
Tota política que no fem, serà feta contra nosaltres.La política o la fas o te la fan. » Joan Fuster
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L’AS DE BASTOS

770 anys
» El 9 d’octubre de 1238 Jaume I entrava a la 
ciutat de València culminant una etapa cabdal en 
la gran epopeia de la nació catalana, que és, sense 
dubte, la conquesta del Regne de València.
No és un afany historicista el que em mou a re-
cordar aquesta data, sinó una refl exió al voltant 
d’una altra data: la del 2014.
Cap nació, l’aspiració de la qual siga seure allà on 
seuen les nacions amb Estat, renuncia, d’entrada, 
a cap part del seu territori nacional,i molt menys 
a aquella que suposa, entre moltes 
altres coses, l’obra magna, 
la més gran empresa as-
solida al llarg de laseua 
història.

ELECCIONS UNIVERSITAT » 4

L’independentisme creix sensiblement a la 
Universitat de València

Agustí Cerdà
President d’Esquerra-
País Valencià
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València
Ryanair tanca la seua base a VLC i envia 
els seus avions a Madrid



CARLES BANYULS
Deia Emilio Attard, aquell capo de la 

UCD famós per haver fomentat l’anticata-
lananisme a València fins l’extenuació, que 
els valencians “havíem perdut miserable-
ment el temps discutint sobre bizantinismes 
i per això vam ser els darrers en tindre 
autonomia”. Attard tenia la barra de ficar 
en el mateix sac “catalanistes” i “blaveros” 
i qualificava de bizantinismes discussions so-
bre la bandera, el nom del país, l’himne o la 
llengua, quan eixa suposada pugna innocent 
pel “blau” amagava una disquisició més pro-
funda: si els valencians som una regió d’Es-
panya amb la nostra “peculiaridad regional” 
(la taronja, la paella i dir uns quants “che” 
quan es parla en castellà) o som un país que 
compartim identitat nacional amb catalans 
i balears i volem aspirar al ple autogovern 
(incloent, evidentment, la independència). 
Faig aquesta invocació a Attard perquè 30 
anys després, des del camp del nacionalis-
me (Bloc) li han donat la raó a Attard i han 
arribat amb PP i PSOE a un consens sobre 
el que som els valencians. Ara bé, perquè 
fructifique del tot aquest consens, cal cul-
minar amb èxit dues coses: que el partit en 
qüestió es lleve el “sambenito” del catalanis-
me, i que aquest desaparega completament 
de València, sense deixar rastre. El primer 
requisit ja s’ha complit: el Bloc s’ha homo-
logat perfectament a la resta de partits de 
l’stablishment: som la Comunitat Valencia-
na, comunitat autònoma d’Espanya (entitat 
superior inqüestionable) i tenim com a 
sostre del nostre autogovern l’autonomia 
d’opereta. El segon (ai!) no hi haurà manera 
d’aconseguir-lo mentre existisca Esquerra 
Republicana. I es ací on vull arribar: l’exis-
tència d’ERPV a València molesta a tots, a 
tots eixos que han arribat al consens de què 
els valencians, girant l’esquena a Catalunya 
i les Illes, som una comunitat autònoma 
d’Espanya. ERPV està ací per desmentir-ho. 
De moment, com no ens poden il·legalitzar, 
opten per una cosa més intel·ligent i igual 
d’efectiva: el silenci. Mireu si no, les vegades 
que el Levante o Las Provincias trauen la 
nostra sigla... Vergonya, cavallers, vergonya, 
que 30 anys després els qui provenien del 
fusterianisme s’hagen convertit en el partit 
d’Emilio Attard i col·laboren entusiastament 
en la persecució dels qui defensem legítima-
ment la catalanitat del nostre país.

infoGràfica
Preu del bitllet senzill de metro

tots a una veu
El Bloc, el partit
d’Emilio Attard
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bloc de blogs
El PP i el PSOE es barallen per veure qui 
és més hipòcrita 

JOAN PUIG
I de cap de l’operació l’inefable José Bono, 

deu ésser molt encertat congelar els sous dels 
diputats, però per fer-ho creïble, ell, el President 
del Congrés tindria que abaixar-se el sou de 
veritat.

Més de 15.000 .-€ al mes i despeses pagades 
són un sou excessiu per un President, sigui 
Bono o sigui Marín, però sortir volen donar 
exemples a la resta de ciutadans i presentant-se 
com un humil servidor públic és un acte barroer 
d’hipocresia política.

La portaveu del PP i el del PSOE, s’han barallat 
per televisió per veure qui era el més hipòcrita, 
han donat un trist espectacle i han ajudat a que la 
ciutadania perdi encara més la confiança en els 
polítics.

