
Una de medi ambient polític. Per què al País Valencià sempre 
guanya les eleccions el PP per majoria absoluta?

Vaig veure fa uns dies un documental del Taller d’Audiovisuals de la 
Universitat de València titulat “Ser Joan Fuster”. Escoltant el que deien allí 
les diferents personalitats de la cultura catalana al voltant del nostre insigne 
assagista suecà, em va venir al cap fer quatre ratlles al voltant del perquè 
el PP valencià, des de fa 16 anys sempre guanya les eleccions (tant en clau 
autonòmica com estatal), per majoria absoluta. Són les meues dèries al 
respecte.

Els meus amics més propers, gent progressista i culta, sempre fiquen 
el dit en la nafra de la falta d’una oposició amb idees i contundent, de gent 
creïble pel que fa, sobretot, al PSPV. I deixen com a motius secundaris 
alguns temes que pense són més rellevants del que sembla. Ací va el llistat 
del que jo opine, modestament, al respecte.

En primer lloc, cal fer un pensament de que les majories absolutes 
del PP serien hui impossibles sense el control quasi massiu dels mitjans de 
comunicació pel que fa als suports audiovisuals i gran part de la premsa 
escrita. Les concessions a les TV privades de l’actual TDT, foren 
vergonyosament a recaure, quasi massivament, en empreses dominades 
per persones de l’entorn del PP. I com si d’una empresa privada fora, el PP 
valencià fa ús i abús de Canal 9 i Ràdio 9, pagats per tots i utilitzats pel PP 
com si foren els canals privats del partir popular. Si hom es fitxa bé, els 
missatges del PP arriben a la societat de manera ‘maxacona’ i diària, 
mitjançant el control que tenen de totes les cadenes de televisió i premsa 
escrita. Per contra, s’adonarà que qualsevol idea (deixem de banda si 
encertada o original) de l’esquerra valenciana arriba tan sols mitjançant una 
o dues cadenes de TV (que per ser imparcials també deixen dir la seua al 
PP) i escassos mitjans impresos. I aquest fet ha estat contrastat i ho 
manifesten els meus amics que militen en partits d’esquerres, nacionalistes 
o ecologistes.

Per altra banda, com si el PP no en tingués prou amb la manipulació 
mediàtica, han aconseguit crear un ambient sociològic entre la ciutadania 
valenciana que porta a identificar el PP amb ser més valencià que ningú. Per 
aconseguir la identificació identitària de la ciutadania valenciana amb el 
projecte polític del PP, aquests han jugant magistralment amb temes com la 
identitat dels valencians. En aquest sentit, tenien el camp abonat per la 
evolució del nivell cultural de la major part de la ciutadania valenciana, que 
hereva com era d’un món rural, tenia un nivell d’analfabets molt per 
damunt de la mitjana espanyola a finals de la dècada dels anys 60 del segle 
passat. En gran part, tan sols amb eixe baix nivell cultural de la societat 
valenciana, es pot entendre que el PP poguera aprofitar a partir de la 
transició política temes com el de la manipulació descarada de la nostra 
llengua, fent creure, de manera quasi religiosa, a una societat civil 



indefensa i desinformada que el valencià i el català eren idiomes distints 
(quan ells saben millor que ningú que és el mateix idioma). Hi ho defensen 
per què saben que els dóna vots. És per això que han agitat el fantasma 
català que ens vol furtar la llengua (i la paella, deien els primers anys de la 
dècada dels 80 del segle XX).

Però han fet més coses indignes per aconseguir els vots i les majories 
absolutes. Les bases sobre les que s’assenten les seus majories absolutes 
són aquestes dues, del control dels mitjans de comunicació i el tema 
identitari enfrontat al “perill català”. Sobre aquest matalàs, a més a més, 
han conformat eixe ambient sociològic del que feia esment al principi 
d’aquestes notes, mitjançant el qual, valencians tan sols són ells i els que 
pensen com ells i els voten. La resta som valencians renegats, catalanistes i 
persones que no estimem aquesta terra. Senyor, el món al revés!! O siga 
que la ciutadania que aprèn a escriure correctament la seua llengua de 
manera normalitzada, els que es preocupen per la cultura valenciana al 
context i l’àmbit de la cultura catalana, eixos no són vertaders valencians, 
mentre que ells (els del PP i els seus interessants seguidors), són els 
vertaders valencians. Açò, que sembla ciència-ficció, ho han aconseguit i 
gran part de la societat valenciana s’ho creue i quan arriben les eleccions 
voten massivament al PP.

La resta de variables o factors sobre els que es basa el poder polític 
del PP valencià amb la creació d’eixe ambient sociològic que tan bé els 
funciona, té altres potes, entre les quals ja citaria la identificació de certes 
institucions de la societat civil que el PP ha comprat amb diners públics per 
al seu benefici polític. Entre els fets i institucions més cridaneres i on més 
recull vots el PP valencià, podríem citar el València CF (tot i que hi ha una 
minoria de seguidors del València que vota esquerres) des del PP ja 
s’encarreguen de beneficiar econòmicament a aquesta entitat esportiva 
privada per utilitzar-la políticament. Què és sinó el recolzament amb diners 
públics de la ‘mafiada’ en la permuta de terrenys del vell Mestalla per tal 
construir el nou estadi en la zona del Palau de Congressos? I hi ha més 
coses. El PP ha fet seu, definitivament, l’himne regional del mestre Serrano. 
Quan la gent l’escolta als pobles, a les celebracions religiosos, festives o 
esportives, a més d’emocionar-se, relacionen les notes musicals amb el PP 
(en part per negació de l’esquerra de l’himne regional en la transició a favor 
de la Muxaranga). I més. Que penseu que és actualment la Junta Central 
Fallera de la ciutat de València? Doncs, això que penseu, un corral del PP on 
la senyoreta Rita Barberà fa campanya política els 365 dies de l’any 
aventant el fantasma del catalanisme i controlant tots els càrrecs directius. 
I la bandera amb la franjeta blava, de la que quasi ningú parla ja hui (quin 
descans, mare!), però que els ha donat molts vots i els ha ajudat a crear 
aquesta societat valenciana dels inicis del segle XXI molt manipulada, 
comprada i enganyada fins a uns límits pràcticament inconstitucionals? I 
també tenen controlada a l’Associació d’ames de casa Tiryus. I més. Però no 
tinc més espai per continuar, així que deixe ací la reflexió a partir de les 



meues dèries sociològiques i polítiques. I ni Gürtels, ni res... El proper dia 
20 de novembre tornaran a treure els del PP majoria absoluta a terres 
valencianes i tot continuarà igual. I per dècades. Fins que el model se’ls 
afone al PP amb un canvi generacional o per la crisi econòmica. Ves a saber, 
ja que per corrupteles i pràctiques mafioses no hi ha manera. Ves a saber 
fins quan manarà aquesta dreta indigna.
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