
Un home amb una idea nova és un boig fins que la idea triomfa » Mark Twain
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Peralta dimissió
»  Les darreres setmanes hem viscut uns dels fets 
més greus que es recorden a la ciutat de Valèn-
cia: l’apallisament de població civil que mostrava 
de forma pacífica el seu rebuig a la destrucció 
del seu barri per part de la Policia Nacional. Així, 
l’excomunista i ara flamant Delegat del Govern, 
Ricardo Peralta, no és sinó l’únic responsable dels 
fets ocorreguts: la utilització de la Policia com a 
braç armat del PSOE per tal de defendre un pla 
del Cabanyal que ja recollia el programa electoral 
socialista de l’any 1991.
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CARLES BANYULS
No entenc com a aquestes altures de la 

correguda encara hi ha gent que s’entes-
te a veure el PSOE com un partit “amic”, 
que està del nostre costat de la barricada i 
que és “proper” al valencianisme. I és que 
aquesta afirmació respecte al PSOE és un 
dels grans mites de la política valenciana, 
el qual, com la doble cara d’una moneda, té 
el seu complement en l’altre mite: el PP és 
L’ÚNIC culpable de tots els mals que pateix 
el País Valencià, de TOTES les agressions a 
la llengua i la identitat, etc. Aquest binomi 
mític està tan sòlidament instal·lat en la 
ment de molts  que es diuen “nacionalistes” 
que, quan s’acosten eleccions, n’hi ha prou 
amb espantar-los amb el Butoni del PP per-
què vagen com a corderets atemorits a votar 
en massa al PSOE. És allò del cuento de 
nunca acabar...  I resulta que aquest PSOE 
és el que enviava la Guàrdia Civil a precintar 
els repetidors perquè no es vegera la TV3 
al País Valencià. I és el qui tenia majoria 
absoluta per tancar el conflicte polític sobre 
la llengua i no ho va fer. I és el qui va decidir, 
junt a la dreta, imposar la barrera antide-
mocràtica del 5% dels vots a tot el País per a 
impedir que un partit valencianista arri-
bara a les Corts i es consolidara una opció 
nacional a les institucions (amb una barrera 
electoral com la de les altres comunitats 
autònomes, la Unitat del Poble Valencià 
hauria arribat al Parlament valencià des de 
les primeres eleccions de 1983). I el PSOE 
és aquell que té un líder (per ara) anomenat 
Jorge Alarte, el qual potser tinga menys 
consciència nacional que la fallera major 
del meu barri. També hem de recordar que 
el PSOE comanda les “fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado”, els quals han 
hostiat sense mirament la gent que defen-
sa la legalitat de la protecció del Cabanyal 
(una protecció aprovada pel mateix govern 
espanyol del PSOE!!). Amb l’actuació poli-
cial a colp de porra, el PSOE no només s’ha 
contradit (com es menja protegir un barri i 
alhora actuar per afavorir aquells que volen 
enderrocar-lo, i a més amb els mètodes dels 
grisos?) sinó que ha reforçat miserablement 
el discurs intoxicador de la dreta, d’acusar 
els veïns del Cabanyal de “violents”. No 
cal dir que des de VALÈNCIA SÍ exigim la 
dimissió del sr. Governador Civil, Ricardo 
Peralta, o com diuen ara eufemísticament, 
“Delegado del Gobierno”. No entenc com 
encara hi havia “nacionalistes” que patien 
per si el PSOE es llevava l’etiqueta fòssil de 
PSPV. Quin gran favor de clarificació políti-
ca ens hauria fet! En això, ves per on, el PP 
no enganya ningú. Malauradament, molts 
dels que assistiran al 25 d’Abril d’enguany, 
a l’hora de votar tornaran a fer-ho per eixe 
partit que no sé què té de “socialista” i 
“obrero” i és més espanyol que la Pantoja.

VLC freak
España cañí des del carrer de Xàtiva

tots a una veu
PSO... E
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Bloc de blogs
El blaverisme                            
no existeix

Avui he llegit unes reflexions de Vicent 
Flor, exmilitant d’Unió Valenciana i del Bloc, 
on llança una idea força: el blaverisme no 
ha desaparegut, ha mort d’èxit (ja que ha 
impregnat a tots els partits).

