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a dona. Sola. I un munt d’in-
formacions contradictòries
als darrers dos anys. Sobre les
pròtesis que un dia va decidir

que li aportaren benestar, físic, psicolò-
gic. La dona. Atemorida, perquè ara sent
que a l’interior porta dues incògnites.
Dues amigues? Dues àspids? La dona. In-
crèdula, perquè no entén com es pot ser
tan miserable per estalviar uns pocs di-
ners quan a ella li’n costaren tants. La
dona. Assetjada per opinions sensacio-
nalistes d’opinadors professionals, acla-
parada per crits corporativistes de profes-
sionals interessats en pescar en aigües re-

girades. La dona. Necessitada d’una veu
sensata entre tanta incògnita. La dona.
Sola. Amb les seues pors.

No se sap ni quantes ni quines pròtesis
estan malament. Tampoc la capacitat  que
tenen de poder fer mal. Hi ha moltes dones
que no saben les pròtesis que porten, tam-
poc si les tenen col·locades darrere de la
mateixa glàndula o, com tocaria, darrere del
múscul pectoral. És la primera tasca que cal
fer. Assabentar-se’n! Cal saber que la prò-
tesis no està mai en contacte amb el cos. Po-
ques hores després de ser instal·lada, l’or-
ganisme no la reconeix, la considera un cos
estrany, i per això crea un embolcall, im-
permeable, que la rodeja totalment aï-
llant-la de la persona. És l’anomenada
càpsula. Si es trencara la pròtesi, el mate-
rial quedaria dintre. No afectaria directa-
ment la dona, no tindria el perill terrorífic
que s’ha fet pensar amb l’aldarull mediatic.
Caldrà traure-la, lògicament, perquè el fu-
tur és hui una incògnita, perquè no es sap,
realment, que merda col·locaren dintre
d’elles i perquè la més elemental de les re-
flexions fa pensar que els nou mesos d’es-
tudi sobre els efectes genotòxics (realitzats
per les autoritats sanitàries franceses —que
han resultat, d’antuvi, negatius—), semblen
poc temps per a una consideració final, de-
finitiva. Una exploració clínica i un examen

ecogràfic ens poden donar la idea que la
pròtesi estiga afectada o no. Desprès, segons
el resultat, caldrà decidir. Des de la sensa-
tesa. Des de la professionalitat. Individua-
litzadament.

He escoltat aquestos dies paraules de re-
buig a la decisió de les dones per col·locar-
se «eixes coses» per presumir, o opinar:
«Quina barbaritat entrar a un quiròfan si
no estàs malalta!» Paraules i opinions que
denoten un total desconeixement de si-
tuacions personals verdaderament dra-
màtiques. És cert que hi ha, als darrer
anys, una certa banalització de les pròte-
sis com a complement estètic de rutina,
que tombava d’esquena, que unes pròte-
sis podien ser, fins i tot el regal d’aniversari
o de final de curs però la relació pròtesi,
dona, societat és una història tensa. D’in-
comprensió. Dos exemples, extrems. Allà
pels inicis del huitanta, quan abordar el
tema era una aventura, vaig atendre en la
meua consulta quantitat de joves que feia
anys que no anaven a la platja, que passa-
ven els hiverns amagades sota grans jerseis
i a l’estiu no eixien de casa. Perquè tenien
vergonya. Per tenir-ne tant, per tenir-ne
tant poc. Joves amb pares que els pareixia
un disbarat la solució, que no veieren la re-
lació entre aquell problema «absurd» de la
seua filla i l’intent de suïcidi posterior. Jo-