Els càrrecs electes han de cobrar un sou ajustat 
a la seva responsabilitat, el debat dels sous dels 
polítics sempre aixeca polèmiques i no sempre 
reben els mateixos, moltes vegades reben justos 
per pecadors.

Més que el sou, els polítics tindrien que 
tenir obertes les seves declaracions de renda, 
l’administració tindria que controlar els negocis 
externs, l’ús de les influencies, els fitxatges 
milionaris després de deixar la vida pública i no 
fer proclames de cara a la galeria.

El Sr. Bono, si vol ésser creïble ha de fer un 
gest real i contundent, ajustar el seu sou a una 
proporcionalitat molt més justa, i no caure en 
paternalismes, he conegut al Sr. Bono en la seva 
etapa de Ministre de Defensa, sempre he dit que 
li agraïa la seva sinceritat en expressar les seves 
opinions, però avui ha caigut en la hipocresia, ara 
pot rectificar el seu error, ell té la paraula.
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combustible per a falles

l’enquesta
Què penses de l’arribada de la fórmula 1 a la Ciutat de València?

El debat al voltant de la Fórmula 1 no és sobre 
l’esport, ni tan sols si circuit urbà sí o no, per-
què ja diposem del circuit de Xest. El veritable 
problema és la política de grans esdeveni-
ments que fomenten els governs municipal 
i autonòmic. Les infraestructures estan mal 
plantejades, sovint son inútils, i a més cauen 
en la decrepitud més absoluta al poc de temps 
de ser inaugurades. Al cap i a la fi, del que 
es tracta és d’edificar sense que després la 
ciutat de València reba els suposats beneficis 
d’aquests projectes.

M’agraden els esports i els espectacles i m’estime 
València. Però després de cada gran esdeveniment 

-com ara la Fórmula 1- què queda? Cap equipament 
esportiu per a la ciutat i un innecessari circuit per 
dins del casc urbà (ja que tenim el circuit de Xest), 
que representa una molèstia per als veïns i per al 
prestigi de València. València mereix una oferta 
pròpia de turisme tot l’any, tenim un excel·lent pa-
trimoni cultural i històric, un clima molt benigne i 
gent oberta. Basar-ho tot en grans esdeveniments 
és un risc per al futur, sobretot en temps de crisi 
com ara.

Rita Jakrzewski
Estudiant

Pilar Navarro
Administrativa

Francesc Galiano 
Professor de Secundària
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mARíA JOSé CAtALá
Alcaldessa de Torrent (PP) 
Levante , 17 d’octubre de 2008

El sentimiento de valencianía es 
un sentimiento compatible con 
España.

CARLOS fABRA
President de la Diputació de Castelló (PP)
Levante-emv 29 de novembre de 2008

He comprado el 27931 y si me toca me sacaré la 
pirula y mearé en la sede de Esquerra Unida.

ENRIC mORERA
Diputat del Compromís a les Corts Valencianes
Levante, 28 de novembre de 2008
 

Zaplana dio ejemplo de querer el 
valenciano e hizo mucho por la 
lengua.

Crec que València necessita esdeveniments de 
certa importància per a atraure turistes i visi-
tants. Durant massa anys a aquesta ciutat no 
venia ningú (només hi havia turistes a Falles) i 
ara, en canvi, superem fins i tot a Barcelona en 
l'arribada d'estudiants Erasmus. Events com 
la Fórmula 1 serveixen perquè la ciutat tinga 
una promoció internacional impagable. Ara bé, 
aquests events no s'han de realitzar a costa dels 
barris. Pense que és compatible una bona gestió 
dels recursos en inversions ciutadanes amb plans 
per a la promoció turistica de la ciutat. 
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ELECCIONS ALS òRGANS DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE VALèNCIA

L’independentisme guanya posicions a la UV

RAüL GARAY
Perquè ens situem, aquest carrer, ens 

informa el cronista de València Vicent 
Boix en 1862, es troba entre “la calle de 
la Cruz Nueva y la de la Cullereta, sin 
que pueda determinar el origen de esta 
rara denominación”. El carrer de la Creu 
Nova encara existeix, tot i que partit pel 
modern carrer de la Pau, obert a princi-
pis de segle XX. I el de la Cullereta no és 
un altre que el tram del carrer de Comè-
dies que desemboca en la plaça de Sant 
Vicent Ferrer. I sí, encara subsisteix avui 
l’antiquíssim carrer “del Pollastre” en ple 
cor de la València jueva. El cronista Boix 
–tan exhaustiu sempre en donar dades 
històriques– no va saber explicar l’origen 