Sincerament, no crec que la realitat 
vaja per ahí. Per a començar, caldria dir 
que el blaverisme no pot mai impregnar el 
valencianisme, sols l’espanyolisme pot fer-ho. 
Perquè, quina cosa és sinó el blaverisme? 
Espanyolisme adornat amb unes pinzellades 
de blau, algunes floretes i poca cosa més. 
Reconéixer la existència del blaverisme com 
una branca, tot i que siga molt primeta, del 
valencianisme, és una perversió de la història i 
de la realitat.

Diu Flor que el blaverisme ha mort d’èxit 
en haver impregnat els partits; bé, partint de 
la base de la no existència del blaverisme dins 
el valencianisme, allò que ha impregnat els 
partits (imagine que es referix al PP i PSOE ) 
ha estat l’espanyolisme, com no pot ser d’altra 
forma, ja que són dos partits espanyols amb una 
consciència nacional semblant a la de la Fallera 
major infantil de València.

I està el Bloc, qui fa/té una mena de 
nacionalisme estatutari: bandera amb el blau, 

Comunitat Valenciana i Himne regional. En 
aquesta pel·lícula interpretaria el paper del 
jueu en l’Alemanya nazi que demana perdó 
per existir i intenta ser menys jueu per vore si 
així el deixen tranquil. Els resultats els podeu 
vore en fets com els de la processó del passat 9 
d’octubre.

Si l’espanyolisme ha avançat ha estat per 
la feblesa dels partits valencianistes, donant 
coartada valencianista als partits espanyolistes 
com el PSOE, mai més PSPV.

Calen partits forts, sense por de reconéixer el 
que som i el que volem. Cal retornar als origens, 
resetejar i començar de nou.

Si vols seguir llegint articles d’aquest bloc 
segueix l’enllaç que hi ha més avall.



combustible per a falles

l’enquesta
Quina importància real tenen les xarxes socials?

Les xarxes socials són un estudi del mercat en 
moviment. En el món de vendes, ajuda als consu-
midors a sentir-se part activa en la recerca dels 
productes que volen adquirir. Podem trobar com 
els consumidors recomanen o compren produtes 
en un entorn de xarxa mitjançant la compra 
social o fan una recerca en la que són part activa, 
utilitzant informació sobre el que han buscat o 
trobat a partir d’una recerca en internet. Les 
xarxes socials, en aquest sentit, juguen un paper 
molt més que important.

Les xarxes socials ens ofereixen una nova pers-
pectiva: en una societat com l’actual, ens apropen 
a conceptes i a nous punts de vista, superant així 
el boicot mediàtic o la censura que puguen patir 
determinades opcions polítiques. Mitjançant 
eines atractives, com poden ser bànners, fins a 
informacions directament facilitades per l’usuari 
mitjançant perfils, les xarxes socials impliquen 
una potent eina transformadora de la societat 
actual.

Laura Aloy
Tècnica Superior

Josep Giralt
Comercial de vendes

Pau Osòrio
Secretari d’Organització d’Esquerra-VLC
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En molts casos, quan parlem de xarxes socials 
ens vé al cap el facebook. Sense exagerar al res-
pecte, aquesta aplicació és present a tot el món i 
compta amb 120 milions d’usuaris arreu del pla-
neta. La importància que implica aquest fenòmen 
és absoluta, ja que gràcies a xarxes socials com 
aquesta, els usuaris de Facebook poden agru-
par-se per motivacions d’allò més diverses fins a 
conéixer punts de vista als que seria difícil arribar 
per altres vies.

«Alarte se declara 
taurino pero critica al

 Consell» 
JORGE ALARTE, Secretari General del PSPV-PSOE, va fer unes declaracions 

públiques en què manifestava el seu amor a la “fiesta nacional” espanyola. 

