Volem TV3 definitivament, senyor Fabra!

El dia 18 de febrer es complirà el primer any sense emissions de la TV3 des dels repetidors
d’ACPV. Perquè a través d’ONO, d’Imagenio, o del satèl·lit Astra, amb parabòlica, es poden veure un
o dos canals de la televisió catalana, la Internacional i Canal 33, com alguns fem. Cosa que ens costa
els nostres diners. És un impost que estem pagant gràcies a la fòbia visionària i esquizofrènica de
Mein Kampfs (sense senyor ni honorable, que no s’ho mereix), que a millor desgràcia passe.
La política valenciana, des que mana el PPCV,
amb Zaplana i, sobretot, amb Mein Kampfs, ha
estat d’allò més miserable, culturalment
parlant, nacionalment parlant, i més encara si
ens referim a la cultura de promoció de la
nostra llengua i cultura. D’això, nanai! He
defensat que si la nostra Autonomia no serveix
per a reivindicar-nos com a valencians, amb tota la nostra història, llengua i cultura, no ens cal per a
res i tant el govern com el parlament valencià podrien anar-se’n a ca una puta. Perquè si la política
educativa, la sanitària, talment com l’agricultura, la indústria joguetera, la tèxtil i la ceràmica, entre
d’altres, com la turística, fan figa amb un govern propi, com ho estan fent, per manca d’ajuda, per a
què collons ens serveix una despesa tan gran? Per a alimentar certs politicastres que es folren a
costa nostra i damunt ens duen a la ruïna? Doncs des de Madrid també saben arruïnar-nos, que ja en
tenen tradició, i els podrem tirar les culpes, si més no… “Perdoneu, però algú ho havia de dir!”, com
diu Tardà.
Parlant sense fer mala sang, la supressió de les emissions de TV3 va ser una obsessió malaltissa de
Mein Kampfs que, després d’haver vist i sentit tot el que ha passat durant el judici dels vestits, no és
d’estranyar la baixa ralea d’aquest personatge que ens volia fer creure una cosa i les escoltes han
desvetlat com de baix ha caigut i que miserable ha pogut arribar a ser tot i que un jurat dividit l’haja
declarat no culpable… Envoltat dels gàngsters amb qui s’ha envoltat, tot és possible.
Li molestava la TV3 com una brossa a l’ull perquè era i és més independent que C9. Li feia la cara
roja. I havia de donar carnassa a la dreta més blavera. I havia de servir l’espanyolisme més tronat…
Açò no s’entèn en les democràcies europees més consolidades. En primer lloc perquè hi ha llibertat
d’expressió real, llibertat d’ones i no es posen barreres com s’han posat a l’estat espanyol… Encara
ens queda molt, amb la dreta que veiem garlar o escriure en certs mitjans de comunciació que no
sabem si estem somniant o és real tanta mala llet, tant d’odi, tant de reaccionarisme, tanta beateria
hipòcrita, tant de carpetovetonisme… Tenim una gran manca de psiquiatres. En fi, podríem
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importar-ne d’Argentina…
I perdoneu que mostre tanta ràbia, cosa que no és habitual en mi, però quan tope amb la
irracionalitat de politicastres que no veuen més allà del nas, els budells se’m reboliquen… I és que la
conducta lingüicida de Mein Kampfs i part de la gent amb què s’ha envoltat, no tota, per sort, tot i
que no se n’han desmarcat, entra dins dels paradigmes de la pitjor dreta i de l’antivalencianisme
més real i hipòcrita…
Esperem que la Llei sense fronteres arribe a bon port o que la Justícia pose cada cosa en cada lloc,
ens retornen definitivament i legalment la TV3 i totes les que calga, i retornen a ACPV unes multes
estratosfèriques pròpies d’uns malvats que han tractat o tracten d’aniquilar les veus més preclares.
Al cap i a la fi, amb tots els pros i contres, ACPV ha estat l’entitat que ha avergonyit i avergonyeix
els nostres governs autonòmics, ja que haurien de ser ells els que havien de fer el treball que fa
aquesta identitat…
Esperem que el nou president, que ha de nadar i guardar la roba, ho sabem, faça una passa
endavant i, talment com va dir, exigisca l’arribada de la TV3. Si el poble té veu, cal escoltar-lo.
Anys per a TV3 i per a ACPV!
Damunt el Suprem ha condemnat B. Garzón per les escoltes. I els delinqüents per jutjar i solts! És
que hi ha dies que és per a llançar-ho tot a rodar. Estic ben emprenyat! Tot i que no oblide que
Garzón ara és víctima de la maquinària jurídica de la qual formava part, quan va jutjar els
independentistes catalans i no va admetre a tràmit les denúncies per tortura i que, en molts aspectes
continua adherit a aquella maquinària judicial i repressora pactada amb el franquisme, i
constantment reforçada pel PSOE i el PP. Però el TS se n’ha passat deu pobles!
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