
D iego Gómez (València,
1958), president d’Esco-
la Valenciana-Federació

d’Associacions per la Llengua
(FEV), ens rep en el col·legi d’in-
fantil i primària de Carcaixent
on treballa. En el centre hi ha
un silenci estrany. “La majoria
dels alumnes estan d’excursió”,
aclareix. Però el seu telèfon so-
na constantment: enguany se
celebra el 25é aniversari de les
Trobades d’Escoles en Valencià,
la iniciativa massiva i transver-
sal de FEV. El passat dia 20 de
febrer es va celebrar aquest ani-
versari a Castelló en la Nit de
l’Escola Valenciana. Parlem
amb Gómez d’això, però també
fem balanç de la seua
trajectòria en un càrrec que va
ocupar el 2002 i que deixarà
aviat: “En tota organització és
important la regeneració de
persones, per la institució i per
salut personal i de l’entitat. Da-
rrere d’Escola Valenciana hi ha
un sector de gent jove
molt important i ara és
el moment de fer-los vi-
sibles. I també seria
molt important que a
les comarques hi hague-
ra aquesta visió de
regeneració”.

Per a albirar la
importància de les tro-
bades, s’ha d’unir dos
fils temporals. El 1986
se celebrà la primera
edició, a Benifaió i la Xa-
ra. Hi assistiren 4.000
persones. Aquell any hi
hagué 10.601 alumnes
matriculats en els pro-
grames d’ensenyament
en valencià. Al cap de
25 anys, més de
200.000 persones, la ca-
buda de quatre estadis
com el Mestalla, assisti-
ren a la darrera edició
de les trobades. I hi ha
211.436 alumnes matri-
culats, un 30 % de
l’alumnat d’infantil i
primària. Gómez ressal-
ta amb orgull l’èxit i el
seu “paper aglutina-
dor”, però tampoc no
vol deixar fora unes al-
tres iniciatives menys vi-
sibles, com ara els pro-
grames de voluntariat
en valencià per a inte-
grar els nouvinguts (en-
guany s’espera que
s’arribe a les 5.000 pare-
lles lingüístiques) o La
Gira, el festival itine-
rant de música en la nostra llen-
gua, amb 25.000 assistents el
2009. L’altra aportació seria el
paper de vertebració, de
connexió entre comarques, que
considera “un dels dèficits
democràtics més importants
del País Valencià”. I indica, com
a pinzellada més personal,
l’oportunitat d’haver conegut
per mitjà d·Escola Valenciana
un país en què, assegura, “man-
quen referents comuns”.

La llengua podria fer aquell
paper. A diferència dels anys

cinquanta o seixanta, en què la
integració de la immigració era
cosa de festes i tradicions, Gó-
mez creu que aquest paper l’ha
d’acomplir ara l’escola. “Hem
de transmetre un missatge:
Vols sentir-te valencià? Alesho-
res, matricula els teus fills en
valencià”. Els avanços en aques-
ta línia són encoratjadors, però
també hi ha llacunes. Gómez es-
menta els centres concertats,

l’escolarització de 0 a 3 anys i la
continuïtat de la matriculació
en valencià en secundària i en-
senyament universitari. El veri-
table problema, tanmateix, és
l’ús social. “No s’avança, perquè
no hi ha política lingüística.
Aquesta hauria d’estar lligada a
la presidència de la Generalitat,
com a Galícia o a Catalunya. Al
principi, la política lingüística
del PP era deixar fer, però ara
s’ha reculat molt”, opina Gó-
mez, que exemplifica això amb
la no-exigència del requisit

lingüístic en l’administració.
Gómez critica la manca de

polítiques actives i, també, que
el valencià haja estat emprat
com a arma electoral, “una acti-
tud que ens ha impedit avançar
com calia en l’ús social”. Barra-
da la via institucional, almenys
amb el PP, el president d’Escola
Valenciana ressalta com a eina
de treball la incorporació de re-
ferents socials de l’ús del
valencià, convicció traduïda en
la incorporació a les seues cam-
panyes de matriculació de per-
sonatges populars, com ara la
presentadora Núria Roca, el
motorista Hèctor Faubel o el
porter de futbol Andreu Palop.
“La visió de normalitat és dona-
da pels referents públics, gent
que demostre que el valencià és
una llengua útil, de prestigi,
que serveix per a tot, i que el
parlant sàpia que té una sèrie
de drets”, afig, al mateix temps
que recorda que a les Illes Ba-
lears un referent com el tennis-

