 
a promotor de les Normes de Castelló,  seguint la 
reforma  de la gramàtica de Pompeu Fabra.

Va nàixer al carrer de Dalt, al barri del Carme 
de València. Fill de fuster, un accident del que no 
es restablí bé li va impedir el treball manual, i per 
això es va fer mestre, primer a Aielo de Malferit i 

després a Benassal i Benimaclet, on desenvolupà 
la seua tasca docent i intel·lectual. Ell mateix es 
definia com a un “polític de la llengua”, i identifi-
cava la llengua com a un element constituent de 
la nació.

Hi ha, però, un Salvador més amagat, el polític, 
militant actiu que, com altres dels seus contem-
poranis, entengué que la identitat es salvaguarda 
amb l’activisme cultural, però el País es guanya 
amb la lluita política, en el seu cas sempre des 
del valencianisme més conscient i irrenunciable. 
Repasar la seua trajectòria política significa res-
seguir la història i les evolucions del moviment 
valencianista al llarg de la primera meitat del 
segle XX.  Com va escriure en un article de l’any 
1933: “Valencià de la ciutat de València, declare 
que sóc català […] Voldria, doncs, un Estat Català 
que comprengués totes les terres de llengua 
catalana i el meu País Valencià autónom dins de 
l’Estat Català”.

Carles Salvador va entendre que no hi ha una 
societat civil que s’ocupa de la cultura i uns po-
lítics que fan política, ans una tasca compartida 
entre tots els ciutadans, i això és ara mateix més 
vigent i necessari que mai: el setge a ACPV, a 
l’ensenyament, a totes les institucions i manifes-
tacions culturals i populars, demanen que com 
va fer Carles Salvador sigam militants pel nostre 

País i no ens deixem prendre el terreny que, mal-
grat tot, ja hem guanyat.

Ens va legar una impagable obra literària i 
un exemple de militància política que no hem 
d’oblidar.
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La CENsURa a TV3 DEsTaPa La VaLÈNCIa REIVINDICaTIVa

La ciutat de València es mou per TV3

RAüL gARAY
El carrer de Quart (extramurs) suposa 

la prolongació més enllà de la muralla 
cristiana (actual carrer de Guillem de 
Castro) d’un dels eixos més importants 
de la ciutat de València. Té una gran 
importància històrica com a raval, com 
a eix d’expansió urbana al llarg de totes 
les èpoques. De fet, el carrer de Quart en 
època romana era tot ell “extramurs”, 
una via entre camps, i com a tal s’han tro-
bat necròpolis i restes d’un aqüeducte. En 
temps dels musulmans, formà un raval 
més enllà de la muralla àrab (que anava 

per sota de la plaça del Tossal) per a ar-
ribar a temps cristians, on també traspas-
sà la muralla i continuà més enllà, entre 
terrenys d’horta. Aquest camí de Quart 
articulà un barri concebut com a eixam-
ple per l’oest, amb el carrer del Túria com 
a eix vertebrador perpendicular i amb la 
presència monumental del Jardí Botànic, 
projectat per l’arquitecte Cristòfol Sales 
en 1802. Com a curiositat, cal dir que els 
carrers ortogonals del barri segueixen en 
gran mesura l’antiga parcel·lació agrícola 
de la zona.  

És una via 
important des 
de temps dels 
romans i zona 
d’expansió de 
la ciutat

Imatge del carrer de 

Quart extramurs, presa 

l’any 1906.

pAU oSòRio
El passat dilluns el centre de València 

va ser l’escenari on milers de valencians 
de tota condició i edat, en una mostra de 
transversalitat, van omplir de gom a gom la 
plaça de la Mare de Déu per dir que “ja n’hi 
ha prou” al Consell encapçalat per l’impu-
tat Francisco Camps. Per qualsevol ciutadà 
conservador, caminar tranquil·lament per 
Ciutat Vella i girar el carrer trobant-se una 
desmesurada concentració amb dolçaina, 
tabal, un fum d’estelades i senyeres i car-
tells per la llibertat d’expressió hauria pro-
vocat tanta indignació que li haguera sigut 
difícil afirmar entre dents “ja han tornat”. 
I tant que torna: la València reinvidicativa 
està més viva que mai. Potser ha de passar 
una desgràcia d’aquesta magnitud, una fal-
ta de respecte a la llibertat d’expressió més 
bàsica com aquesta per tal de demostrar 
que la València lluitadora i compromesa no 
es va esvair fa anys com contínuament ens 
volen fer creure.

