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Sembla que algunes au-
toritats valencianes
van dir “el que calga”,
“coste el que coste”,

“les coses importants són pri-
mer de tot”, pel que fa a la
visita de cert mandatari estran-
ger que és, a més, guia espiri-
tual d’un bon nombre de mi-
lions de persones. Deixem de
banda la solidesa i la profundi-
tat argumental d’aquestes afir-
macions i centrem-nos en l’ob-
jectiu que les autoritats esmen-
tades pretenien segurament
aconseguir: que la visita fóra
un èxit quant a l’avanç evange-
litzador d’aquesta terra esga-
rriada, i que magnificara alho-
ra la projecció pública de la
ciutat, del territori… i, de pas-
sada, la dels seus propis admi-
nistradors. En l’escala de va-
lors dels nostres governants,
l’esdeveniment flameja com a
estendard de primeríssim or-
dre. Això s’anomena tenir les
coses ben clares. Ja ens agrada-
ria que altres àmbits o necessi-
tats bàsiques de la societat po-
gueren tenir la dedicació i l’im-
puls a ultrança que han manifestat
en aquest afer la Generalitat i l’A-
juntament de València. Per exem-
ple, àrees deficitàries en atenció i
recursos com la sanitat, l’habitat-
ge, la salut mental, els serveis so-
cials, l’educació o la cultura.

En aquest últim terreny, el con-
seller del ram, Alejandro Font de
Mora, ha fet de la futura
declaració del Jardí Botànic de
València com a Bé d’Interés Cultu-
ral (BIC) una bandera de la seua
gestió al capdavant del departa-
ment. Al juliol del 2005, el direc-
tor general de Patrimoni Cultural,
Manuel Muñoz, va iniciar el pro-
cés administratiu necessari per a
fer això, i també per a la protecció
consegüent i obligatòria de l’en-
torn. Precisament en aquest en-

torn se situa la pilota encalada
d’un projecte hoteler desgavellat
que podria destrossar la visió del
marge sud del vell Túria, i també
la coherència arquitectònica d’a-
queix flanc de la ciutat històrica,
en un punt on mai no hi ha hagut
cap edificació. Sens dubte, des de
l’Administració autonòmica, final-
ment s’han adonat de la destrossa
que pot significar un patracol com
aquest en l’oasi paisatgístic del
Botànic, entés com a conjunt urbà
a què pertanyen el mateix jardí, el
jardí contigu de les Hespèrides, el
col·legi dels jesuïtes amb l’església
neobizantina annexa, l’església de
Sant Miquel i Sant Sebastià, la
gran via de Ferran el Catòlic i el
jardí del Túria.

Està bé. Amb aquest pas, la

Generalitat ha demostrat —fins i
tot amb el suport explícit de pro-
nunciaments judicials poste-
riors—, que tenia i té capacitat le-
gal per a instaurar el marc urbanís-
tic que s’adiga més bé amb els va-
lors patrimonials d’aquest indret.
Un marc que en regule l’àrea, de-
penent únicament de la salvaguar-
da d’aquests valors. De moment,
la disposició és provisional i, sense
base tècnica que ho justifique, as-
sumeix una edificabilitat (hereta-
da) de 16.445 metres quadrats que
es concentra en cinc altures (o sis,
si l’ús és residencial). Aquesta vo-
lumetria, d’una banda, no satisfà
l’empresari hoteler, que ja ha
deixat entreveure la possibilitat de
negociar l’acceptació de compen-
sacions, que podrien ser de

caràcter econòmic o de per-
mutació de terrenys. D’altra ban-
da, mantenir aquesta edificabilitat
no se sosté enlloc des del vessant
patrimonial, de respecte i
protecció dels valors existents i de
la unitat de perspectiva urbanisti-
ca i arquitectònica de l’indret, pre-
misses que haurien d’inspirar ex-
clusivament el text final, per la
qual cosa (i aprofitant el canvi
d’actitud del promotor) caldria
que es decantaren per la via plena-
ment protectora i descartar-ne
qualsevol edificació. En aquest
punt convé no oblidar que també
és possible, encara que no siga
desitjable, la via de l’expropiació.

Un any després, només que-
den tres mesos, prorrogables legal-
ment a vuit, per a culminar el

procediment que ha de conso-
lidar la declaració del Jardí
Botànic com a BIC. Els termi-
nis màxims ens situen en
l’horitzó electoral del març
del 2007, un temps suspés
que tant podria afavorir el cli-
ma propici per a decidir
aquest fet apropiadament
com complicar-ne la presa
efectiva de decisions. Així, vis-
tos els arguments que no-
dreixen la incoació de fa un
any, vistes les al·legacions de
Salvem el Botànic i els
dictàmens qualificats apor-
tats des de diverses fonts, així
com també el nou posiciona-
ment del promotor, no hi ha
cap raó per a demorar la
declaració ni per a tancar-la
en fals amb una protecció in-
suficient. Tant de bo les auto-
ritats arriben a tenir les coses
tan clares que només necessi-
ten dir allò d’“el que calga”
perquè tots entenguem que el
futur del Botànic i del seu en-
torn està definitivament guan-
yat. La llei els atorga capaci-
tat i els indica el camí correc-

te.
La pilota encalada, en realitat,

ho està des de fa dècades, i ja seria
hora de pujar per ella, baixar-la al
carrer i reprendre el joc. Pel bé del
seu presumpte beneficiari (l’em-
presari Antoni Mestre) i pel bé de
la segura i legítima propietària
d’aquells béns i riqueses: la ciuta-
dania en general, en especial la
valenciana. És l’hora de les deci-
sions. Entendrem la declaració
que allibere per sempre els te-
rrenys dels jesuïtes com a
expressió com cal d’una societat
viva, una societat que viu amb
intel·ligència el present, perquè es-
tima i conserva el passat que s’ho
mereix, per a millorar-lo amb vis-
ta al futur. Aqueixa és la
declaració que esperem.

