
  
 
 
 
 

VALÈNCIA: LA FÓRMULA 1 
 OCULTA LA REALITAT 
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[…] “Xe, som els millors”, es  diuen  molts valencians mentre miren per damunt  del  
muscle  els  seus  veïns  més  pròxims que no tenen allò que ells creuen disfrutar, sense  
tenir  en compte que hi haja xiquets valencians donant classe en barracons de fusta i 
uralita, jubilats sense rebre les suficients i merescudes atencions i gent dormint sota els 
ponts de l’antic llit del Túria. Res de tot això apareix en els informatius d’aquest NODO 
al servei del Partido Popular en què s’ha convertit la televisió autonòmica valenciana, i 
allò que no es veu a la tele és inexistent. 
 
Ara toca presumir de circuit urbà,de cotxes corrent pels carrers de la ciutat.Com al 
Principat de Mònaco.[…] En aquestes terres tot és possible. Fa uns dies, l’empresa 
Valmor Sports, creada per la Generalitat per a gestionar les curses  dels bòlids, va dir que 
ja estaven totalment venudes les més de 112.000 entrades per a les tribunes del circuit. 
Doncs bé: aquests dies tenim la ciutat inundada de cartells que ofereixen entrades amb 
una rebaixa del 50%.I és que aquest triomfalisme i aquest “pensat i fet” tan valencians 
no són bons consellers en el món dels negocis.[…] Una parella que vinga a València el 
cap de setmana per presenciar la competició necessita gastar un mínim de 1.500 €. La 
nostra ciutat disposa de només 22.000 places hoteleres, i en una ciutat buida durant el 
mes d’agost, es posen a la venda més de 112.000 entrades. Agafeu tot açò, fiqueu-ho en 
una cocktelera, remeneu-ho el temps convenient i obtindreu com a resultat aqueixes 
entrades que una setmana abans del gran premi es venen a meitat de preu. 
 
El Partido Popular sempre ha amagat la realitat, unes vegades ocultant-la darrere la 
celebració de grans esdeveniments i d’altres, darrere de les lones de la vergonya, com fa 
en aquesta ocasió. Perquè els assistents al Gran Premi de F-1 no vegen la degradació del 
barri mariner del Grau, tapen les naus i antigues fàbriques en ruïna, amb grans lones de 
20 metres d’alçada decorades amb fotografies de llocs emblemàtics del País Valencià. 
Una vegada més, i ja en són moltes,  els polítics valencians amaguen la realitat tant als 
seus representats com als visitants que així poden tornar als seus llocs d’origen cantant 
les excel.lències d’una ciutat de la qual no han vist res de res, només el que les autoritats 
els han deixat veure.Som, una volta més, façana i cartó, al cap i a la fi, una falla més. 
 

Rafael Esteve-Casanova, LEVANTE-EMV, 18-08-08(tr i ad) 
 
 

 

 

COMENTARI DE TEXT 
 



Text no literari. Extractat, com indiquen els claudàtors [...] 
Publicat al diari LEVANTE. 
L’àmbit d’ús és periodístic. 
El gènere és una columna d’opinió o una carta al director. 
Com que és un text d’opinió: 

1. La funció del llenguatge predominant és la conativa o apel.lativa. 
2. La modalitat oracional predominant és l’enunciativa o declarativa, 

afirmativa o negativa. 
Com que és un text d’opinió i la funció és la conativa, el text és argumentatiu. 
La tesi és “el govern valencià amaga la dura realitat”. 
El títol és temàtic. 
Arguments: 
El govern valencià diu: 
Podem permetre’ns 
grans esdeveniments 
 
Canal 9 és objectiu 
El Gran premi de Fórmula 1 és un èxit 

La realitat ens mostra: 
-barracons escolars 
-jubilats malatesos 
-homeless que dormen sota el riu 
Canal 9 diu el que vol el govern. 
No s’han venut les entrades previstes 
És car.Es posen a la venda més 
entrades que capacitat hostalera té 
València. Lones tapen la degradació 
del Cabanyal i el Grau. 
 
 

Parts del text:  
1-7 Valencians orgullosos d’eixir en la tele, pels grans esdeveniments 
9-20 Exemples de triomfalisme. Constrast amb la dura realitat. 
21-30. La realitat, l’amaguen. 
 
El text està escrit a la manera valenciana –l’estàndard valencià-  d’escriure el 
català: 
 

 SUBJUNTIU 
Present Subjuntiu Pretèrit Perfet 

Subjuntiu 
que vinga(L15) 
Altres dialectes:que vingui 
No vegen(L24) 
Altres dialectes: no vegin 

hi haja (L3) 
altres dialectes: hi 
hagi 

 
Com que EL TEMA és general, de la vida quotidiana, el MODE és formal, el 
CANAL, escrit i el GRAU DE PREPARACIÓ, preparat, el registre és estàndard 
   
 
Pel que fa a les veus del discurs, l’emissor usa la 3a persona del singular, 
excepte en la frase en estil directe L1 “Xe, som els millors” i en la L30, “som”, 
referit a tots els valencians. 



 
Marques personals, temporals i locals(dixi) 
 

personals temporals locals 
Som(1p) la nostra 
Agafeu, fiqueu, remeneu, 
obtindreu(2p) 

ara, el cap de setmana 
una setmana abans, 
sempre, fa uns dies 
 

Barracons 
El pont del Túria, 
El Grau 

            
Impersonalització: Es venen a meitat de preu(entrades) 
 
Modalització:  
Positiva: 
Som els millors 
Merescudes atencions 
 

Negativa: 
Ocultar la realitat 
Som una falla 

 
Reescriu aquest text canviant “amaguen” per “amagaren” 
Una vegada més, i ja en són moltes,  els polítics valencians amaguen la realitat 
tant als seus representats com als visitants que així poden tornar als seus llocs 
d’origen cantant les excel.lències d’una ciutat de la qual no han vist res de res, 
només el que les autoritats els han deixat veure.Som, una volta més, façana i 
cartó, al cap i a la fi, una falla més. 
 
Una vegada més, i ja en són moltes,  els polítics valencians amagaren la 
realitat tant als seus representats com als visitants que així podien tornar als 
seus llocs d’origen cantant les excel.lències d’una ciutat de la qual no havien 
vist res de res, només el que les autoritats els havien deixat veure.Érem, una 
volta més, façana i cartó, al cap i a la fi, una falla més. 
 
Puc fer alguna pregunta de sintaxi: 
 
[Valmor Sports] va dir que ja estaven venudes.(or subordinada substantiva en 
funció de CD) 
Aquests dies tenim la ciutat inundada de cartells que ofereixen entrades(oració 
subordinada adjectiva en funció de CN) 
Etc 
 
I puc preguntar algun vocabulari: 
Esdeveniments... 