«Sempre estaré amb els 
qui simpatitzen amb el 
bestiar que pateix»
MANUEL FRAGA, President Fundador del PP

“Asinus stramenta mavult quam aurum
“L’ase prefereix el forratge a l’or” 
I els bous prefereixen que els deixen pasturar en comptes de ser torturats i morts...
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LA COMUNICACIÓ POLíTICA TÉ UN GRAN POTENCIAL AMB L’ÚS D’INTERNET

Que la xarxa no tape la realitat

RAÜL GARAY
Aquesta plaça es troba en el cor del 

barri de la Xerea, l’antic barri àrab de 
la ciutat de València. La bonica i típica 
placeta de Sant Bult es troba compresa 
entre el carrer d’En Blanch, l’actual 
carrer del músic José Iturbi (antic carrer 
de la Xerea, que desemboca en la plaça 
del Temple) i el carrer de Jovellanos 
(antic carrer de la Palmera), el qual dóna 
al començament de la plaça de Tetuan. 
Aquesta plaça fou anomenada durant 
molts segles com a plaça de Perpinyà, i de 
fet, amb aquest nom la menciona encara 
el pare Tosca en el seu plànol de la ciutat 
de principis del segle XVIII. Tot i això, ja 
es troba documentada des de finals del 

segle XVII (per exemple, en un ban de 
1689) la denominació de plaça de Sant 
Bult. Ens informa el cronista Vicent Boix 
que amb el terme “bult”  es feia menció 
d’un altar fix que hi havia en el cantó 
del carrer d’En Blanch i que contenia 
la “santa imatge” o “sant bult” de Crist 
crucifixat, una escultura de tres pams 
d’altura vestida amb una túnica . Els 
veïns aprofitaven per a celebrar festes en 
el seu honor el segon dia de Pasqua, tot i 
que amb el temps, l’altar abans fix es va 
llevar d’allí i s’agafà el costum d’instal·-
lar-lo anualment. En l’actualitat encara 
se celebren les festes de Sant Bult, en 
concret, la primera setmana de juny.

Durant molts 
segles es va 
anomenar 
plaça de 
Perpinyà

Falles plantades a la 

plaça de Sant Bult

PiLAR NAvARRo
 Molt sovint, en política passa que els 

arbres no ens deixen veure el bosc, o per 
a dir-ho d’una altra manera, es confonen 
els objectius amb els mitjans.

És innegable el gran avenç que Inter-
net primer, i l’ús de les xarxes socials 
més recentment, han provocat un salt 

CARRERS I CARRERONS 

Plaça de Sant Bult

Les xarxes 
socials 
estan de 
moda en 
política

qualitatiu en la manera de comunicar-se 
i de fer política. S’arriba més i millor a la 
gent, però correm el risc de que allò que 
no passe pel twitter deixe d’existir, i que 
siga cert allò de “ser més fals que un amic 
del facebook”.

També és possible aconseguir una 
mobilització de grans dimensions, com va 

passar a l’Iran després de les darreres eleccions. 
L’oposició va esquivar la censura mitjançant la 
xarxa, i va treure al carrer milers de persones 
per a protestar contra el govern i el frau elec-
toral. Tanmateix, la policia va aconseguir les IP 
dels convocants, i va accedir a les fotos i vídeos 
penjats en diverses planes. El resultat van ser 
detencions massives, tortures i 112 penes de mort 
executades fins avui. No es cosa d’actuar a la 
lleugera.

Un altre perill és que l’aïllament que es produ-
eix quan ets davant de la pantalla, l’endogàmia 
electrònica, el miratge de tindre molt de volum 
d’informació que es fa vella en poques hores, 
sense arribar a digerir-se, son instruments que 
afavoreixen la no-acció. El compromís, si es 
produeix, es perd a la xarxa. Per tant, fem-lo 
productiu.

Després de llegir les edicions digitals de la 
premsa i uns quants blocs, quan ja he xafardejat 
una mica amb els amics i coneguts, m’agrada veu-
re’ls en persona. I més encara, eixir al carrer com 
a part d’un col·lectiu que reivindica i lluita per un 
futur que em de prendre en les nostres mans.

L’APUNT

Formspring, 
el diàleg 2.0
MARiA PoRQUERES

 En els darrers anys tant als blogs com a 
les xarxes socials com Twitter, els usua-
ris van començar a incloure formularis, 
preguntes, respostes... En aquest context 
naix Formspring.me, un senzill sistema 
mitjançant el qual l’usuari pot contestar 
preguntes tal com es fa als encontres amb 
lectors dels diaris digitals.

Nascuda als EUA l’any 2006, la 
companyia, instalada en 110 països i amb 
clients com les universitats de Harvard, 
Stanford o el cabal de televisió FOX, conta 
ja amb més de 9 milions de clients que 
diàriament reben preguntes de més de 15 
milions d’usuaris no registrats.

