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No cal enganyar-
nos. Quan fa 

780 anys el rei en Jaume I i 
les seues tropes van entrar a 
la ciutat de València, dubto 
que sa majestat tinguera 
al cap el merder que anava 
a crear en aquest idíl·lic 
raconet de la mediterrània 
occidental.

 Més enllà de 
l’expansió contra l’infidel i 
els equilibris entre noblesa 

i monarquia de rigor, per 
descomptat. Segurament, si no haguera estat pel resultat de la 
batalla de Muret, els valencians avui, d’existir, seríem una cosa 
molt diferent. 

Les nacions, els països, doncs, són fruit de molts atzars 
i, ja ho he dit en alguna ocasió, en conseqüència, resulta d’una 
gran estultícia sentir-se orgullós d’una casual naixença que, en 
cas de tindre lloc pam dalt pam baix en el mapa, ens definiria de 
maneres força diferents. 

Maleïda la pàtria que no dóna pa als seus fills. L’únic orgull 
“nacional” que sóc capaç d’assimilar, passa per les conquestes 
socials, laborals i democràtiques que un país és capaç d’assolir. 
Sanitat, educació, treball digne i democràcia són les úniques 
quatre barres amb les quals crec que s’ha de construir aquest 
país -afegiu-los-hi blau si ho creieu convenient. 

Ara per ara, l’Estat espanyol, el règim del 78, és un 
entrebanc per aquesta construcció. No sóc nacionalista. Sóc 
independentista perquè crec que viurem millor si fem caure el 
règim que ens estreny. I, ara com ara, els únics que podem fer-lo 
trontollar som els independentistes. Delenda est -haec- Espanya.
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Maleïda la pàtria que no dona pa als seus fills.

Josep Barberà, president d’ERPV     
@Josep_Barbera

La història inacabable
Com a conclusió del Debat de Política General a les Corts 

Valencianes, els partits que comparteixen el govern 
valencià, PSOE i Compromís, van pactar una resolució sobre el 
principal problema que els valencians i valencianes arrosseguem des 
de fa dècades: l’espoli fiscal sistemàtic que patim al País Valencià.

La resolució torna a reflectir que l’única solució contemplada 
pel govern valencià és esperar que, en una decisió sense precedents 
en 40 anys, el govern espanyol aprove un model de finançament 
autonòmic que no ens perjudique.

Mentrestant, el govern del PSOE a Madrid va donant llargues i 
ja ha dit diverses vegades que no compta en resoldre aquesta qüestió 
en aquesta legislatura. És a dir, que com a mínim fins al 2020 no hi 
haurà cap solució al problema. Si els partits que formen el Consell 
continuen pensant que el problema del finançament és cabdal, per 
què no hi ha la mateixa pressió que quan a Madrid governava Rajoy?

Ara per ara, l’única cosa que veiem fer a PSOE i Compromís 
és pactar pedaços per tal que l’espoli es note un poc menys, com ara 
sol·licitar poder tindre un major dèficit públic. En altres paraules, ja 
que no ens donen els diners que ens corresponen, ens endeutem 

per a compensar-ho, 
però aquest deute tard o 
prompte s’haurà de tornar, 
per la qual cosa estem 
traslladant el problema cap 
a un futur no molt llunyà.

Trobem a faltar 
una posició més decidida 
del govern del Botànic en aquest problema, que ha anat perdent 
propostes pel camí. On ha quedat la condonació del deute del FLA 
que va proposar Ximo Puig? Des d’ERPV fa anys que reclamem que 
aquest deute amb l’Estat s’anul·le, ja que es tracta d’un deute generat 
artificialment pel govern central en privar-nos dels recursos que 
generem al País Valencià.

Des d’ERPV continuem defensant que l’única solució implica 
controlar tots els impostos mitjançant una Agència Tributària 
Valenciana. Només des de l’exercici de la nostra sobirania fiscal 
podrem acabar amb l’espoli fiscal.

Joan Vea Badenes, president sectorial Economia d’ERPV  
@jveab 

Diumenge
28 octubre 
2018
Muntanyeta 
de la Patà
12 hores

59è aplec del Puig
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Josep Grimalt, Pep per als amics, milita a ERPV des de fa uns 
mesos. Va ser alcalde d’Ondara, a la Marina Alta, des del 1999 al 
2001, quan tres trànsfugues d’UPV atorgaren l’alcaldia al PP. A 
Ondara va ser regidor durant 15 anys.

Fill d’una família dretana i catòlica (son pare fou l’últim alcalde 
franquista a Ondara), l’any 1975, en acabar el batxillerat a un 
internat religiós, va estudiar empresarials a l’Escola de Comerç de 
València. En aquella escola viuria la mort de Franco i començaria 
a coure la seua consciència política que sempre l’ha dut a defen-
sar el seu país, el País Valencià.  

JOSEP
GRIMALT
«Vaig decidir afiliar-me a ERPV perquè sóc 
republicà, sóc d’esquerres i les meues referències 
nacionals i els meus sentiments són eixos»

Què va fer que et decantares 
per la política valencianista?

Quan vaig eixir de l’internat 
de la Salle de Paterna vaig veure 
que res era com m’havien dit. 
Vaig anar fent-me el meu món. 
Els meus amics i companys eren 
persones progressistes, uns més 
en el vessant nacional , altres 
no tant. Recorde que el dia que 
va morir Franco fou una alegria 
brutal.