d’aquesta denominació i la cosa es ben 
senzilla. Aquest carrer era, simplement, 
el CARRER DEL CALL. Com hem dit, 
ens trobem al centre mateix del barri 
jueu de València (del qual apenes queda 
rastre) i aquest CALL -nom del barri jueu 
als Països Catalans- degenerà en GALL. I 
de Gall a Pollo només hi ha un pas: la de-
cadència i castellanització del nostre país 
des del s. XVIII. Modernament, en tornar 
a la denominació valenciana, l’Ajun-
tament ha optat per traduir POLLO a 
POLLASTRE i s’han quedat tan amples. 
Com veiem, la salvatjada és gran. Com és 
natural, des de València Sí demanem la 
restitució del nom de “Carrer del Call”, 
com a testimoni de la València jueva.

El carrer 
conserva dues 
cases antigues 
amb un traçat 
més estret del 
carrer.

L’OPINIó

l’independentisme 
creix

PAU OSòRIO

Si alguna cosa hem de tenir clara és 
que, després d’anys de funcionament, 
l’independentisme comença a ser una 
opció en el cap de molta gent, dins i fora 
del “feu” de la Universitat. Després de les 
eleccions a Claustre i Junta de Centre, el 
fet què el sindicat independentista SEPC 
haja aconseguit 14 claustrals i ser la sego-
na força al conjunt de la Universitat deixa 
un sabor de boca que anima a continuar 
lluitant amb més força encara. Els que 
avui estem en una organització política 
però hem passat pel SEPC (Esquerra té 
un bon grapat de militants que varen pas-
sar pel sindicat independentista) sabem 
que fa uns anys haguera sigut impensable 
ni tan sols plantejar-se la idea que l’inde-
pendentisme tinga els recolzaments que 
té actualment. 

Amb el pas dels anys, l’independentis-
me comença a ser percebut pel conjunt 
de la societat com una opció democràtica 
més enllà dels complexos i pretextos que 
han suposat un impediment per a la seua 
consolidació a la societat valenciana.

Si això ha pogut passar en poc més de 
10 anys, si en eixe temps s’ha passat a ser 
referent estable, què no podem aconse-
guir fora de la Universitat?

El carrer del Pollastre 

està situat en el barri de 

la Seu-Xerea, entre el 

carrer del Mar i el carrer 

de la Pau, al bell mig de 

Ciutat Vella.
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REdACCIó
El passat 27 de novembre van tenir lloc 
a la Universitat de València les eleccions 
a Claustre i Junta de Centre. Els comicis 
van suposar la davallada de Campus Jove i 
BEA (grups estudiantils vinculats al PSOE 
i al Bloc, respectivament) i la pujada del 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC), que retalla diferències i supera 
per primera volta al Bloc d’Estudiants 
Agermanats.
D’aquestes eleccions es poden derivar 
dues idees: que la dreta no acaba d’ar-
rancar a la Universitat, on els sindicats 
anticatalanistes i d’extrema dreta obtenen 
pobres resultats (constant que es repeteix 
any rere any) i que l’independentisme, re-
presentat pel SEPC, incrementa els seus 
resultats i es troba ja a només 3 claustrals 
de Campus Jove, sindicat controlat pel 
PSOE i guanyador des de l’any 2001. Així 

doncs, el sindicat independentista, que ha 
centrat el seu discurs contra el  Procés de 
Bolonya i per la defensa d’una universitat 
pública de qualitat i en català, es refà dels 
resultats de l’any passat en què va caure a 
11 claustrals, recuperant així terreny.
Lamentar només la poca participació dels 
estudiants en aquestes eleccions, cosa 
tradicional a la Universitat de València, on 
només al voltant d’un 10% del cens electo-
ral exerceix el seu dret de vot.
La pujada del SEPC ha de servir per 
estendre la consciència independentista 
entre els joves universitaris i per fer de 
l’articulació dels Països Catalans a tots 
els nivells -també en l’acadèmic- un fet 
normal en la societat valenciana.

EL CARRER ...

del Pollastre

Els independentistes guanyen 
pes a la Universitat
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RAüL CAStANYER
El passat 4 de novembre Ryanair 

va tancar la seua base a l’aeroport 
valencià de Manises per “el rebuig 
per part del Govern valencià de 
mantindre un debat constructiu per 
a la promoció de l’aeroport valencià 
i les seues rutes al llarg de la xarxa 
de Ryanair a Europa”. Aquest anun-
ci suposa la pèrduda de 750 llocs 
de treball, de 70 vols setmanals i de 
750.000 passatgers anuals.