Esquerra-VLC, pionera
A casa nostra ha estat Esquerra de la 

ciutat de València el primer partit polític 
en emprar aquesta nova eina social. En 
paraules del seu portaveu, Josep Heras, 
“amb la creació del nostre canal a Form-
spring volem donar un pas més per tal 
que els ciutadans puguen interactuar amb 
nosaltres, no sols enviant-nos les seues 
preguntes, sinó també qualsevol idea o 
proposta que vullguen compartir amb 
nosaltres. Per a nosaltres la política ha 
de ser un diàleg, i amb aquesta nova eina 
facilitem la participació d’aquella gent no 
organitzada políticament.

formspring.me/esquerraVLC
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AiNA REQUENA

El Cabanyal ha estat tristament 
protagonista de l’actualitat infor-
mativa de les últimes setmanes. 
Tristament, perquè el que ha portat 
al barri mariner a la portada dels 
periòdics ha estat la violència i 
l’agressió. L’agressió contra les 
cases i l’agressió contra les perso-
nes. La primera perpetrada per les 
excavadores, la segona pels agents 
de la policia.  

Aquest ha estat el darrer episo-
di d’una batalla que es remunta a 
molts anys enrere, fins i tot dèca-
des. L’aspiració burgesa de pro-
longar l’avinguda de Blasco Ibañez 
fins a la mar neix  en el segle XIX 
dins d’un moment històric en que 
l’anomenada tècnica del “sventra-
mento” (obrir grans avingudes a 
per “sanejar” antics traçats urbans) 
era habitual, entesa com una mà-
xima de la modernitat i el progrés. 
Seguint aquella filosofia han estat 
molts els barris, les trames urbanes 
i les zones d’alt valor patrimonial 
que han quedat mutilades o han 
desaparegut a distintes ciutats del 
món. Però el temps ha fet evolucio-
nar els criteris urbanístics i hui en 
dia poden trobar cada vegada més 
exemples en els que una política 
de rehabilitació i recuperació dels 
barris tradicionals ha revitalitzat 
zones històriques tot integrant-
les de forma orgànica a les ciutats 
i mantenint al mateix temps les 
seues característiques pròpies.  

No obstant, l’eslògan de portar 
“València al mar” a través de Blasco 
Ibañez continua servint d’excusa a 
l’actual govern municipal de Valèn-
cia, amb Rita Barberà al seu front, 
per justificar aquesta operació que 
s’enduria per davant 1.650 viven-
des i partiria el barri en dos fent 
desaparèixer un entramat urbà de 
característiques originals i úniques. 
Però la molla és sucosa: un nou es-
cenari per a l’especulació s’obriria a 
través d’una avinguda de 48 metres 
d’ample al costat de la mar amb 
impersonals edificis nous i cars que 
suposarien un negoci segur per a 
les empreses implicades en el pla de 

Barberà. Vist d’aquesta manera, els 
interessos d’aquells que lluiten per 
la preservació del barri en defensa 
dels seus valors històrics, culturals i 
arquitectònics són ben diferents als 
d’aquells que el volen destruir, i els 
seus arguments irreconciliables. 

Després dels excessos i la vio-
lència de la setmana del 8 d’abril, 
novament una sentència del Tribu-
nal Constitucional va paralitzar els 
enderrocaments. Un nou parèn-
tesi, pot ser un descans, però amb 
l’ambient més calent que mai i la 
desconfiança a flor de pell. El debat 
s’ha reobert i ha servit per tornar a 
treure a la llum, per si algú ho havia 
oblidat, la lluita que des de fa 12 any 
manté la Plataforma “Salvem el Ca-
banyal” contra un Ajuntament que 
no vol escoltar ni vol vore. Per sort, 
la ciutat no es sorda, ni els seus 
ciutadans cecs. Tampoc ho són les 

moltes persones, artistes, arquitec-
tes o urbanistes que arreu del món 
s’han solidaritzat amb la causa.  

Conservar el Cabanyal per als 
seus veïns i per a la seua ciutat, 
convertir-lo en barri d’acollida per 
als estudiants de les universitats 
properes, rehabilitar les cases 
deteriorades, potenciar el comerç i 
la restauració,... són algunes de les 
propostes que contribuirien a aca-
bar amb una marginació i degrada-
ció sospitosament rentables per als 
arguments d’aquells que volen fer 
desaparèixer el conjunt. El preu per 
a València de perdre aquest barri, 
un dels més emblemàtics i caracte-
rístics de la ciutat, seria massa car 
i dramàtic però, sobretot, absoluta-
ment irreversible. 