SERGI ALBIR

Mar Hernández (Iecla,
1980) és el paradigma
de creadora del s.
XXI. És menuda, par-

la ràpid i comenta amb desimbol-
tura els encàrrecs que té des de
Berlín o la participació en una
exposició col·lectiva a Sant Peters-
burg. Va cursar Belles Arts a
València i ha guanyat fa poc el
premi València Crea 2006 de dis-
seny corporatiu (a més d’una
menció especial en l’apartat de
còmic), uns quants mesos després
d’haver aconseguit un accèssit
d’il·lustració en el prestigiós certa-
men de l’Institut de la Joventut
del Ministeri de Cultura. Somriu
quan explica que es tractava
d’una sèrie d’il·lustracions basa-
des en la tècnica 8 bit. “És impor-
tant el guió”, explica, “està basa-
da en la paleta de colors que s’em-
prava als ordinadors antics, amb
aquells gràfics picselats”. Per a
Mar la tecnologia és una eina de
treball indispensable i és molt
lluny del concepte d’artista con-

vencional. Res de llenços enor-
mes, ni de pintura, ni res de sem-
blant. Treballa sobre una taula
pulcra, amb un Macintosh impol·-
lut i una d’aqueixes agendes mo-
leskin amb aire retro on fa di-
buixos en qualsevol racó quan té
un minut. “En realitat, no tinc
massa temps”, aclareix Mar, “de-

dique temps, a més de la
il·lustració i al còmic, a la músi-
ca”. Mar assaja setmanalment
amb Parade, un grup que navega
pels sons del technopop difícil de
definir. “Solem dir”, detalla, “que
és una mescla entre Kraftwerk i
els Beach Boys. Sense bateria, bà-
sicament teclats”. No ha oblidat
els anys de conservatori i, encara

que en venir a València des de
Iecla va haver de triar entre la ca-
rrera de Belles Arts o continuar
amb els estudis de piano, no sem-
bla concebre la vida aliena a la
música, perquè, quan no treballa
a l’agència, o dibuixant a l’agen-
da, o penjant coses al seu bloc,
Mar compon els seus temes en
solitari. “En Parade no componc
ni faig arranjaments, només to-
que, als assajos i en directe”, diu
Mar, “les meues composicions, les
penge en malotashop.com (la boti-
ga d’Internet on ven els seus di-
buixos i que ella mateixa va crear)
i es poden baixar lliurement. Sé
que hi ha algunes ràdios d’Inter-
net, per exemple a Mèxic, que po-
sen la meua música. Bé, de vega-
des és més aviat com si foren soro-
lls”. Quan se li parla de Robert
Fripp o de Brian Eno, no sembla
que se senta incòmoda amb la lí-
nia en què se la podria englobar.

El concepte de penjar la seua
música gratuïtament a l’abast de
tothom el comparteix amb un
grup de creadors, una altra vega-

da cada un d’un racó del món,
que s’uneixen en metempsyscho-
sis.com. “Alguns d’aquests mú-
sics tenen les seues pròpies pro-
ductores i venen una part de la
seua música”, concreta Hernán-
dez, “i una altra part la pengen en
la web perquè la gent la baixe.
Intercanviem idees, col·laboracio-

ns i experiències i ho trobe
molt positiu”.

Probablement, allò que
hi ha de més peculiar quan
parlem amb Mar Hernán-
dez / Malota és que la
concepció que té de l’art és
obertament global. Recita
adreces web en què ha tro-
bat grups de discussió
amb artistes russos excel·-
lents, comenta que ha fet
música per a algunes ani-
macions i que té un projec-
te amb un artista de Lon-
dres que espera que li’l pu-
guen emetre per la MTV, i
està contenta perquè els
alemanys de Pictoplasma
inclouran aquest octubre
algunes de les seues il·lus-
tracions en l’Enciclopèdia
de Personatges. Parla de
Skype, de les aportacions
que ha fet al seu web de
flickr.com o de Freak-
People, el grup d’il·lustra-
dors de Sant Petersburg i,
sobretot, de poder interac-

tuar amb la gent que la pot inspi-
rar. “Abans et podies inspirar, no
ho sé, en Velázquez. Però ara pot
haver-hi algú a Austràlia que cree
coses que t’interessen, i pots con-
nectar amb ell a través de la xar-
xa. És fantàstic que hi haja mit-
jans que permeten aquesta imme-
diatesa”.

Una creadora del segle
de la xarxa

OPINIÓ

Botànic-Jesuïtes: la declaració que esperem
JOSEP PASQUAL REQUENA

Mar Hernández al seu estudi. / S.A.

Presentació d’un escrit de la plataforma ciutadana Salvem el Botànic al registre de l'Ajuntament de València. / CARLES FRANCESC

“Dedique temps,
a més de la
il·lustració i al còmic,
a la música”
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