La supressió de la base de 
Manises suposa la cancel·lació 
de 9 destins: Oporto, Santiago de 
Compostel·la, París, Bolonya, Malta, 
East Middlans, Liverpool, Maas-
tricht i Eindhoven. A més a més, 
l’aerolínia deixa en suspens les rutes 
que tenia previst inaugurar des de 
VLC cap a Venècia, Berlín, Ham-
burg, Varsòvia i Bucarest.

El detonant d’aquesta situació ha 
estat la discriminació de l’aerolínia 
en favor d’Air Nostrum, propietat de 
la família Serratosa, molt propera 
al PP i accionista de Clickair. Des de 
fa anys el Consell ha estat donant 
subvencions a Air Nostrum a canvi 
de que aquesta duguera el logotip 
“Comunitat Valenciana” als seus 
avions.

12 milions d’euros
Quan fa escasos mesos el Consell 

va signar l’acord de col·laboració 
amb l’aerolínia dels Serratosa, Rya-
nair va sol·licitar a la Conselleria de 
Turisme “una campanya de promo-
ció conjunta de la regió” segons la 
qual cada part invertiria un milió 
d’euros, encara que, segons l’aerolí-
nia, no es va obtindre cap resposta.

Segons dades donades a conéixer 
per Ryanair, aquest ajut suposaria 

El govern valencià afavoreix amb ajuts públics l’aerolínia privada Air Nostrum 

Ryanair tanca la seua base a VLC 
i envia els seus avions a Madrid 

la connexió consell-clickair-air nostrum

Amb el tancament de la 
base València perd enllaços  
aeris amb destinacions 
europees com París o Li-
verpool, i deixa en suspens 
altres connexions amb 
Venècia o Berlín des de 
l’aeroport de Manises.

que rebrien 80 céntims per passat-
ger transportat, mentre que els 12 
milions a Air Nostrum suposen 12 
euros per passatger.

Ajudes a altres ciutats
Així, mentre a VLC es va tancar la 

base per falta d’acords amb la com-
panyia irlandesa, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Tarrago-
na, diversos ajuntaments i cambres 
de comerç han subscrit convenis 
de tipus promocional per valor de 
15 milions d’euros fins a 2011. Per 
la seua banda, la Xunta de Galícia 
aporta 37 milions d’euros amb els 
mateixos fins.

Els avions, a Madrid
El resultat final és que els dos avi-

ons que “dormien” a la base valenci-
ana han estat traslladats a Madrid, 
gràcies a la qual cosa s’obriran 
immediatament quatre noves línies 
internacionals

Discriminar
Manises en  favor 
de Barajas

El tancament de la base de 
València per part de Ryanair no 
depén més que de la mateixa 
companyia, que al cap i a la fi és 
qui va decidir obrir i mantindre 
unes línies que, segons assegu-
ra l’empresa, no eren rendibles.

Però també és cert que des 
del Consell i des de l’Ajunta-
ment no s’ha fet res per evitar-
ho. Quan Air Nostrum, compa-
nyia propera al PP, va sol·licitar 
un conveni per a promocionar, 
juntament amb la Conselleria 
de Turisme la “Comunitat Va-
lenciana”, aquests van reaccio-
nar concedint aquest conveni, i 
després, ampliant-lo fins als 12 
milions d’euros actuals.

Potser és una coincidència, 
però allò innegable és que 
aquelles operacions on aparéi-
xen AENA, Iberia  o el Govern 
central, acaben amb el mateix 
resultat: l’aeroport de València 
apareix sempre perjudicat en 
favor de Barajas i la seua nova 
faraònica terminal T4.

Aquest aeroport va rebre 
entre el 1992 i 2004 el 58% 
de la despesa pública total en 
aeroports, en una clara política 
del Govern central, indepen-
dentment de qui governe, de 
beneficiar l’aeroport madrileny 
front a aquells que li puguen fer 
alguna competència, especial-
ment els de Barcelona, València 
i Mallorca. Així, s’ha donat a 
Barajas la categoria d’únic hub 
de l’estat, alhora que s’han 
boicotejat els intents del Prat.
Després d’una inversió de 6.185 
milions d’euros a Barajas, 
AENA necessita que tots els 
aeroports treballen com a sub-
ministradors de passatgers per 
a l’aeroport madrileny i, així, 
minimitzar-ne el dèficit. Així, 
el paper a què s’està relegant  
l’aeroport de Manises és al de 
simple aeròdrom regional sub-
ministrador de passatgers. I tot 
amb el vist-i-plau del Consell 
qui, de pas, dóna un espentó 
més als interessos  de l’empresa 
“amiga” Air Nostrum.