ELS DARRERS EPISODIS EN EL BARRI DEMOSTREN QUE L’OPOSICIÓ ALS ENDERROCS ESTÀ BEN VIVA

El Cabanyal: una lluita que no acaba

“Un nou escenari 
d’especulació s’obrirà 
a través d’una 
avinguda de 48 metres 
d’ample, amb edificis 
impersonals i cars, que 
suposaran un sucós 
negoci per als de 
sempre”

L’antic Poble Nou de la Mar 
(Cabanyal, Canyamelar i Cap de 
França) te un potencial increïble 
com a lloc d’atracció turística. Si 
el barri estiguera a qualsevol altre 
país d’Europa, les seues autoritats 
ja el tindrien rehabilitat i condicio-
nat per atraure milers de visitants. 
Tenim una dura prova amb les 
autoritats troglodites del PP, encap-
çalades per Rita, i els titubejos del 
govern espanyol, que en fa una de 
freda i una altra de calenta. Les fa-
çanes del Cabanyal, el seu entramat 
urbà que intel·ligentment aireja els 
habitatges amb el vent que ve de la 
mar, la història del poble pescador, 
tot això encara està a temps de ser 
preservat. Una dura prova que la 
ciutat haurà de superar.
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GREU ACTE DE CENSURA AL MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT (MUVIM)

El PP prohibeix les fotos que no li agraden

PAU oSÒRio/SÒNiA RABADAN
Existeix en psicologia un concepte 

anomenat “cosmovisió”. La cosmovisi-
ófa referència a eixa percepció subjec-
tiva que algú té respecte a un objecte, 
cosa o, fins i tot, persona o col.lectivitat. 
Un dels millors expecialistes en aquest 
terme a la Universitat de València, ex-
plicava a tall d’exemple que una xiqueta 
de Ferreries, un xicotet poble a les 
Illes Balears, li comentava al seu pare 
després d’haver viatjat a la capital del 
Túria que “València era tan gran que hi 
entraven moltíssimes Ferreries...potser, 
mil milions”. Des de l’exageració infantil 
fins a la realitat, podem dir que aquest 
concepte no seria gens exagerat si li 
ho apliquem al partit que actualment 
governa al País Valencià. Per al PP, la 
cosmovisió que té del territori valencià 
seria el de tots aquells kilòmetres on en-
trarien els seus “cortijos” (paraula que 
potser no tinga traducció al valencià, 
però que en llengua castellana adquie-
reix tota la seua força).

Per al PP, el País Valencià és només 
aquell territori on espoliar, col·locar, 
furtar i, per suposat, on afegir un nou 
verb que als vencedors de la Guerra 
Civil els encantava: CENSURAR. Si en 
qualsevol indret d’Europa ens trobà-
rem davant el cas en que una Diputa-
ció prohibira (així, sense eufemismes 
maquillants d’eixos que agraden tant 
als periòdics de Madrid) una exposició  
de fotografies crítiques amb el partit 
governant, arribant fins i tot a expulsar 
al director del museu que les ha exhi-
bides, potser (segur) els responsables 
d’aquesta bogeria estarien davant un 
tribunal o haurien sigut fulminantment 
apartats dels seus càrrecs públics. Però 
deixar passar per alt aquesta barbari-
tat només pot passar al País Valencià. 
Davant la censura vergonyant i el silenci 
de conseqüències destrasses del PSOE 
(esperem que cap amant de la llibertat 
d’expressió se li ocòrrega tornar a votar 
a una opció que calla dòcilment davant 
els “destarifos” autoritaris dels nets 
dels feixistes), existeix una altra opció: 
la d’acabar per les urnes i amb la força 
de la raó amb els censors i amb els que, 
des del seu silenci, els emparen. I tota la 
resta serà donar-li la raó a eixa xiqueta 
de Ferreries per tal que quan torne a 
la nostra ciutat, es veja en l’obligacióde 
comentar-li al seu pare que a la Valèn-
cia actual hi entren ja dos milions de 

Ferreries on espoliar, robar, mentir i, ja 
de pas, censurar. I que no siga per fama, 
que és l’única cosa que sembla que li 
importa a alguns...