Amb un ambient festiu que feia bona 
i més real que mai l’expressió “alegres i 
combatius”, la mobilització de dilluns va 
demostrar que alguna cosa més que Fòr-

mula 1, grans events i censura “barroera” i 
desmesurada es mou a la capital del Túria. 
Representants de partits polítics, sindicats, 
món de la cultura, l’esport, estudiants i 
gent de totes les edats vingudes d’arreu 
la ciutat es van donar cita per cridar amb 
veu alta i clara que no: no estaven dispo-
sats a aguantar l’insult, la baixesa moral i 
la censura barata que implica tancar una 
televisió en la nostra llengua (l’única amb 
tota la programació en català, a diferència 
de Canal 9 i tots els seus derivats on la pro-
gramació en valencià no arriba ni  vora el 
17 %). I la concentració va ser com no podia 
ser d’altra manera per banda dels demò-
crates: amb soroll però sense violència.

Quan algú explicava a estudiants vinguts 
d’altres llocs d’Europa que eixa concentra-
ció era per defensar la llibertat d’expressió 
i per denunciar el tancament d’un canal de 
televisió a l’Europa del segle XXI, la reac-
ció de l’interlocutor era de sorpresa. I és 
que no estem a Iran ni a Líbia, malgrat que 
puga semblar el contrari. Això ja no és un 
tema “de nacionalistas”, parlem de llibertat 
d’expressió. La resposta ferma i valenta de 
la gent no es va fer esperar. Les mobilitza-

CaRRERs I CaRRERONs 

Quart (extramurs)

Milers de 
valencians  
defensen 
la televisió 
catalana al 
cap-i-casal

cions van continuar tres dies després...i les 
que vindran. Perquè la societat valenciana 
no està disposada a empassar-se tot per tal 
de que els des sempre desvien l’atenció de 
la seua indigna corrupció. Perquè s’està 
acabant els temps d’aquells que amb el seu 
silenci li han fet la cort al cacic Camps. La 
gent alça la veu davant la injustícia, siga a 
Itàlia, a Egipte o al País Valencià, i tard o 
d’hora cauran aquells indignes que mentei-
xen, furten i tanquen televisions. El proper 
22 de maig la resposta ha de continuar. Per-
què ens hi juguem molt els valencians. Amb 
la mobilització del dilluns va quedar clar 
que molts valencians volen que, per dignitat 
democràtica, aquells que no la coneixen 
se’n vagen fora de les institucions. 

L’aPUNT

A per ells
RAüL CAStANYER

Han aconseguit el seu doble objectiu: 
tancar, de moment, TV3, i aconseguir que 
es deixe de parlar del Gürtelgate. Però no 
han aconseguit ni aconseguiran tindre’ns 
callats i quiets. En els darrers dies hem 
vist concentracions, manifestacions, 
mobilitzacions a la xarxa i inclús s’han 
fet caure les webs de la Generalitat i del 
PP; és a dir, han aconseguit alguna cosa 
amb la qual segurament no havien pensat: 
mobilitzar-nos. 

I no hem d’aturar-nos ací, s’aconseguis-
ca que tornen les emisions de TV3 o no. 
Hem d’anar, directament, a per ells. A per 
gent com Font de Mora i els seus atacs 
frontals a l’escola en valencià, hem de 
fer fora personatges impresentables com 
Fabra, Camps, Barberà i altres enemics, 
amb totes les lletres, del poble valencià. 