ta Rafa Nadal ha participat en
campanyes de promoció lingüís-
tica. No sols això: per a Gómez,
el País Valencià “començarà a
normalitzar-se quan tinguem
un president de la Generalitat
que haja estudiat en valencià”.
Escola Valenciana no és una
illa, un reducte alié a lectures
polítiques. “Nosaltres estem im-
mersos en la situació política,
de mals vents. I, per tant, coinci-
direm amb qui hàgem de coinci-
dir”. Ben mirat, una frase que
no és gens críptica.

Una cosa és la vergonya i una
altra la tristesa. La vergonya
ens diu: amaga’t. Per exem-

ple, quan un polític que ens “repre-
senta” la fa ben grossa. La tristesa es
mastega en la intimitat, supera
l’anècdota abans esmentada, fa més
arrel, més angúnia. La tristesa, sem-
pre desparellada de l’humor, no té
gràcia.

La cursa infinita del desgavell po-
lític valencià ha fet una altra atura-
da demagògica (quina en serà la pro-
pera?) a l’estació “transparència”: la
banda (The Band, Font de Mora, you
must know) del PP publica el seu
patrimoni. Patrimoni? N’estan se-
gurs? És això el que els va deixar el
pare que va guanyar una guerra?
No deu ser, potser, el “matrimoni”,
la formiga incansable del descans
del guerrer atando y bien atando la
conquesta? La dona que va rapar els
cabells de les dones que van posar el
cos allí on la ment callava? La dona
que posà l’escriptura notarial on el
cos emmudia.

I on estan els diners d’aquesta
gent (què més volen aquesta gent?)?
Allí on “creen” riquesa, ocupació,
R+D, allò que clamen als hemici-
cles? No, a banda del deler automobi-
lístic, el “patrimoni” és financer i im-
mobiliari. Què fan amb tanta casa en
el temps del desallotjament? Les po-
sen a la venda? Prefereixen esperar
“el nou ordre mundial després
d’aquest capitalisme” (em pixe de
riure amb aquest eslògan)? Les llo-
guen? A qui? Abaixen el preu per no
tindre-les tancades? El poder immo-
biliari valencià sempre ha enarborat
la bandera contrària: ja poden caure
abans de negociar una entesa o un
benefici minvat. El PP repeteix que
està preocupat per allò que preocu-
pa la gent del carrer. Perfecte: co-
mencen amb un mínim de coherèn-
cia: posen a l’abast del mercat (a la
baixa, ho sent, nanos, no podia durar
massa) l’acumulació de metres qua-
drats. Ajusten els preus a la tristesa
dels desemparats de l’habitatge. La
Mare de Déu dels ídem els somriurà,
cony, salve!

Grècia ens sorprén. Una vaga ge-
neral del sector públic. Somiem?
Fins ara, França, que va tallar caps
de la monarquia, ha mostrat el seu
innegociable “prou” a qualsevol reta-
llada de la conquesta burgesa i
democràtica. Què fa Grècia ara? Qui-
na revolució burgesa va fer? Recupe-
ra potser el concepte de democràcia?
De nou (Alexis, no t’oblidem) encap-
çala el no contra l’antiga amenaça
(prepareu-vos, pobles, aquesta crisi
se solucionarà amb una guerra si no
sou esclaus obedients. De moment:
treballeu dos anys més; si no, reben-
teu abans). Més preus: la Universitat
és cara, com la sanitat. No són cares:
són i prou. Les necessitem, com una
casa. Canal 9 sí que és car.

Els joves fan el que poden amb
una tristesa que els acompanya des
del matí. Xavals: no tot està perdut.
Quan érem xavals, els mateixos
amos de les mateixes cases ens nega-
ven el lloguer pel fet de ser estu-
diants o “rars”. Ara us busquen i us
fan pagar cada habitació com si fóra
un habitatge. Canvia el rebut del pre-
dador, però el problema i la lluita són
els mateixos. No a la guerra. Ni a
l’Iraq ni a casa.