Els fets
Les fotos que ha censurat la Diputació 

de València s’emmarquen en l’exposició 
“Fragments d’un any”, organitzada per 
la Unió de Periodistes Valencians des de 
fa 7 anys i que arreplegava les instantà-
nies més característiques del passat any 
2009. En l’apartat de fotos polítiques 
n’hi havia algunes de Francisco Camps i 
Rita Barberà relacionades amb l’es-
càndol de presumpta corrupció Gürtel, 
cosa que no va agradar al PP. D’aquesta 
manera, considerant tranquil·lament 
que el MuVIM és propietat particular 
del PP i no un espai públic que paguem 
tots els valencians, la Diputació de 
València decidia prohibir aquestes fotos. 
En conseqüència, el director del museu, 
Román de la Calle (catedràtic d’Estètica 
de la Universitat de València) prengué 
la digna decisió de dimitir, tot afirmant 
que “la decisió de censurar l’havien pre-
sa des de dalt” i explicant que “no podia 
consentir de cap manera un exercici tan 
burde de censura”.

Les conseqüències
“La exposición era una apología del 

Caso Gürtel”. Aquesta és la perla que 
va amollar l’inefable president de la 
Diputació de València, Alfonso Rus, per 
justificar la prohibició de les fotos. El 
concepte de democràcia que té el PP 
implica consentir només allò que el be-
neficia i si alguna cosa no li interessa, es 
manipula i, en darrer cas, es prohibeix. 
O siga, el mateix concepte de democrà-
cia que tenia el general Franco, a qui 
tant deuen enyorar. La dreta valenciana 
és carca i autoritària i a més, té eixe 
puntet cavernícola que resumeix tan bé 
el mateix Rus en aquesta altra frase al-
lusiva a la censura al MuVIM. Preguntat 
en el ple de la Diputació sobre el perquè 
de la retirada, la resposta és clara: 
com que allí  “manda el PP, la retira y 
punto”. Genial. La dreta europea, a la 
qual considerem civilitzada, no sap amb 
quina classe d’elements s’hi juga els 
diners. Cal dir que l’alcaldessa de VLC, 
Rita Barberà, no va gosar anar tan lluny 
i va declarar que “quan un governant es 
compromet a muntar una exposició, l’ha 
de respectar”. Rus, mentimentres, es 
retrata sol: mentre intervenia l’oposició, 
se’n va anar textualment “al wàter”.

El director del MuVIM, Román de la Calle, 
dimiteix en no voler consentir la vergonyant 
censura de les fotografies exposades a 

“Fragments d’un any-2009”, acte organitzat 
per la Unió de Periodistes Valencians 

Imatges prohi-

bides pel PP al 

MUVIM
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ESCOLA VALENCIANA IMPULSA AQUESTA CAMPANYA PER LA INTEGRACIÓ LINGÜíSTIVA

Voluntariat lingüístic: un projecte ambiciós 
per la llengua

PAU oSÒRio

      Com et vas interessar 
per la nostra llengua?

L’agost de 2004 vaig arri-
bar a València. El meu marit 
havia treballat a Lleida, 
però a la fi ens vam establir 
a Catarroja. Quan vam anar 
a l’ajuntament i a l’escola a 
matricular al nostre fill, a 
principis de setembre, vaig 
veure que ací existia una 
llengua de la que no tenia 
cap constància.. No sabia 
quina era la situació en la 
que es trobava perquè no 
sabia ni que existia. Sabíem 
que a Catalunya sí que n’hi 
havia una diferent al caste-
llà, però no ací. A l’escola 
Jaume I em van presentar 
el programa del Voluntariat 
pel València. Tant el centre 
com el projecte em van 
donar molt bona impres-
sió. Vaig veure com el meu 
fill venia amb material en 
valencià i em vaig interessar 
pel tema. 

Veuries la similitud entre 
el valencià i el romanès...

