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 Héroes catalanistes del PP: Miquel Valor d'Alcoy

Ricart García Moya

Naixcut vora Serpis en el lluntá 1945, tras llarcs estudis, encá que sinse

aulorar la Universitat, per 1960 y, segons llixc en sa biografía, prop als 15

anys  ya  era  Inspector  de  Segurs.  Mes  era  treball  mundá  y  alluntat  del

misticisme y el seu desig d'ajudar als demés (en dinés d'atres, clar); aixina

que pensá en ferse polític lliberal y cult. Es fica de cap y cos en UCD y,

afonat eixe partit, pega el bot al PP d'Alacant. Els carrecs se li apegaven,

encá que'l místic no volía; aixina que, patint nacoretes un any raere d'atre,

estigué en eixe martiri 36 anys, ¡36 anys aumplint bolchaques pera fer el be!.

Era un sant que li doná per l'art, lo mateix que a Consuelito Ciscar 'Harpo

Marx'  y son marit Rafael Blasco 'Roger Rabbit' (que del catalaniste FRAP

acavá en el PP).

El diari catalá 'Información', agrait y sumís a qui tanta publicitat institucional els oferí, li feren

una entrevista d'arrop y mel, cantant glories d'este alcoyá que, —en 36 anys de polític y ocupant mil

caíres dasta aplegar a alcalde d'Alacant—, día: "Yo no soy político" (Información, 15/ XI/ 2019).

Aixina es este home, sempre en la veritat en els llabis.

Recorde el primer any que guanyá el PP l'Ajuntament d'Alacant.

El  9  d'Octubre  aparegueren  els  balcons  municipals  en  grans

banderoles  de  cuatre  barres.  Havía  aplegat  lo  que'l  PP día  la

"valencianització".  El  nou  alcalde  era  l'alacantísim Díaz  Alperi

(Oviedo, 1945), enemic de Valencia. En les escoles s'incrementá

l'inmersió destarifá  y l'autoodi.  En ma foradá,  el  PP de Miquel

Valor  balafiava subvencions d'or a la femerá dels que fomentaven

l'autoodi  a Espanya y lo valenciá (Ovidi  Montllor,  Lluis Llach,

Raimon...). No teníen llimits. Mentres,  el  simpátic  perdulari

Zaplana fea millonari al seu amic y editor Eliseu Climent; Rita

'Whisky'  pegava  bots  en  la  bufanda  del  Valencia,  mentres

emporcava  de  catalá  el  rótuls  dels  carrers.  Tot  era  populisme

falsari  pera  amagar  la  corrupción  moral,  ética  y  estética  d'una

conillá de nonsabos, furtons y fartons que,  engronyant,  anaven

faba en ristre ampomant a qui podíen. Y n'hian eixemples dasta de

sainet, com aquell polític de dretes d'Alcoy que vivía en sa muller y, en la mateixa escaleta, tenía

l'atra; o aquell  diputat d'Alacant en Corts, molt conegut per mí, que anava a Valencia y es gastava

millars d'euros en camarroches, com me contava entre carcallaes. Tornant a  Valor, ell mateix mos

dona idea de la seua valía y humiltat:

 "Nunca me ha hecho falta brillar. eso lo he dejado a los demás, que eran mejores. Yo, a lo

mío, que era gestionar" (ib.) 

Y modest com els titos reals, nostre héroe s'encaramita a l'egocentrisme  y presumix de gastarse

els dinés en els catalanistes del autoodi a Valencia y Espanya: 

"Fui el primero en contratar a Raimon en esta provincia para actuar en Campello, y la

gente no se lo creía. Nos costó 1,6 millones de pesetas", 

¿Cóm? ¿Ha dit que "Nos costó"? Quína cara te este tío. De la seua bolchaca no va eixir ni una
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peseta  d'aquell temps. Pera ferse perdonar que eren de dretes, els del PP es tornaren gabies cremant

dinés de mosatros en tota la femerá catalanista. Com a espía, yo  vaig anar a Campelló a vórer

aquell espectácul que mos costá 1,6 millons de pesetes. y donava vergonya: cuatres barres y catalá

de Salvador Espriu esbramat per el Busne d'Aixátiva; y allí estaven els héroes del PP que tiraven els

dinés públics en estos cudols al servici del fascisme expansioniste catalá. Y encá mos ix fent el

martot   l'homenet que presumix de lo contrari  que va fer.  Yo, en més sarcasme que hui,   vaig

escriurer  este  artícul  en  el  periódic  'Las  Provincias',  que  reproduixc  per  si  algú  li  puncha  la

curiositat.


