INFORME POLÍTIC DEL COMITÉ EXECUTIU
( des de novembre 2007 a juliol 2019)
ASSEMBLEA 6 DE JULIOL DEL 2019·MANISES

Fundació de RV/PVE en novembre del 2007
Varen ser quatre persones. Amb la constatació que el País Valencià, l’antic
Regne de València, des de 1707 és una colònia ocupada i espoliada per un Estat de
matriu imperial i oligàrquic, de caràcter saquejador i extractiu, miserable i cruel amb
els dèbils a l’hora que covard davant els poderosos, anomenat Reino de España, amb
la constatació que el poble valencià precisa independitzar-se d’eixe Estat per a
sobreviure i garantir les seues condicions de vida materials i espirituals i amb la
constatació que el BNV no era l’organització que anava a fer front a eixe Estat tirànic,
quatre republicans, membres d’eixe partit varen decidir abandonar-lo i fundar un
altre: un sobiranista/independentista valencià i republicà.
El 26 de novembre de 2007, Vicent Gisbert, nascut a Alcoi i resident a La Nucia,
Josep Algarra i Josep Alamar, els dos de la ciutat de València i jo mateix, un barceloní
esdevingut valencià, vàrem fundar República Valenciana/Partit Valencianista
Europeu i el 3 de desembre del 2007 era inscrit al registre de partits. Ara fa quasi
dotze anys que han estat una veritable travessia del desert per ser, i encara ho és, la
nostra proposta percebuda en la societat valenciana com inabastable, inversemblant
i fora de tota expectativa. Però no per a nosaltres, perquè aquest ‘ideal’ no el
concebem com ‘una tasca infinita’ sinó com un ideal factible, perquè com Walter
Bejamin exposa en la seua tesis XVII: “no hi ha un sol instant que no duga amb si la
seua oportunitat revolucionària” concebuda aquesta com “l’oportunitat de donar una
solució nova a desafiaments totalment inèdits”.
Les raons de l’abandó del BNV i l’aparició de RV/PVE, com a partit
independentista valencià i republicà de la mà de persones vingudes del món fusterià,
diríem que va ser pels següents factors.
El primer.
Els resultats de les eleccions A-1999 i A-2003, amb uns precedents.

En les A-2003, el BLOC amb 114.122 vots treia zero diputats i EUPV amb quasi els
mateixos vots 154.494 treia sis diputats. La raó és coneguda. El BLOC amb un 4,77 % no
superà la barrera del 5%, malgrat l’intent per entrar amb un discurs valencianiste per atraure
el vot d’UV. Va ser llavors que la direcció del BLOC va llançar la tovalla i a partir d’eixe
moment va renunciar a entrar a soles al Parlament i ser l’alternativa del valencianisme
polític. A partir d’eixe moment intentarien entrar de la mà de l’esquerra espanyola com ja
ho va fer la UPV en el 87 a l’anar col·ligat amb Esquerra Unida. A més, al no anar a soles i
amagar-se baix el mant de l’esquerra espanyola, s’estalviaven d’esta manera del sacrifici que
suposava per a ells fer una acció política valenciana que els obligava a allunyar-se dels motius
pels quals els militants del BLOC s’acostaven i s’acosten encara a la política, que no és un
altre que el defensar la identitat valenciana de base fusteriana. A UPV i al BLOC els seus
afiliats s’acosten per a defensar la identitat valenciana d’arrel catalana, renunciant a fer una
acció política valencianista amb l’ambició de ser majoritària. L’embolcall esquerrà espanyol
amagaria el seu fusterianisme, motiu pel qual —i és la nostra convicció— ni UPV ni el BLOC
han arribat mai al 5%. Amagat el seu fusterianisme polític, per l’aliat espanyol d’esquerres,
ara el podrien conrear en la intimitat. A partir d’eixe moment en que el BLOC renunciava al
valencianisme polític, tots els fusterians esdevenien, estigueren en el partit que estigueren
com: culturalment catalans al temps que políticament espanyols. Culturalment catalans,
políticament espanyols.
És a dir el primer factor és la renuncia del BNV a presentar-se a soles i ser
l’alternativa del valencianisme polític amb un discurs dirigit a tots els valencians i amb
vocació de ser majoritari.

El segon factor.
Després del fracàs del BLOC al 2003 i en la vista posada en les autonòmiques del 2007,
malgrat la decisió de col·ligar-se amb l’esquerra espanyola, els quadres del BLOC mantenien que
en entrar en el Parlament i ser visualitzats els seus diputats tot canviaria i el valencianisme polític
se enlairaria. Ens ho vàrem creure. Tots varen coadjuvar a fer entrar al BLOC al Parlament. Els
sobiranistes valencians republicans organitzats en l’ACR Constantí Llombart i afiliats al BLOC
varen espentar tot el que varen poder per guanyar les reticències d’EUPV a signar un acord amb
el BLOC:
- El 14 de novembre de 2004 l’ACR Constantí Llombart aprova el primer document
sobiranista valencià republicà i en febrer del 2005 és presentat com a ponència a
Barcelona en el Congrés per la Sobirania dels PPCC.
- El 21-22 de gener del 2006, en el 4t Congrés de BLOC. per una esmena presentada per
nosaltres i guanyada en contra de la ponència oficial, s’aprova el caràcter sobiranista i
republicà del BLOC.
- I exactament una any després el 26 de gener del 2007 es signava el pacte electoral entre
EUPV i el BLOC.
- El 4 de març del 2007, la CPVR celebrava la I Convenció per la República amb la
participació del BLOC que ratificava el seu caràcter republicà davant EUPV.
I es va aconseguir. La coalició EUPV-BLOC encapçalada per Gloria Marcos va aconseguir en
maig del 2007, set diputats i dos d’ells, Enric Morera i Josep Maria Pañella, eren del BLOC. Per
segona vegada el valencianisme polític entrava al Parlament valencià.

