
 En la vida hay momentos de alarma: "van a destrozar 
El Saler", "han dicho que harán una autovía en el cauce del 
Túria", "han empezado a construir la central nuclear de 
Cofrents", "van a levantar torres junto al Jardí Botànic"... Son 
situaciones en que la vida dice basta y mueve a actos que, en 
definitiva, son la historia de un pueblo que los hace suyos 
antes de que ninguna manipulación los confunda. Actos que 
tienen consecuencias, es decir: hacen cambiar las cosas. Como 
mínimo, la soledad social se transforma en un descubrir al 
vecino de rellano, de barrio, de inquietud, de ciudad. Siendo 
reales, no están sostenidos por la derrota o por la nostalgia 
sino que sostienen el rincón de entusiasmo que vive en cada 
uno de nosotros. 
 ‘Salvem el Botànic’ comenzó así: con el propósito de 
decir basta a una provocación. Pero salvar el Botànic ha 
descubierto las posibilidades, hasta ahora adormecidas o 
drogadas, de recuperar la ciudad. Una ciudad, la nuestra, que 
pese al apetito de barbarie, es capaz de salvar El Saler, de 
habitar el cauce del Túria, de hacer incómoda la presencia 
nuclear, de ir bajando la altura de las torres y de la 
prepotencia. 
 Así se explica que el colectivo de profesionales 
artísticos convocados para este acto, olvidando su precaria 
posibilidad de difusión y de trabajar en condiciones iguales a 
otros, haya aceptado estar presente regalando su esfuerzo. 
Regalándolo no una noche, ésta, sino todas las horas 
necesarias para sacar adelante este espectáculo. Así se explica 
que el pueblo comparta con ellos este acto, pagando el precio 
del teatro de la ciudad donde considera que se ha de llevar a 
cabo. 
 Hemos apostado por mostrar un resumen de lo que se 
está haciendo en València por ciudadanos, de origen o de 
adopción, valencianos. Agradecemos el apoyo de otras tierras. 
Pero la decisión ya estaba tomada: un espectáculo de y para 
ciudadanos valencianos. No sólo estamos recuperando la 
ciudad, sino que continuamos reconduciéndola tal como la 
entendemos, como hemos hecho cada vez que estaba en 
peligro. Y con este acto, cambiamos cosas y damos testimonio 
de la capacidad de hacernos cargo de nuestras 
responsabilidades y de la manera inequívoca de ser 
ciudadanos. 

Albert Garcia 
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A elles i a ells que, des de l’escenari o entre bastidors, 
fan possible l’espectacle, així com a tots vosaltres, per 
assistir: gràcies. Un record especial per a totes les 
persones que ens donen suport, però que, finalment, 
no ens han pogut acompanyar aquesta nit. 

 
 

 
 La nostra vida té moments d'alarma: "diuen que van a 
destrossar El Saler", "han dit que faran una autovia al llit del 
Túria", "han començat la construcció de la central nuclear de 
Cofrents", "van a alçar torres junt al Jardí Botànic"... Són 
situacions on la vida diu prou i mou actes que, en definitiva, 
són la història d'un poble tot i que els fa seus abans que cap 
manipulació els confonga. Actes que tenen conseqüències, és a 
dir: fan canviar les coses. La soledat social, si més no, es 
transforma en un descobriment del veí d'escala, de barri, 
d'inquietud, de ciutat. En ser reals no estan sostinguts per la 
derrota o per la nostàlgia sinó que sostenen el racó 
d'entusiasme que viu en cadascú de nosaltres. 
 Salvem el Botànic començà així: amb el propòsit de 
dir prou a una provocació. Però salvar el Botànic ha descobert 
les possibilitats, fins ara adormides o drogades, de recuperar la 
ciutat. Una ciutat, la nostra, que malgrat l'apetit de barbàrie, és 
capaç de salvar El Saler, d'habitar el llit del Túria, de fer 
incòmoda la presència nuclear, d'anar baixant l'altura de les 
torres i de la prepotència. 
 Així s'explica que el col·lectiu de professionals 
artístics convocats per a aquest acte, oblidant la seua precària 
possibilitat de difusió i de fer el seu treball en condicions 
iguals a uns altres, haja acceptat estar-hi present regalant la 
seua feina. Regalant-la no una nit, aquesta, sinó totes les hores 
que han calgut per a dur endavant aquest espectacle. Així 
s'explica que el poble compartisca amb ells aquest acte, pagant 
el preu del teatre de la ciutat on considera que s'ha de dur a 
terme. 
 Hem apostat per mostrar un resum d'allò que s'està 
fent a València per ciutadans, d'origen o d'adopció, valencians. 
Agraïm el suport d'unes altres terres. Però la decisió ja estava 
presa: un espectacle de i per a ciutadans valencians. No sols 
estem recuperant la ciutat, sinó que continuem reconduint-la a 
la nostra manera d'entendre-la, com ho hem fet cada volta que 
estava en perill. I amb aquest acte, canviem coses i fem 
testimoni de la capacitat de fer-nos càrrec de les nostres 
responsabilitats i de la manera inequívoca d'ésser ciutadans. 

Albert Garcia 

 


