
Intervenció de Lluís Miquel a la presentació del doble disc compacte ‘Salvem el Botànic’, al Club Diario LEVANTE, 
el 30 d’octubre del 1997: 
 
“Va ser sorprenent la visita d’aquella vesprada. I va ser sorprenent perquè, amb els temps que corren, que un 
grup de gent amb un projecte clar i uns objectius ben determinats siguen capaços de contagiar-te l’entusiasme 
i la il·lusió en els nebulosos camins ja recorreguts, et deixa bocabadat. 
 
Encara més: conforme ells xarraven i jo m’implicava, una sensació de pessigolleig intern et va llevant uns 
quants anys del damunt i et fa veure la facilitat d’allò que és impossible. 
 
És a dir: que ara resulta que la lluita continua; que encara hi han causes justes; que el futur és nostre; que 
encara podem dir “no” a qui intenta dominar-nos o que, sí, és possible recuperar l’últim minut perdut? 
 
El projecte era atractiu i la gent encisadora. A partir d’ahí no em pregunteu com es va fer, però es va fer. I una 
altra volta em va deixar bocabadat la generositat i la col·laboració dels que mai fallen, dels bojos coherents que 
en temps de superficialitat i materialisme sense límits, de yuppies i jasps, són capaços de brindar-se a projectes 
de vegades utòpics sense demanar res a canvi. 
 
Tant és així que el que en principi anava a ser un CD, per art d’encantament es va convertir en dos. I podien 
haver-ne segut més. No va ser fàcil per la complexitat de les gestions però, en eixe punt crec que es deu agrair -
a més de la col·laboració dels artistes- la generositat amb que les discogràfiques van facilitar els màsters. 
 
La gent de “Salvem el Botànic” pot estar orgullosa. Encara que la gestació haja segut llarga i dura, la criatura ja 
està ací: ben guapa i ben plena de salut. Poques vegades s’ha aconseguit un treball amb un contingut tan 
important i variat, i molt poques vegades s’ha pogut mobilitzar un col·lectiu al voltant d’un projecte tan bonic. 
 
Si visquérem en un país més o menys normal, progressista i solidari, culturalment avançat, amb uns mitjans de 
comunicació lliures i al servei de la veritat, la resposta deuria ésser contundent. Ara, i ací, em sembla que 
tindrem que esperar. 
 
Propose als presents que, ja que la gent de “Salvem el Botànic” no disposa de recursos materials, tots actuem 
com difusors i propagadors d’este o de qualsevol altre projecte que satisfaga les nostres necessitats 
intel·lectuals i vitals i fer, d’esta manera, partícips a molta més gent que pensa i sent com nosaltres, i que ara 
estan a casa lamentant que “contra Franco vivíamos mejor”. En moments -o anys- més complicats ho hem fet. 
No serem capaços de fer-ho ara? La nostra acció deu ser el punt de partida de molts esdeveniments que 
arribaran, vos ho assegure. 
 
Home, és cert que érem més joves i que no existien els comandaments a distància, però organitzar-se i 
treballar per a canviar allò que no ens agrada només depèn de cadascú. I, com està la tele, és molt més divertit 
i més productiu. 
 
I un bon consell: escolteu els discos de “Salvem el Botànic” perquè en eixe viatge de més de dos hores vos 
trobareu amb sensacions ja viscudes i d’altres noves que descobrireu en eixe moment. 
 
La música, com a referent històric, ha unit a homes i dones en lluites, en amors i desamors; en llargues 
absències i càlids contactes; en la por i en el somriure; en les soledats i en l’amistat; en records i propòsits que 
sempre s’ajornen... Tot està dins d’esta xicoteta caixa, esperant-nos. 
 
Aquells bojos encisadors que em van visitar una vesprada, ja fa uns mesos, no han perdut ni un poquet de la 
seua vitalitat contagiosa i tenen ja la realitat d’aquell projecte en les seues mans. Encara tenen faena per 
davant. Però ja poden ensenyar-vos la seua obra. I sé que se senten orgullosos. 
 
Jo també estic orgullós de la meua menudíssima col·laboració, però, per damunt de tot, de la seua amistat. 
 
Gràcies a ells perquè m’han permès recuperar una altra mirada sobre l’amistat, la cultura, la meua ciutat, el 
somriure, l’amor, la música i, fins i tot, sobre mi mateix! 
 
Ens queden tantes coses per salvar! Comencem pel Botànic!” 