Flota d’avions de Ryanair a l’aeroport de Madrid

Segons paraules del vicepresident 
del Consell, Vicente Rambla, el País 
Valencià “tindrà cobertes les línies 
de comunicació amb altres aero-
ports” i va assegurar que s’estaven 
mantenint contactes amb Clickair 
perquè aquesta arreplegara les rutes 
tancades per Ryanair.

Clickair, participada per Ibèria, 
està participada en un 20% pel grup 
d’inversions Nefinsa, propietat de 
la família Serratosa, que alhora, és 
propietari de l’aerolínia Air Nos-

trum. Així, trobem que amb aquesta 
operació els Serratosa, molt propers 
al PP, obtenen 12 milions d’euros per 
a la seua aerolínia  de referència, Air 
Nostrum. Al mateix temps, Clickair, 
de la qual tenen un 20% de l’accio-
nariat, queda com la gran beneficià-
ria de la marxa de l’aerolínia de baix 
cost més important d’Europa de 
l’aeroport valencià.

De jugada mestra podria ser qua-
lificada tota l’operació des del punt 
de vista de Nefinsa i els seus propie-

taris. No així des del punt de vista de 
la ciutat de València, que perd 750 
llocs de treball, 700.000 visitants 
anuals i uns 680 milions euros de 
despesa en la ciutat. I el que és més 
important, la connexió de la ciutat 
amb alguns dels centres de negocis 
més importants del continent, com  
Paris o Berlín, i la posada en dubte 
de la creació d’altres intineraris que 
estaven previstos adreçats a ciutats 
com Liverpool o Venècia des de 
l’aeroport de Manises.



xIxONA

Joan de Déu Martines, l’esperança del sud

ExPERIèNCIES MUNICIPALS » xIxONA

L’alternativa a l’urbanisme del PP
POL PAGèS
L’oposició constructiva d’Es-
querra a Xixona es va visualit-
zar especialment davant els 8 
PAI que va proposar el PP. 

El municipi té un terme 
municipal molt extens envoltat 
de muntanyes. La proximitat 
amb la costa i, sobretot, amb la 
ciutat d’Alacant, fa que el terme 
de Xixona sigui molt llaminer 
per a l’especulació urbanística. 
Aquests volien passar a tenir 
20.000 habitatges, 8 urbanitza-
cions i 3 camps de golf, que va 
desfermar l’oposició dels veïns. 

Des d’Esquerra es va plante-
jar una nova forma de creixe-
ment, fent-ho a partir del nucli 
urbà. Resulta que Xixona és 
una vila construïda d’esquena 
al riu i l’equip de Joan de Déu 
Martines es plantejava corregir 
aquest error històric. D’aquesta 
manera proposava l’adequació 
d’un passeig d’un quilòmetre 

POL PAGèS

Xixona és el municipi més al 
sud dels Països Catalans on 
Esquerra hi té representació a 
l’Ajuntament. En aquest poble 
de la comarca de l’Alacantí els 
independentistes són la tercera 
força més votada amb dos regi-
dors, per darrere del PSOE, que 
governa amb majoria absoluta, 
i el PP. 

L’èxit d’Esquerra es 
deu a la coherència 

del seu discurs, a 
la feina ben feta 
i a la proximi-

tat amb els 
veïns de tots 
els barris de 

Xixona. 
Esquerra 

va pre-

sentar-se per primera vegada 
a Xixona el 1995, aleshores els 
resultats no van acompanyar i 
no es va aconseguir cap regi-
dor. Quatre anys més tard es 
va optar per fer una coalició 
amb el Bloc, però tampoc va ser 
possible obtenir representació. 
Això va desmotivar una militàn-
cia molt jove i va desincentivar-
la a presentar-se a les eleccions 
de 2003. 

El 2007 havia arribat l’hora 
d’Esquerra, l’hora d’organit-
zar-se de nou per concórrer a 
les eleccions municipals. Els 
mesos previs al 27 de maig de 
2007 van ser de molta activitat 
per Esquerra-Xixona. L’exe-
cutiu del PP havia creat 8 PAI 
(Programa d’Actuació Integral) 
que preveien un creixement 
urbanístic exagerat arreu 
del terme municipal, un dels 
més extensos del sud del País 
Valencià. Esquerra va ser l’únic 

partit polític que feia oposi-
ció. A més a més, va entrar a 
formar part de la plataforma 

cívica «Xixona sostenible», cosa 
que li va aportar molta entrada 
al món veïnal i a les entitats. 
Aquesta activitat va fer que 
molta gent jove, molta gent 
conscienciada amb la defensa 
del territori, votants del Bloc i 
d’EUPV veiessin Esquerra com 
un bon referent per defensar els 
seus interessos a Xixona, a més 
a més de tots els independentis-
tes convençuts.