Un fet que la gent no recorda 
massa és que quan estava en joc 
qui havia de ser el president del 
govern espanyol la cosa estava 
aleshores entre Arias Navarro 
i Fraga, i tot el món desvanit 
perquè fora Fraga que era el 
progressista. Imagina’t! Vaig 
dir «ni Arias ni Fraga açò és el 
franquisme que continua igual», 
com podia ser que es diguera 
que el progressista era Fraga?

Aleshores és quan jo em 
vaig fer autonomista, Amnistia, 
llibertat i estatut d’autonomia, 
aquella era la reivindicació més 
bèstia que hi havia en aquell 
moment. No hi havia res més 
decent que l’autonomisme.

Com i per què es va 
desencisar d’eixe autonomisme 
que era l’única via o eixida per 
assolir l’autogovern?

L’any 2004 o 2005 vaig veure 
que no hi havia més que deixar 
el Bloc. Ser «autonòmic» era 
perpetuar la situació. Fa 30 anys 
que no em sent espanyol. Perquè, 
en realitat, no tenim capacitat 
de decisió. És una excusa, com 

si et posarem un cataplasma 
quan allò que necessites és 
que t’operen. I l’operació és la 
independència. Tampoc sóc 
nacionalista, no ho he sigut mai. 
Ni quasi que res que acabe en 
-ista. Sóc valencià, el meu país és 
el País Valencià i la meua nació 
és la catalana.

Has dit que Esquerra és l’únic 
partit que defensa la vertadera 
llibertat del nostre poble. Per 
què decideixes militar a ERPV?

En 2017 ja veig clarament 
que Espanya és la «cochambre» 
i el 155 no és un article de la 
constitució, és Espanya. I jo no 
vull estar sota eixe article. I vaig 
decidir afiliar-me a ERPV perquè 
sóc republicà, sóc d’esquerres i 
les meues referències nacionals 
i els meus sentiments són eixos. 
El 2017 era un any que ni pintat 
per afiliar-se a ERPV.

I què en penses quan veus 
companys teus de viatge 
en política que segueixen 
pel mateix camí, el de 
l’autonomisme?

És un valencianisme espanyol, 
cosa que voreja l’esoterisme. No 
l’entenc. La seua referència és 
Espanya i el país és un motiu 
més de reivindicació, no veuen 
un país enfront d’un estat.

També té a veure amb la por 
els anys i anys d’escolarització, 
de mitjans de comunicació 
que ens fan creure que som 
espanyols, concretament 
castellans. El que no és castellà 
no és espanyol.

Com no sóc nacionalista 
podria considerar estar dins 
l’estat espanyol sempre que 
fórem un estat independent, cap 
problema en ser ... Mentre puga 
viure dins la meua cultura i la 
meua llengua en el meu país.

És fonamental com volem 
viure com a poble. A mi no em 
fa nosa que em diguen espanyol, 
europeu o eurasiàtic. Que ens 
integrem dins d’un Estat Federal, 
perfecte mentre decidim que 
som i que fem.

Com veus la reivindicació 
ara en voga del «Finançament 
just»?

Una vergonya, demanar 
almoina. Fins i tot en el 
finançament just. Si els nostres 
recursos són els nostres recursos 
perquè hem de demanar a ningú 
allò que és nostre. En el moment 
has de demanar que et deixen 
fer ni eres autonomista ni eres 
res, eres... una cosa indigna 
sense cap dignitat.

Me’n vaig als castellans a 
què em donen açò o em deixen 
fer allò. No ens volen com som, 
volen posseir-nos. El més fotut 
és que la gent no és conscient 
que està posseïda. Estan 
contents, estan posseïts, jo no, 
jo estic molt disgustat.

Veus possibilitats que el País 
Valencià avance en el context 
actual?

No. Els valencians tot el que 
farem serà recular amb tota 
seguretat si seguim així. El 

PSOE està dient que no va al 9 
d’octubre perquè ja estat ben 
representat al matí. El PSOE 
és l’anomalia democràtica 
d’aquest país, són republicans 
però no ho són, d’esquerres 
però no, respecten el dret 
d’autodeterminació però no. Són 
la gran anomalia.

Pedro Sánchez ve el 9 
d’octubre a València.

Sí. Ve a prendre possessió 
«Mis tierras del levante». Un 
home que no ens reconeix el 
dret a fer ve a prendre possessió. 
I encara hi haurà qui s’alegrarà. 
Que vinga a la vesprada, que es 
deixe de senyeres. Si ja no tenen 
vergonya de dir que no venen a 
la vesprada perquè és massa.

En les circumstàncies actuals 
i segons el teu parer, quin paper 
hauria de jugar ERPV?

Jo els faria més por encara. 
Vull dir, que nosaltres deguem 
tindre un discurs obertament 
independentista. Volem que el 
nostre poble puga decidir com a 
mínim. La nostra postura ha de 
ser eixa sinó que pintem? Ens 
n’anem a Compromís tots? La 
nostra àrea d’acció ha d’estar a 
l’independentisme. I que ens 
tinguen més por que ens diguen 
fel. Nosaltres, pacíficament 
cívicament, estem per la 
independència. No creixerem 
menys per dir obertament que 
som independentistes. Cal parlar 
clar, dir el que cal dir sense por 
de res.

ENTREVISTA
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