El dia 23 de maig ha de ser el tret de 
sortida per a començar a construir una 
plataforma unitària de l’esquerra valen-
ciana amb capacitat no sols d’entrar a les 
Corts, sinó de convertir-se en l’esquerra 
hegemònica del País Valencià, deixant el 
PSOE, d’una vegada per totes, on és el 
seu lloc i d’on mai s’ha mogut: ofrenant 
glòries a Espanya al costat del PP.
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pEpA mESA
Botànic significa per a València 

molt més dels que alguns puguen 
pensar. És un “rara avis” en la 
història del Cap i Casal. Quan par-
lem de Patraix, Marítim o Russafa 
estem parlant de barris amb una 
història d’independència respecte 
a “Intramurs” en un moment de la 
seua història. Donada la seua llu-
nyania respecte al “centre que tot 
ho pot”, el desenvolupament, els 
ritmes i el dia a dia d’aquests barris 
depenia d’un centre independent, 
amb la seua plaça pròpia. Exem-
ples actuals d’això, una volta assi-
milats a la resta de València, són 
Benifaraig o Benimàmet, barris de 
València, sí, però amb una caracte-
rística comú: tenen el seu centre, 
la seua vida...Però no el Botànic. 
És l’únic barri d’Extramurs que, 
tot i dependre del centre històric, 
té tradició i consciència pròpia. La 
resta, és altra història, producte 
del creixement desbocat dels anys 
50, barris de formigó horitzontal 
sense excessiva personalitat si els 
comparem amb aquests (tot i que 
no per això deixen de tindre el seu 
encant).

Val a dir que el Botànic podia ha-
ver tingut carta de població a finals 
del segle XIX, cosa que a la fi no 
va ser possible. Però en contra del 
que molts puguen pensar (o inclús 
sentir), Botànic no és un barri més. 
I prova d’això és l’activisme que 
reflecteix. Enquadrat entre la Gran 
Via i Ciutat Vella, aquesta part im-
portant i històrica de la ciutat està 
demostrant que l’altra València de 
la que tant es parla, no només és 
possible; és, a més i sobretot, real.

Potser l’emplaçament del jardí 
haja ajudat a això. Una de les 
principals reivindicacions d’aquest 
barri valencià ha sigut el de la seua 
defensa davant l’amenaça destruc-
tiva. Ha unificat i ha activat a dife-
rents col·lectius... i el que és més 
important, ha sigut una “causa” 
que ha servit per crear una nova 
plataforma que conforma el teixit 
associatiu d’una ciutat que, mal-
grat la indiferència i la manera de 
fer del PP, no s’ha adormit davant 
la supremacia populista barata i 
demagògica dels de sempre. La 
“obligació uniformadora” no ha 
pogut amb la voluntat creativa 

de ciutadans que, més enllà de 
“l’ecologisme ben entés” han sabut 
unir democràcia participativa amb 
acció política. Salvem el Botànic és 
l’exemple d’això.

Diferents mobilitzacions, accions 
i cadenes humanes han servit per 
reivindicar un espai que molta gent 
vol públic i no tancat als interessos 
privats. Hem vist i estem patint 
com, ara més que mai davant la 
contesa electoral, el PP projecta i 
executa obres per tal de que Secop-
sa o altres empreses vinculades a 
Cotino o Barberà facen el seu agost 
a costat dels contribuents.

En aquest sentit, el “Salvem el 
Botànic” no és un de tants; ha sabut 
conformar i activar una plataforma 
centrant-la també en altres pro-
blemes del barri como ara l’apar-
cament. Actes, accions jurídiques i 
exposicions s’han sabut combinar 
per tal d’arribar a l’objectiu de 
preservar no només el jardí, sinó 
també el seu entorn. A aquest punt 

ens apareix el solar de Jesuïtes. La 
negociació començada ha tingut i 
té, encara, dos objectius principals: 
el rescat dels terrenys que allà es 
troben per tal de convertir-los en 
jardí, ampliant la zona verda i, a 
més a més, oferir la solució als 
drets urbanístics del promotor de 
l’hotel allà situat per tal de traslla-
dar l’edificabilitat a una altra zona 
de la ciutat.

Botànic és un barri de contras-
tos. Trobar-se entre una artèria 
principal com és Guillem de Cas-
tro, amb la proximitat de la Gran 
Via, el centre neuràlgic de trobada 
social que és el “Nuevo Centro” i la 
Petxina amb el conseqüent trànsit 
no impedeix, però, que Botànic 
tinga una vida agradable i tranqui·.