En Joan de Déu Martines i 
el seu equip s’ensumaven uns 
bons resultats electorals, la pro-
ximitat que tenien amb la gent 
els ho feia intuir, però fins al 
mateix dia de les eleccions no es 
van adonar que la cosa anava de 
debò. Destaquen el vot de molta 
gent vinculada a les entitats, de 
molta gent jove i, fins i tot, de 
molta gent castellanoparlant 
que apostava per la proximitat 
d’Esquerra per portar la seva 
veu a l’Ajuntament. 

Ara Esquerra fa oposició 
constructiva a la majoria abso-
luta prepotent del PSOE.

«La proximitat 
amb veïns
i entitats és la 
clau de l’èxit»

La proposta 
d’Esquerra 
permet 
compactar
el nucli 
històric amb 
els dos barris 
del terme

L’APUNT PERSONAL

JOAN DE DéU MARTINES

» Va néixer a Xixona el 1975 i des de sempre 
ha estat vinculat a la vida social del poble. És 
llicenciat en Filologia Catalana per la universi-
tat d’Alacant i treballa de professor de català 
en un institut de secundària d’Alacant. 
Va començar la seva trajectòria política a un 
sindicat d’estudiants independent a la univer-
sitat, és militant d’Esquerra des del 1995 i al 
mateix any participa a la llista d’Esquerra a les 
eleccions municipals a Xixona, on no s’obté 
representació. El 2007 encapçala la 
candidatura d’Esquerra i aconsegueix 
ser tercera força i obté 2 regidors. És 
president comarcal de l’Alacantí i és 
secretari de  Política Social i Igualtat 
d’Esquerra-País Valencià.

Vista del riu Coscó, que divideix els barris de Xixona.

de llarg arreu del riu que 
servís també per unir el nucli 
històric de la vila amb els dos 
barris de Xixona i, d’aquesta 
manera, s’aconseguien noves 
zones on poder construir-hi 
habitatges, que a més a més 
tenien la funció de connectar 
els diversos nuclis de Xixona.

Aquest procés va ser pos-
sible gràcies a la coordinació 
amb els diputats d’Esquerra 
a Madrid, que van aconseguir 
una partida per iniciar el 
projecte —assumit pel govern 
municipal del PSOE. D’aques-
ta manera, Esquerra no 
només va aconseguir aturar 
els PAI del PP, sinó que també 
va aconseguir tirar endavant 
el seu model urbanístic per-
què és el més coherent per al 
municipi.

Salvat l’escull del model 
de creixement sostenible per 
a Xixona —a manca d’imple-

mentar-se—, Esquerra té les 
mans lliures per continuar des 
de l’oposició en l’aplicació del 
seu programa electoral. Per una 
banda, es vol promoure l’eco-
nomia productiva pròpia del 
municipi, basada en el torró i el 
gelat, i aprofitar la gran exten-
sió del terme municipal per 
fer de Xixona un referent del 
turisme rural de qualitat al sud 
del País Valencià. 

A més a més, una de les grans 
apostes de Joan de Déu Marti-
nes —que alhora és secretari de 
Política Social i Igualtat de l’exe-
cutiva de l’organització al País 
Valencià— ha sigut la creació des 
de l’oposició de la regidoria de 
Polítiques d’Igualtat per garantir 
l’eficàcia d’aquestes polítiques al 
municipi. Esquerra demostra a 
Xixona que tot està per fer i tot 
és possible.
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ELECCIONS AMERICANES

Obama: l’intent per restaurar
el somni americà

Durant el moviment pels drets 
civils dels anys seixanta, els afroa-
mericans dels Estats Units tenien 
el dret a votar, encara que de fet 
molts no podien fer-ho, tenint 
esguard que se’ls requeria de 
passar un examen d’alfabe-
tització i se’ls importunava 
psicològicament i àdhuc 
física a l’hora d’anar al 
col·legis electorals. 

Aquesta situació es 
mantingué fins l’any 
1965, en què es passà 
el Voting Rights Act, 
el qual els atorgà els 
mateixos drets de vot 
que a la resta de la po-
blació. En aquella època 
era impensable que, tan 
sols 43 anys després, 
s’escolliria a un afro-
americà, Barack Obama, 
com a president del país. 