Efectivament. A banda 
de tot, estava la semblança 
entre una i altra llengua. 
Mentrestant, vaig començar 
a estudiar en castellà. Jo 
havia sigut molt de temps 
empresària però vaig venir 

a València per viure amb 
el meu home, no tenia la 
necessitat econòmica. Així 
vaig apuntar-me a un curs 
per aprendre castellà per 
immigrants. Va ser en eixa 
època quan, durant una reu-
nió de l’escola, la professora 
va demanar als pares que no 
parlaren en valencià perquè 
jo era de fora. Una de les 
mares va continuar parlant 
en valencià i a mi em va 
semblar perfecte, ja que 
tenia tot el dret del món. 
Va ser quan vaig decidir 
aprendre a parlar valencià, 
perquè volia integrar-me i 
volia sentir-me integrada. 
De fet, li demanava a la gent 
que em parlara en valencià, 
cosa que molts deixaven de 
fer quan veien que encara 
no tenia molta 

I així vas conèixer el Vo-
luntariat pel Valencià?

Per febrer de 2005 vaig 
rebre un full del voluntariat 
i em va cridar molt i molt 

bé l’atenció. Jo volia fer 
alguna cosa en valencià com 
a aprenenta. Em vam posar 
com a voluntària a una pro-
fessora que em va ensenyar 
molt bé i amb la qual ara 
tinc una magnífica amistat. 
Al principi ella tenia molta 
paciència i vaig descobrir 
com poc a poc començava 
a parlar valencià. Em va 
cridar tant l’atenció que em 
vaig presentar a l’examen 
de l’elemental de valencià. 

Creus que els valencians 
deixaran perdre la seua 
llengua?

Des de l’any 1707 els 
valencians han aconseguit 
mantenir la seua llengua, 
tot i que amb problemes. Si 
després de tant de temps 
encara existeix, alguna cosa 
estarem fent bé. El que 
està clar és que es necessita 
moltíssima més consci-
ència sobre aquest tema. 
Molts valencians canvien la 
llengua davant un castella-
noparlant tot i saber que 
l’entenen perfectament, i 
això no hauria de ser així en 
absolut. Sóc nouvinguda i 
m’he interessat per aquesta 
llengua. Gràcies a gent com 
Vicent Moreno, el director 
de l’escola del meu fill o 
Victòria, la parella lingüísti-
ca que vaig tenir fa anys. Si 

n’hi hagueren més persones 
com elles i com els volunta-
ris que fan aquesta feina de 
manera desinteressada, la 
cosa canviaria. 

Quantes parelles lingüís-
tiques has aconseguit crear 
fins ara?

A hores d’ara, més de mil. 
Han sigut creades en dos 
anys i la veritat, n’hi ha molt 
de treball al darrere. La 
veritat, és prou costós fer-ne 
tantes, però em sent molt 
motivada i encara vull fer-ne 
moltes més!

Consideres que és un fet 
excepcional aprendre la 
llengua del país que t’acull 
o hauria de ser una cosa 
normal? 

Hauria de ser una cosa 
absolutament normal. No 
crec que siga res excepcio-
nal. En el meu cas, jo volia 
integrar-me i aprendre la 
llengua del lloc on havia 
anat a viure amb total nor-
malitat. Ací molta gent va-
lencianoparlant no t’ofereix 
l’oportunitat de parlar-te en 
valencià, perquè consideren 
que és una falta d’educació 
parlar en valencià a una 
persona de fora. No he fet 
res excepcional. Si te’n vas 
a Romania a viure, hauràs 
d’aprendre a parlar roma-
nès. 

DARIANA GROzA
1970, Maramures, Transilvania, 

Romania. 

Enginyera industrial, va arribar al 

País Valencià a l’any 2004. Actual-

ment viu a Catarroja amb la seua 

família. Com a tècnica del volunta-

riat lingüístic ha aconseguit més de 

1.000 parelles lingüístiques.

Voluntariat 
pel Valencià

El Voluntariat pel Valen-
cià és el projecte impul-
sat per Escola Valencia-
na per la nostra llengua 
que té com a objectiu 
posar en contacte a 
voluntaris lingüístics que 
de manera desinteressa-
da troben una hora a la 
setmana per ensenyar la 
llengua a qui ho desitge, 
reforçant així la idea del 
valencià com a llengua 
d’acollida i a l’abast de 
tothom. Actualment ja 
són milers de persones 
que, gràcies al treball de 
tècnics com Dariana, les 
que practiquen valencià 
amb voluntaris per la 
nostra llengua.

www.voluntariatpelva-
lencia.org

“Els 
valencianoparlants 
no haurien de 
canviar de llengua 
davant de qui parla 
castellà”