PLaTafORMEs COM “saLVEM EL BOTàNIC” HaN fET DEL BaRRI UN DELs MOTORs DE La VaLÈNCIa INsUBMIssa

El barri del Botànic, actiu i reivindicatiu

Situat entre la Gran Via 
i Ciutat Vella, el Botànic 
coneix un “activisme” 
que demostra que hi 
ha moltes persones i 
col·lectius que lluiten 
per una ciutat millor

la que la fa inconfusible. Per a molta 
gent, és l’avantsala (amb restau-
rants assequibles i exquisits alhora) 
de la “marxa nocturna” que ofereix 
el barri del Carme. Llocs com la pla-
ça al costat de Sant Sebastià parlen 
per sí sol, i es conjuga de manera 
perfecta amb història i activitat i 
edificis característics.

Un emplaçament agradable que 
no s’ha salvat de l’intent de des-
trossa dels de sempre. Pot semblar 
repetitiu, però no per això deixa de 
ser cert. A hores d’ara, cap barri 
històric de la capital del Túria s’ha 
salvat d’un intent d’assetjament per 
banda de l’Ajuntament. Qui perd els 
origes... Per sort, Botànic s’ha coor-
dinat, ha lluitat i, fins ara, ha pogut 
mantindre a ratlla als de sempre.



El tancament de les emissions de TV3, 
després de 25 anys de presència a les co-
marques valencianes, ha provocat la reac-
ció dels ciutadans a diversos pobles i ciutats 
del País Valencià i dels Països Catalans. 
Així, dilluns 21 de febrer, paral·lelament 
a la concentració a la Plaça de la Mare de 
Déu de València se’n realitzava una a Bar-
celona i a Reus en suport al restabliment de 
les emissions.

Per la seua part, Castelló de la Plana va 
ser la primera ciutat en mobilizar-se per 

TV3 al País Valencià, on es van aplegar més 
d’un miler de persones. A més, municipis 
com Pedreguer, Pego, Xàtiva, Nules, Alcoi, 
o universitats com la Universitat de Valèn-
cia, la Universitat Jaume I de Castelló o el 
Campus de la Universitat Politècnica de Va-
lència a Gandia, també han acollit diverses 
convocatòries espontànies articulades per 
les xarxes socials com twitter i facebook 
que han gaudit d’una molt bona resposta 
per part dels ciutadans. A més tota aquesta 
resposta ha vingut acompanyada de diver-
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EsQUERRa REPUBLICaNa TRIa EL sEU CaP DE LLIsTa a L’aJUNTaMENT DE VaLÈNCIa PER aL PROPER MEs DE MaIg

Josep Heras, candidat a l’alcaldia de VLC 

REDACCiÓ
El passat dissabte 19 de febrer, l’As-

semblea Local, màxim òrgan sobirà de 
les seccions locals d’Esquerra, va triar 
per un 95% dels vots a Josep Heras com 
a candidat a l’alcaldia de València per la 
formació republicana per a les properes 
eleccions municipals. Heras, nascut a Va-

lència i veí del barri de Rascanya, llicenci-
at en Geografia i professor de secundària 
va encoratjar a l’Assemblea per tal de 
“continuar treballant per la ciutat i fer-ho 
des del convenciment de voler una ciutat 
oberta i per a tots, que acabe amb anys 
de PP, que només han sabut hipotecar el 
futur dels valencians, a banda d’endeutar 

Llocs com 
Castelló, 
Pedreguer, 
Pego, Xàtiva 
o Nules han 
conegut 
protestes 
contra el 
Consell

LEs REINVIDICaCIONs PER TV3 aL País VaLENCIà s’EsTENEN aRREU DE LEs NOsTREs COMaRQUEs

 TV3: en som molts més del que ells volen i diuen
ses accions institucionals al Congrés dels 
Diputats i al Parlament Europeu, així com 
de l’aprovació d’una moció de suport a les 
emissions de TV3 al País Valencià en ajun-
taments com Xixona, Castelló de la Plana, 
Simat de la Valldigna, Ares del Maestrat, 
Benicarló a més d’altres indrets d’arreu 
dels Països Catalans.