Una campanya exemplar
Barack Obama va superar 
al rival republicà McCain 
en l’hàbil ús de noves 
eines, com l’Internet, 
amb les quals motivà 
als seus seguidors i pos-
sibilità una rapidesa en 
el contacte amb l’elec-
torat que possibilità la recaptació 
de 650 milions de dòlars; amb 
aquesta xifra impressionant, Obama 
ha aconseguit organitzar la cam-
panya amb el pressupost més ben 
dotat de la història del país. 

De totes maneres, el canvi més 
notori de la campanya arribà a mit-
jan de setembre, quan la crisi eco-
nòmica es féu tan evident. Històri-
cament, en produir-se situacions de 
crisi econòmica, els nord-americans 
tendeixen a votar als demòcrates. 
Aquesta tendència es veié reforçada 
per la desafortunada declaració de 
McCain que l’economia anava bé 

i que aquest tema no constituïa la 
seva fortalesa més gran. L’altre gran 
determinant fou l’elecció republica-
na a la vicepresidència. En escollir a 
Sarah Palin, molts nord-americans 
pensaren que el tàndem suposava 
un risc: si hagués passat alguna cosa 
greu al president del país, Palin ha-
gués assumit el càrrec de presidenta 
de la nació.

Un cop que Obama començà a 
gaudir d’avantatge, capitalitzà el seu 
lideratge en els tres debats televisius 
per a la presidència, tot mostrant a 
la nació i al món sencer la seva com-
petència en els afers polítics i grans 

dots d’oratòria. En contrast, McCain 
atacava al rival amb vehemència 
excessiva i la insistència en donar 
rellevància a personatges com el de 
«Joe el lampista». 

LESLIE ChARLES és politòloga

Amb un discurs
de canvi i esperança 
Obama ha seduït
l’opinió pública 
americana i mundial

Tot amb tot, el punt fort de 
l’estratègia d’Obama se centrà en 
la seva capacitat de transmetre el 
missatge de canvi, sobretot després 
de vuit anys de govern de l’admi-
nistració prou negativa de Bush. 
D’aquesta faiçó aconseguí que la 

participació assolís el 64,5%, la 
més alta des de l’any 1908.

Aire fresc a la Casa Blanca
Amb el canvi de la Casa 

Blanca —Bush marxa amb 
71% de desaprovació—, 
Obama té ara una tasca 
important i delicada al 
davant. S’haurà d’en-
carregar del rumb d’una 
economia precària, d’un 

col·lapse financer i de la 
crisi hipotecària. Alhora 

haurà d’assumir decisions 
sobre les dues guerres en 
curs i dirigir la retirada 
d’Iraq. També haurà de 

donar resposta a la crisi 
energètica, els impostos, la 
sanitat i el terrorisme. En 
part es tractarà de refer el 
dany que Bush ha causat a 
la imatge dels EUA al món 
i redreçar les relacions 
tradicionals d’amistat amb 
altres països.

Veiem doncs que la tasca 
a la que s’haurà d’enfrontar 

Obama és ingent i respon a 
la necessitat de redreçar un país 

derrotat. Per a resoldre els pro-
blemes haurà de menester temps. 
En fer el seu discurs post-electoral 
digué que «El camí que hi ha al 
davant serà llarg. Potser no hi 
arribarem ni en un any, ni en una 
presidència». 

Amb la restitució de la confiança 
i l’esperança, Obama ha seduït a ni-
vell nacional i internacionalment, i 
de ben cert que disposarà del temps 
necessari per iniciar l’anhelat canvi, 
sempre que les expectatives diposi-
tades en ell no siguin desproporcio-
nadament elevades.
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LES MELODIES DEL SUD

Per la difusió
de la música en valencià

RAüL GARAY
Per què us vau associar 
els músics i cantants que 
utilitzeu el valencià?
Per la marginació que 
pateix la música en valencià 
per part de les institucions 
valencianes. Hi ha una 
desconnexió total entre 
generacions de músics 
(gent dels 70 com Al Tall 
no tenia contacte amb la 
gent jove) i era una forma 
de cohesionar i enfortir la 
nostra posició per demanar 
un tracte digne. Ara tenim 
uns 130-140 associats, entre 
solistes i grups.

Quines activitats desenvo-
lupa el Col·lectiu? 
La principal és la pressió po-
lítica sobre els organismes 
que no acompleixen amb la 
seua responsabilitat, com 
ara la RTVV, que en la seua 
Llei de creació parla de po-
tenciar la cultura en llengua 
pròpia i no ho fa.

