
MANIFEST PER TV3 

Plaça Major de Gandia, la Safor 5-3-2011 

 

Saforencs! Tots sabem perquè estem ací!  

El president Camps ha censurat TV3, imposant multes i denúncies a Acció 

Cultural. 

Des del govern d’eixe president, s’ha volgut presentar aquest conflicte com una 

qüestió purament administrativa, però tots sabem que les motivacions són 

polítiques. 

A la “Comoditat Valenciana” funcionen cinc canals de televisió, dedicats al tarot 

i el consultori, sense llicència, i no han estat perseguits.  

La censura a TV3 no és més que la punta de l’iceberg, el que resta amagat, el 

que no es veu, és el que fa més por. Venen a per nosaltres! Açò de TV3 és sols 

el principi : l’escola en valencià i un llarg etcètera, vindran darrere. 

No ens tenen por. Per què ens havien de tindre por? 

Tots aquells que estimem el nostre País, som gent pacífica. Però ells no ho 

són. A aquest Paco el Presidente, no li calen violències directes com les que 

utilitzava l’altre Paco el Generalísimo, aquest Presidente és molt més 

maquiavèlic. Ha aconseguit que l’únic democràtic que existisca al nostre País, 

siga la corrupció. La corrupció és democràtica, perquè els seus efectes ens 

arriben a la majoria dels valencians. La resta del que vivim, conduïts com 

ovelles pel pastor Camps, no es democràcia. Si de cas podríem anomenar-la 

d’AMNÈSIA DEMOCRÀTICA. Vivim envoltats per l’amnèsia democràtica, ¿I 

com, sabent l’historial de Paco el Presidente, centenars de milers de valencians 

el voten? És què volen ser com ell? 

Jose Saramago, en la novel·la “Assaig sobre la ceguesa”, ens presenta una 

societat on el virus de la ceguesa ataca indiscriminadament als seus membres i 

Saramago fa parlar a un dels seus personatges d’aquesta manera: “El cos és 

també un sistema organitzat. Estem vius mentre ens mantenim 

organitzats, la mort no és més que l’efecte d’una desorganització” 

Paco el Presidente, ha aconseguit que part del cos de la societat civil del nostre 

País, estiga morint-se, comence a podrir-se.  

Saforencs, què queda del nostre País? Queden algunes minories, escampades 

ací i allà per les comarques, entre els que ens trobem nosaltres, als que no han 



pogut tornar cecs, ni sords, als que no han pogut dormir o callar a força de 

convertir-los en “amiguitos del alma”. 

No podem ser amics teus Paco Presidente, perquè a tots ens arriba des de 

València, la PUDOR, perquè tots sabem que en València fa pudor. Tu creus 

que ens governes, però nosaltres no et fem cas, no t’obeïm, no som els teus 

súbdits, no has pogut dormir-nos amb el teu Canal Nueve, amb la teua 

AMNÈSIA DEMOCRÀTICA. 

Preferim TV3. Una televisió plural i de gran qualitat artística. Però tu Paco 

Presidente ens l’has censurada, ens l’has robada.  Mentre tu manes, nosaltres 

els valencians desperts, no tindrem drets. Sabem que vols fumigar-nos i anem 

a estar preparats! 

No podràs amb nosaltres! No podràs amb nosaltres! 

Perquè Paco el Presidente i la seua colla no puga fer-se amb nosaltres ens 

hem d’organitzar! No estem organitzats. O almenys no el que hauríem d’estar. 

Hauria d’haver una organització en cada casa dels valencians desperts, en 

cada carrer, en cada barri. La mort democràtica, com diu Saramago no és més 

que l’efecte d’una desorganització. 

Ser valencià és dur. Però sempre ho ha sigut! 

Desperteu a la gent, necessitem força i una unió molt gran. Hem de regar el 

nostre País gota a gota, poquet a poquet. 

Parleu amb els vostres veïns i veïnes, amb els vostres companys i companyes 

de feina, amb els vostres amics i amigues, amb els vostres fills i filles, i 

ensenyeu-los a defendre la nostra llengua i cultura, amb arguments no amb 

violències, amb humor, ens cal bon rotllo i molt, molt d’humor per poder 

suportar aquesta xacra de polítics corruptes que ens volen adormir inoculant-

nos l’AMNÈSIA DEMOCRÀTICA! 

Saforencs organitzem-nos! Salut i força!       
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