Noves tecnologies
Totes aquestes mobilitzacions s’han de 

sumar a les que es van convocant dia rere 
dia a través de la xarxa a diversos muni-
cipis i espais que tal de mostrar el rebuig 
dels valencians i les valencianes al que és 
un atac frontal cap a la llibertat d’expres-
sió i d’accés a la informació, i un nou greu-
ge cap a la qualitat de la democràcia del 
País Valencià. És precissament la potència 
de les xarxes socials el que ha permés una 
resposta ràpida i nombrosa al tancament 
de les emissions. Per exemple al voltant de 
l’etiqueta de twitter #sensesenyal es van 
vehicular més de 70.000 tweets (missat-
ges de menys de 140 caràcters a través de 
la plataforma twitter) en les primeres 24 
hores després de tancament. Sens dubte, 
aquestes noves formes de protesta supo-
sen un fenòmen nou en la mobilització 
política al País Valencià.

el consistori’. En aquest sentit, el candidat i 
portaveu d’Esquerra-VLC va voler recordar 
que “aquells que amb el seu silenci i amb 
una gestió desidiosa han callat davant els 
despròposits del PP han de tindre també 
la seua recompensa a les urnes. Volem 
ser l’opció útil, jove i d’esquerres de tots 
aquells valencians farts dels silencis d’uns i 
de la destrossa i la censura d’altres”.

El candidat també va fer referència a la 
censura que patim arreu del País Valencià 
“aguditzada pel tancament de TV3, que fa 
que els valencians estiguem ja acostumats 
a rebre per banda de tots els poders: el 
règim, el govern, l’oposició, la justícia i la 
policia”. Posteriorment, el Congrés Comar-
cal de l’Horta va triar els candidats a la cir-
cumscripció de València per a les properes 
eleccions a les Corts Valencianes del 22 de 
maig, així com els candidats a municipals 
per aquesta mateixa comarca.

Josep Heras ja va encapçalar la candi-
datura a València d’Esquerra Republicana 
les anteriors eleccions de 2007, on el partit 
va consolidar una presència important al 
cap-i-casal, convertint-se en la sisena força 
política de la ciutat.

Heras ha 
destacat 
que 

“volem ser 
l’opció útil 
d’esquerres”

ANNA pEñA
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tERESA CigES
Tal vegada els 365 dies que té un 

any passen molt ràpid, però alguns 
successos es queden gravats en 
la nostra memòria. Malgrat això, 
els fotoperiodistes valencians ens 
han volgut ajudar a través d’ una 
exposició que destaca els moments 
més importants del 2010. Tot sota 
el punt de vista d’ uns professionals 
als quals l’ any passat Camps va 
censurar part de la seua obra per 
aparèixer fotografiat amb implicats 
en la trama Gürtel.

Si fem memòria, aquest ja va 
ser un acte en el qual el President 
ens va mostrar el seu despotisme, 
eliminant imatges d’un museu pú-
blic i triant el que el País Valencià 
havia de veure. Aquest assumpte 
a ell no li va importar gens, doncs 
aquest Nadal va tindre una trobada 
amb els fotoperiodistes, sabent que 
prompte es publicarien les imat-
ges del 2010, i els somreia com si 
res haguera passat. Camps es va 
atrevir fins i tot a posar fent una 
foto, com a símbol que no existia la 
censura.

Enguany no existeix la censu-
ra en l’exposició de “Fragments 
2010”, és cert. No existeix perquè 
es situa en una sala del Centre 
Cultural la Nau, edifici de la Uni-
versitat de València; per tant, al 
no ser un museu públic, les autori-
tats valencianes no poden fer-ho. 
Aquesta exposició mira la realitat 
cara a cara, cerca saber el que 
passa i explicar-ho, és la manera en 
què els fotoperiodistes valencians 
tenen de mantenir viva la memòria 
dels ciutadans. Aquest any l’expo-
sició és un espai de llibertat per a 
recordar fets essencials i no caure 
en la temptació de tapar-se els ulls 
amb una bena.

Què ens depara “Fragments 
2010” o el primer any després de 
la censura?.L’exposició és gratuïta 
i està oberta al públic fins al 24 
d’abril. En ella s’observa un total 
de 107 instantànies realitzades per 
29 fotoperiodistes que arreple-
guen el més destacat del 2010 en 
el món de l’economia, la política, 
la cultura, els esports i la societat 
valenciana. Entre els temes que 
reflecteixen les fotografies estan 
l’arribada de l’ AVE a València; els 
hotels de cinc estels, com l’ Hilton o 

l’ Hesperia Parc Central, convertits 
en edificis fantasma; la tensió vis-
cuda durant els primers dies d’abril 
de 2010 en el barri del Cabanyal; 
la polèmica dels “xiringuitos”; els 
efectes de la censura que va patir 
Fragments 2009 en ser retirada 
del MuVIM; l’esport valencià que 
s’apunta uns quants triomfs en un 
any discret, i les dels representants 
polítics valencians en un any deci-
siu de cara al 22-M.