Gaudeix de bona salut la 
producció musical en cata-
là al País Valencià?
En aquests moments hi 
ha més grups que mai, un 
ventall estilístic més ampli 
(estils impensables fa uns 
anys, com el hip-hop, l’elec-
trònica...), més producció 

discogràfica anual (al 
voltant de 50-60 discos), 
més festivals, més públic en 
els concerts i més discos ve-
nuts. L’assignatura pendent 
és l’edició, que avui encara 
és «artesanal» i, sobretot, 
la distribució, ja que traus 
un disc i l’oient no sap on 
trobar-lo, no el coneix, etc.

No és paradoxal que hi 
haja tanta producció però 
que encara siga tan mino-
ritari el públic? 
Aquesta contradicció es deu 
fonamentalment a una qües-
tió de difusió. Si la cultura 
espanyola triomfa és perquè 
té un Estat al darrere; calen 
institucions que normalit-
zen la música pròpia i en 
llengua valenciana. L’au-
toconsum, però, també té 
la part positiva d’un públic 
fidel i una mínima estructu-
ra de casals que ens donen 
suport.  

Quina relació manté el 
COM amb la Generalitat 
Valenciana? 
Nul·la. Hem demanat reu-
nions amb la Conselleria de 
Cultura i amb RTVV i se’ns 
trauen de sobre: el silenci 
és total. L’Institut Valencià 
de la Música sí que ens ha 
rebut, però a causa del seu 
pressupost limitat, poca 
cosa pot fer.

Quin és el tractament que 
rep la música en valencià 
en RTVV?
Zero. Com a molt ens 
trauen en Sí Ràdio (segona 
emissora de la ràdio auto-
nòmica), però sense que 
els locutors promocionen 
autors, discos o cançons, i 
que té una audiència minsa. 
És una ràdio pública però 
quasi clandestina. Estan in-
complint de forma flagrant 
la Llei de creació de RTVV i 
ací no passa res.

Quines mesures de promo-
ció caldrien per estendre 
la música en català més 
enllà dels cercles estricta-
ment militants?
Bàsicament, difusió: que 
sone en les emissores 
públiques, en locals d’oci, 
aplicació de quotes mínimes 
de programació en català 

en emissores públiques i 
privades, etcètera. Fa falta 
voluntat política.

Dueu bon ritme de cotrac-
tacions d’actuacions per a 
l’estiu?
La crisi urbanística ens afec-
ta: entren menys diners a les 
arques municipals i ho paga 
la cultura. Cada ajuntament 
és un món, tot i que quan 
hi ha coalició d’esquerres 
sí que hi ha contractacions. 
Depèn del tarannà de l’al-
calde. Per exemple, l’Ajun-
tament de Torrent (PP) ha 
subvencionat un festival on 
actuaran Miquel Gil, Feliu 
Ventura...

El COM manté relacions 
amb cantants i músics de 
la resta dels Països Cata-
lans?
Amb les Illes intentem 
dur una actuació comuna 
perquè la problemàtica 
és semblant. A Catalunya 
la situació és diferent, hi 
ha diversos col·lectius de 
cantants. Volíem incorporar 
músics catalans al COM, 
però és complicat perquè 
hi ha artistes que vénen 
d’un associacionisme molt 
piramidal, poc reivindicatiu; 
tot al contrari que nosaltres, 
que som assemblearis.

PAU ALABAJOS
Torrent, 1982

Filòleg i cantautor. Secretari

del Col·lectiu ovidi montllor,

té dos discos en el mercat

—Futur en venda (2004) i Teoria 

del caos (2008)—, editats

per la discogràfica valenciana 

Cambra Records.

Col·lectiu 
Ovidi Montllor 
de Músics 
i Cantants del 
País Valencià

El Col·lectiu de músics 
i cantants en valencià 
ovidi montllor (Com) es va 
fundar legalment el 19 de 
setembre de 2005.
El nom triat és un home-
natge explícit a l’artista 
alcoià ovidi montllor. 
N’expliquen el perquè: 
«ovidi no va actuar mai 
en el Palau de la música i 
tampoc va tenir l’oportuni-
tat d’aparèixer a Canal 9. 
Els polítics que durant la 
transició van utilitzar les 
seues cançons per apro-
fundir en la democràcia de 
la societat valenciana van 
deixar-lo lamentablement 
de costat una vegada as-
sumit el poder. En el desè 
aniversari de la seua mort, 
bategem l’associació dels 
músics i cantants del País 
Valencià amb el seu nom.»
El Com lliura anualment 
els Premis ovidi montllor, 
dels quals s’ha celebrat 
la tercera edició, on s’ha 
premiat Joan manuel Ser-
rat pel conjunt de la seua 
trajectòria.

musicaenvalencia.org

«Ara hi ha més 
grups en valencià 
que mai, malgrat 
la falta de suport 
de les institucions»
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