ves que encara odien els pares, que es po-
saren a treballar compulsivament per a
arreplegar, pesseta a pesseta, els diners que
feien falta per a assolir, en la majoria d’e-
dat, una intervenció massa cara, conside-
rada un luxe. També tots els anys atenia do-
nes desesperades de buscar per totes les
tendes i boutiques de Gandia i de Valèn-
cia eixe vestit especial, per exemple, per al
dia especial de la primera comunió dels
seus fills. Dones joves que es cuidaven per
mantenir la figura a la qual el vestit «ide-
al» feia justícia però que no podia dissi-
mular l’efecte que sobre els pits havien cau-
sat els embarassos i els anys passats. Do-
nes per a les quals era un autèntic suplici
anar a comprar un biquini. Hi arribaven,
decidides a trobar una solució estètica,
acompanyades d’un marit distant que no
parava de repetir: «Jo ja li he dit que per mi
que no ho faça» mentre que elles es que-
daven mirant-los amb uns ulls que deien
en silenci: «És que no ho faig per a tu mo-
niato, ni per cap altre —com tu sospites,
fava—, ho faig per mi, per sentir-me una al-
tra vegada dona, per sentir-me bé, amb mi
mateix, bé». Temps d’incomprensió. Han
canviat prou les coses. Molt! Ara és temps
d’ajuda. De diagnòstic, de sensatesa, d’ac-
tuar si cal. Són milers de dones les afecta-
des. El fabricant... Què miserable! 
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Anem Fent!

El Restaurante Kiko Port de la pla-
ya de Oliva inicia mañana lunes  la
decimocuarta edición de sus jor-
nadas gastronómicas, las pioneras
de la comarca de la Safor en las que
se mantiene la esencia de recupe-
rar la gastronomía tradicional va-
lenciana con el arroz como prota-
gonista principal de los guisos al
mediodía y las «picaetes» por las
noches. Las jornadas se celebran
del 30 de enero al 25 de febrero.

La primera semana se dedica a
los arroces caldosos. Los arroces
melosos centran la segunda, el
arroz al horno es la base de la tercera
y en los últimos ocho días los pro-
tagonistas serán los arroces secos en
paella. 

Cuatro son los entrantes o ape-

ritivos que se ofrecen a diario. Tam-
bién en los postres se podrá degus-
tar un amplio surtido.

El precio de los menús es de 20
euros, iva incluido con la bebida
aparte.

El equipo del Restaurante Kiko
Port que dirige Vicent Frasquet,
con el chef Rubén Cantabrana y el
maitre Raúl Pardo, ha previsto para
las noches de los viernes y los sá-
bados del mes de febrero cenas-de-
gustación de cocina tradicional de
«picaeta» al mismo precio de 20 eu-
ros. 

Se trata de siete «picaetes» típicas
cada día, con postre, café y bebidas
espirituosas incluidas. Las reser-
vas se pueden realizar al teléfono 96
285 61 52.

MIQUEL FONT OLIVA

El restaurante Kiko Port inicia las 
XIV Jornadas Gastronómicas

El arroz será la base de 
casi un mes culinario en 
el restaurante ubicado 
en la playa de Oliva



LEVANTE-EMV

Kiko Port es sinónimo de buen gusto

EL CASAL JAUME I DE GANDIA ACOGIÓ AYER UNA INTERESANTE CHAR-
LA sobre la novela negra valenciana con la participación de Joan Pla, autor del
libro «Don Fabrizzio i un cadàver al Prince Building» y Vicent Usó, escritor de
«La mà de ningú». Se encargó de presentar el acto Gregori Royo, escritor y
miembro de Saforíssims, entidad organizadora del evento. Una veintena de
personas no se quisieron perder las explicaciones de los novelistas.



Debate sobre la novela negra
ÀLEX RUIZ

La Font d’en Carròs va a poder lucir su Porrat de Sant Antoni. Ayer por la mañana se temía por su celebración debido a la intensa lluvia que caía sobre la comarca, pero pasado el mediodía cesó de llo-
ver y ya por la tarde se pudo abrir el mercado y se celebraron las actividades de animación de calle previstas. En la jornada de hoy se espera que luzca el sol por lo que centenares de visitantes deben acu-
dir a la fiesta. La X Trobada de Boixets, la bendición de animales, la misa y el espectáculo circense de calle centran los actos de la mañana de hoy. Tras el puchero popular a la hora de comer, todavía habrá
más actuaciones y un espectáculo de fuegos artificiales cerrará el programa. Los niños y las familias fueron ayer los protagonistas del Porrat, como se aprecia en las imágenes. FÀLEX RUIZ



La Font d’en Carròs La lluvia cesa al mediodía y respeta el Porrat de Sant Antoni que hoy espera a centenares de visitantes