En la secció econòmica la imatge 
més cridanera és la de Rita Barberá 
i Francisco Camps ballant en pre-
sència del ministre de Foment, José 
Blanco, quan l’ AVE va arribar a Va-
lència després del primer viatge en 
proves. La fotografia és important 
no sols pel fet de mostrar-nos com 
els nostres representants sempre 
tenen que cridar l’ atenció d’alguna 
forma, sinó també pel ressó que 
ha tingut l’ AVE a València. No tot 
ha sigut perfecte. L’aeroport de 
Manises es veu afectat i els viatgers 

també, lamentant l’aposta per un 
tren per a classes amb poder adqui-
sitiu, ja que han desaparegut altres 
alternatives ferroviàries.

Pel que fa a la secció política, 
una imatge típica valenciana capta 
els ulls de tot el públic: les dos del 
migdia, balcó de l’Ajuntament ple 
de falleres i Rita Barberá, la repre-
sentant dels ciutadans valencians, 
ens demana callar (perquè va a 
començar la mascletà?). Aquesta 
imatge estem farts de veure-la, 
però el moment en que Kike Taber-
ner va fotografiar la seua no. En 
eixe moment estava Maria Teresa 
Fernández de la Vega, i l’alcaldessa 
demana silenci davant l’escridassa 
que rep la que aleshores era vice-
presidenta del Govern espanyol. 

DEsPRés DE La CENsURa OfICIaL, L’ExPOsICIó “fRagMENTs D’UN aNy” Es POT VIsITaR a La UNIVERsITaT

València, terra de censura?

“Ara passa el mateix 
amb TV3. Al Consell no 
li interessa que tinguem 
emissions catalanes. 
Amb això demostren la 
nul·la importància que 
dediquen a la llengua”

Un fet insòlit.
N’ hi ha un fum d’imatges impac-

tants que fan que aquesta exposició 
tinga tants espectadors, des de fa 
huit anys. La que el President de la 
Generalitat va mostrar censurant 
l’any passat algunes imatges: és que 
no volia que el poble valencià cone-
guera tota la veritat, o part d’ ella, i 
per això ho va fer.

Ara passa el mateix amb TV3. Al 
Govern valencià no li interessa que 
tinguem emissions catalanes, per 
això les tallen. Amb això demos-
tren moltes coses, però sobretot, 
la “importància” que li donen a la 
nostra llengua, a la nostra cultura i 
a la difusió d’aquestes.

Plantegem-nos, és València una 
terra de censura?
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EL CLUB a La NOsTRa MaRxa EDITa DEs DE fa UN gRaPaT D’aNys aQUEsTa REVIsTa faLLERa EN CaTaLà

Marxa Popular Fallera: cultura, festa i país

pAU oSòRio
       Quines són les activitats 
que hui feu des del Club a 
la Nostra Marxa?

Després de la mort de 
Simó Aguilar el ritme es va 
alentir molt. La seua coordi-
nació era molt vital i n’hi ha-
vien activitats com la ràdio 
Nova que es va perdre. Però 
hem fet altres activitats sota 
la coordinació de gent com 
Vicent Penya, Carol Pardo 
i jo mateix. La consolidació 
de la revista anual “Marxa 
Popular Fallera” per exem-
ple ha sigut un esforç però 
ho hem pogut aconseguir. 
La ràdio no va ser possible.
       A la memòria de tots 
està Simó Aguilar. Quina 
va ser la seua petjada tant 
al club com al món de les 
falles?