Diego Gómez amb la vicerrectora de la Jaume I, Margarita Porcar, el
passat dia 20 de febrer en la Nit de l’Escola Valenciana. / àngel sánchez

A LA LLETRA

El preu de
la tristesa
Albert Garcia i Hernàndez

DIEGO GÓMEZ President d’Escola Valenciana

“La normalitat serà un president
que haja estudiat en valencià”
XAVIER ALIAGA, Valencia

“Jo pinte per a gaudir, no
per a omplir metres!”, diu

l’artista.

“Darrere d’Escola
Valenciana hi ha un
sector de gent jove
molt important”

“Vols sentir-te
valencià? Aleshores,
matricula els teus fills
en valencià”
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Es resisteix a donar noms, se m’es-
capoleix hàbilment. “Em pro-
dueixen emoció els gravats de Go-
ya, de Morandi, de Rembrandt.
Els paisatges de Corot. Tinc molt
d’ell, almenys en el cap. Els retrats
d’Auerbach: tal vegada massa pin-
tura i emoció. Sironi, que és un
pintoràs… Picasso deia: primer jo i
després Sironi!”. I torna a esclatar
en riures.

Jesús Ciscar li demana que se-
ga en terra, vora els seus quadres,
per a retratar-lo rodejat de les
seues creacions. Però Marcelo s’hi
nega rotundament. “No vull fer el
ridícul!” brama. Li dic que el seu
bon amic Willy Ramos va apa-
réixer en el reportatge estés en el
terra del seu estudi, envoltat dels
seus papers pintats, a la qual cosa
proclama: “Willy és un artista!”. Jo
li pregunte què és ell, aleshores.
S’ho pensa i rebla: “Jo sóc un
artesà, i per això no puc seure per
terra”, i riu sorollosament. Em sob-
ta aquella nota de caràcter. Però
Jesús li situa aleshores una buta-
ca, de potes ben curtes, i l’efecte
és, si fa no fa, quasi el mateix. I allí,
aclofat, una mica intimidat pels
dispars fotogràfics de la càmera,
m’explica: “Em suspengueren
dues vegades l’ingrés en Belles Ar-
ts, i he anat sempre per lliure. Fou
duríssim, perquè vaig anar sense
guia, tot i que l’única guia que exis-
teix és el teu gust. Però tècnica-
ment ha estat molt laboriós. Molts
anys sense saber ben bé cap on
anava”. I, tanmateix, potser els gra-
vats de Marcelo Fuentes són en
aquests moments de les obres

més exquisides i més perfectes
que conec. De segur que al grava-
dor Ernest Furió, celebrat profes-
sor de Belles Arts, li hauria entu-
siasmat la seua tècnica. I sense
passar per l’acadèmia! Marcelo
em mostra els seus últims gravats,
alguns de realment petits. “El gra-
vat és un món infinit: amb què poc
es pot crear tanta complexitat! I
quantes hores li dediques… És una
ruïna! T’imagines voler viure
d’açò?”. I em mostra una miniatu-

ra, una pura filigrana. “Mira açò!
Té la seua tensió. Per què més
gran?”.

Li pregunte si alguna vegada
ha pintat els edificis del seu barri,
aquell paisatge que es veu des del
seu balcó. Em diu que no, però
que en canvi fa més de tres anys
que va quasi a diari al Botànic.
D’una carpeta trau el seus esbos-
sos, aquells apunts d’arbres, de
plantes, de vistes dels hivernacles,
tot recollit en la seua atmosfera.
“En el Botànic hi ha una escultura

meua, de l’època de quan em va
donar per fer escultures. Se supo-
sa que és una respiració vegetal…
Ara està tota rovellada, s’està des-
fent, i em sembla molt bé. Ah,
s’hauria de prohibir posar-hi escul-
tures! Una planta et pot agradar
més o menys, però una escultura
t’està fotent el paisatge! En aquest
sentit, València és una ciutat des-
graciada, està plena d’escultures
del pitjor gust. En una ocasió m’en-
carregaren fer un catàleg de les
escultures de la ciutat, i em vaig
deprimir i vaig haver d’abandonar
el projecte. No podia amb ell! Qui-
nes coses tan espantoses es posen
en les places, tot perquè l’artista és
amic d’un regidor! València és la
ciutat amb més soroll visual de
l’univers! Mires on mires està ple-
na de fanals, de mobiliari urbà…
Ni el millor dels fotògrafs aconse-
gueix fer una bona foto en aquesta
ciutat. Quan vaig a una exposició i
veig una foto dolenta, quasi sem-
pre és de València!”.