Trencament del pacte i renuncia de COMPROMÍS a exercir com a força sobiranista

Dos mesos més tard, en juliol del 2007, Mónica Oltra i Mireia Moyà (del sector,
deien, ‘nacionalista’) arrosseguen Morera i Pañella per a bandejar a Gloria Marcos i
es trenca la Coalició. La visualització dels valencianistes era un fet, millor dit podia
haver estat un fet. Va ser llavors que en el darrer Diumenge d’octubre del 2007 en
finalitzar l’Aplec i recollint les cadires i taules de l’esplanada del Monestir, membres
de l’ACR Constantí Llombart ens vàrem acostar a Morera i dirigint-nos a ell el van
inquirir, ara que ja estaven dins del Parlament i trencada la coalició amb EUPV, perquè
es fera una acció política de caràcter valencianista sobiranista. Se’ns va dir que no es
faria perquè això no donava vots. Restava clar. Amb l’entrada del BLOC al Parlament
de la mà d’EUPV, no sols el valencianisme polític no va reeixir, sinó que aquest va
desaparéixer cada vegada més diluït dins de la nova marca Compromís, marca
adscrita a l’esquerra estatal i que ens vol vendre l’Espanya plural.
Si això succeïa el darrer diumenge d’Octubre, el 26 de novembre del 2007 es
fundava RV/PVE i el 3 de desembre era inscrit en el registre de partits.

Abandonarem el BLOC perquè definitivament volíem abandonar la via
estatutària-constitucional-espanyola trufada d’oportunisme i de corrupció moral en
l’acció política diària, i iniciar una acció política neta, independentista-sobiranista
valenciana i republicana, en el sentit més profund dels ideals republicans, a partir d’un
partit polític independentista valencià. En el 2007 el moviment republicà
hegemonitzat pels republicans espanyols i l’anomenat ‘independentisme’ visualitzat
per un catalanisme pre-polític, necessitava urgentment una eina política republicana
i valenciana i, desaparegut el BLOC ab intestato del sobiranisme i del republicanisme
valencià, l’ACR Constantí Llombart, que fins llavors l’havia suplit, no era l’eina política
escaient, ja que no es podia presentar a les eleccions. Calia un partit que, venint de la
nostra cultura identitària, duguera una acció política valenciana, dirigida al conjunt
dels valencians, que fora ensems: independentista i republicana.
I a més una acció política independentista dirigida al conjunt del Poble valencià,
a tots els residents d’Oriola a Vinaròs, que segons el padró del 2013, pels seus orígens,
està distribuïda així:

Un partit RV/PVE que fera de la contradicció Estat espanyol oligàrquic versus
Comunitat Valenciana/País valencià/Poble valencià, l’eix de la seua acció política,
que fera d’eixa contradicció la CONTRADICCIÓ PRINCIPAL i a la que haurien d’estar
supeditades la resta de contradiccions que de normal apareixen en la societat i que són
estimulades per les oligarquies, per tenir-nos els valencians dividits i al poble valencià
neutralitzat. Tot allò que ens aguditze la contradicció principal Estat espanyol
oligàrquic versus Poble valencià, ens val, ens aprofita, tot allò que ho mitigue, no ens
val, no ens aprofita. Tot allò que enfortisca la unitat d’acció del Poble valencià en
la seua lluita contra l’Estat espanyol oligàrquic, ens val, ens aprofita. Tot allò que
debilite la unitat d’acció del Poble Valencià en la seua lluita contra l’Estat
espanyol oligàrquic, no ens val, no ens aprofita.
Un partit RV/PVE adscrit a la lleialtat envers el País Valencià, el Poble valencià,
els seus homes i les seues dones, i que el volem adscrit a una civilitat republicana;
perquè el nostre patriotisme no es redueix a “el meu país, per a bé o per a mal”; som
patriotes valencians d’un País Valencià “per a bé” on la defensa de la pàtria valenciana
ens ha de vindre pels seus valors republicans: per la llibertat, la igualtat i la fraternitat
que una vegada aconseguida la República, aquesta ens ha d’oferir, al temps que els
haurem de conrear i els haurem de defensar.

Eleccions generals del 9 de març de 2008.
Als quatre mesos d’existència, per primera vegada RV/PVE es vàrem presentar a
les eleccions i ho férem al costat d’ENV i Estat Valencià en la coalició PER LA
REÚBLICA VALENCIANA.