Simó tenia una gran 
espenta i un dinamisme 
enorme com a coordinador 
del Club. La Ràdio Nova 
estava sota la seua direcció 
i contava amb concursos 
de música de gent jove i un 
profund treball en el món 
de les falles. És molt difícil 
arribar a la seua espenta i 
al nivell de treball que va 
desenvolupar Simó.
       Per tal de fer tot això 
possible, heu trobat entre-

bancs a l’administració?
No hem tingut cap tipus 
de suport per banda de 
l’administració. No n’hi ha 
cap tipus d’interés, ni de 
suport, ni de sensibilitat per 
coordinar temes de cultura 
ni identitat valenciana. Hem 
d’agrair a tota la gent que 
amb la seua col·laboració 
ha fet que la revista siga 
possible. I per suposat a les 
empreses que patrocinen 
i als anunciants. Però per 
banda de l’administració 
no podem dir el mateix 
malauradament. És una 
administració centralitzada 
a Madrid que mira al centre 
i no li’n dóna, ni a aquest 
ni a cap projecte, cap tipus 
de recolzament. Tot allò 
que significa lliure opinió i 
innovació no contarà amb la 
seua ajuda. 
       Existeix actualment 
una falta d’interés per l’au-
tèntic món de les falles?

Sobretot hem de fer 

referència a l’ús del casal i 
inclús de les carpes que allu-
nyen eixe esperit valencià 
i faller de “falles populars” 
que nosaltres defensem. 
L’arribada dels nouvinguts i 
la seua implicació en la festa 
trenca eixe esperit que el 
fa molt més tancat. Abans, 
però, el barri vivia la festa 
amb allò que n’hi havia i 
ho feia amb més intensitat. 
Volem desfer-nos de deter-
minats tòpics i aconseguir 
unes falles modernes del 
segle XXI sense oblidar d’on 
venim. El fast i l’or-i-pell no 
poden desbancar un model 
participatiu, democràtic i 
lliure. Eixe era l’esperit de 
Simó.
      Parleu de “talibans 
sense escrúpols” quan feu 
referència a la censura que 
pateix el País Valencià en 
molts aspectes. Afecta tam-
bé al món de les falles?

Sí i és el pitjor que patim 
des de fa molt de temps. La 
censura “prèvia” va deixar 
d’existir quan va entrar la 
democràcia, però ara patim 
“l’autocensura”. Eixa la 
practica la gent pobra d’es-
perit. Cal dir que les falles 
són sàtira i crítica. Intentar 
eliminar això escudant-se de 
manera falsa “en la falta de 

respecte” és indigne. I fins i 
tot, en l’altra banda, aquest 
terme està equivocat.     

  Parlant de censura, la 
pregunta és obligada: què 
opineu del tancament de 
TV3?

És un anacronisme en 
tota regla, una crueltat. Una 
volta més, els de sempre im-
posen la seua per interessos. 
Aquesta gent ens fa creure i 
passar per l’agulla que “són 
els representants de tots els 
valencians” contínuament. I 
això, tot plegat, em sembla 
una crueltat. No estem 
parlant ni de negoci privat 
ni de competència deslleial, 
sinó de llibertat d’expressió. 
A hores d’ara podem vore 
qualsevol televisió del món 
mitjançant la parabòlica, 
però ells no ens deixen vore 
la televisíó de Catalunya. 
Quin mal fa que algú puga 
vore una televisió? Està a 
l’abast individual i forma 
part de la seua llibertat 
tocar un botó i triar. És un 
tancament moral i cerebral 
per la seua banda. A la Ge-
neralitat no li costa diners 
tindre TV3, no se li imposa 
a ningú. És molt cínic i molt 
cruel. Si arriben fins a eixos 
extrems, què més ens poden 
fer?

fRaNCEsC fERRER

Editor i representant del Club a la 

Nostra Marxa

Marxa Popular 
Fallera

“Marxa Popular Fallera” 
és la revista anual del 
Club a la Nostra Marxa, 
associació cultural que 
lluita per la defensa de 
la personalitat valen-
ciana. El treball que al 
seu dia va encetar Simó 
Aguilar, històric valen-
cianista nascut en una 
alqueria de Poble Nou, 
el segueixen actualment 
i amb el mateix vigor 
persones compromeses 
que, amb la col·laboració 
inequívoca d’aficionats a 
les falles i a la cultura, 
fan possible l’esperit 
participatiu, democràtic 
i sobretot popular de 
la festa valenciana. El 
seu compromís i la seua 
lluita han sigut i seguiran 
sent punts centrals del 
Club. Des d’ací, valga 
aquesta entrevista com 
a homenatge al patrio-
ta i valencianista Simó 
Aguilar.

www.go.to/alanostra-
marxa

“L’administració 
no té cap tipus 
de sensibilitat 
ni interés per la 
cultura valenciana”