Em mostra unes aquarel·les de
Nova York, per a la seua pròxima
exposició de Bilbao. Amb un to lú-
gubre em confessa: “De segur que
decebré el galerista. He pintat les
aquarel·les molt més menudes del
que havíem convingut. Però jo pin-
te per a gaudir, no per a omplir
metres! Fa poc em trucaren d’una
galeria de Barcelona, amb una
oferta ben interessant. La condició
era que el quadre més menut fóra
d’un metre. Ni vaig contestar… Ah,
aquesta és potser la meua única
conquesta: ningú s’espera ja de mi
res gran… gran de grandària, és
clar”. I esclata en riures.

VALÈNCIA, UNA CIUTAT MA-
NIFESTAMENT MILLORABLE
Josep Sorribes (ed.)
Faximil Edicions
València, 130 pàgines

.

El professor Josep Sorribes
ha estat l’encarregat de di-
rigir l’edició de València,

una ciutat manifestament millora-
ble de l’editorial Faximil, en què
han participat més d’una vintena
dels caps més ben moblats del
país i entre els quals hi ha Joan
Romero, Gustau Muñoz, Juan So-
to, Vicente González Móstoles,
Joan Olmos, Josep Vicent Boira,
Gil-Manuel Hernández o Gregorio
Martín. El títol és ja per si tota una
declaració d’intencions i també
una provocació intel·ligent i, per
tant, carregada d’ironia. Fet i fet
l’expressió “manifiestamente me-
jorable” era usada pels buròcrates
del franquisme en el context dels
plans de millora de l’entorn rural
per a referir-se a les explotacions
agrícoles mal administrades. El
terme, alhora —assenyala Sorri-
bes—, recordava molestament els
intents de reforma agrària impul-
sats durant la Segona República.

No cal dir que la publicació arri-

ba oportunament, amb el rerefons
de la batalla social pel Cabanyal i
quan encara pengen altres as-
sumptes com la sorprenent per-
muta de Tabacalera o l’aprofita-
ment abusiu —caldria dir fraudu-
lent?— de l’espai urbà per a esdeve-
niments com la Fórmula 1. Un mo-
ment també en què es perceben
uns certs símptomes de
mobilització social en un context
polític asfixiant on cada dia es vul-
nera des de les institucions els
principis més elementals de fun-

cionament democràtic. En l’ànim
de l’editor, i dels que han fet possi-
ble el text, hi ha la defensa d’unes
alternatives possibles de ciutat
des del compromís civil. Parlem
d’identitat urbana, també cultural
i lingüística, de sostenibilitat,
d’una València que cal que es rein-
vente en el context d’una àrea me-
tropolitana que s’ha d’articular
forçosament, del somni d’arrabas-
sar a la ciutat del negoci la seua
hegemonia en favor d’una ciutat
que siga dels ciutadans. A fi de
comptes, es tracta de dissenyar
una València de futur amb vocació
de capital de país, capaç de dialo-
gar amb el seu entorn mediterra-
ni, de mirar cap a Europa. Fins ara
aquest somni llargament covat en-
tre la intelligentsia del país ha estat
bandejat tant pels fets com per la
propaganda exercida des de l’om-
nipotent dreta local. I aquesta
acció és tan persistent que Pérez
Casado expressa sense recança en
l’epíleg del llibre el seu temor per
la irreversibilitat de l’amenaça.

Sens dubte, amb irreversibili-
tat o sense, ciutadans en general i
futurs aspirants a la trona munici-
pal en concret haurien de prendre
bona nota del que podria ser el
programa per a una València ma-
nifestament possible.

“El gravat és un món
infinit: amb què poc
es pot crear tanta
complexitat!”

“València és una
ciutat desgraciada,
està plena d’escultures
del pitjor gust”

L’artesà del gravat
”València és la ciutat amb més soroll visual de l’univers!”

Una ciutat manifestament possible
FRANCESC VIDADEL, Valencia
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