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es nostres infàncies estigueren
influïdes per lideratges messià-
nics que calia seguir, per testi-
monis de vides exemplars que

calia imitar, per herois del còmic i del cine.
Per sermons i paràboles, per vides de sants
i per personatges de ficció valents, nobles i
justiciers. Tot, entre sotanes i tonsures de
rectors, entre vels i toques de les monges,
entre guardapols i maneguis dels profes-
sors. Mestres de paraula fàcil i regla en la
mà. Per a ensenyar a mesurar les distàn-
cies. També per a imposar-les. La de la dis-
ciplina, la de l’autoritat, la de l’ordre. Edu-
cadors de forta empremta. Tatuadors de

valors en esperits infantils.
Les nostres adolescències estigueren

marcades pels noms propis de personatges
a qui seguir: Kubala, Di Stefano, Manuel
Benítez, El Cordobés. Estrelles de cine
amb qui somniar: Marisol, Candice Ber-
gen, Natalie Wood. Tendències que calcar:
beatlemanies, cabells llargs, minifaldilles.
Temps de canvi hormonal, de rebel·lia so-
cial i de noves relacions. Temps de mostrar
propensions, d’amagar inclinacions.
Temps d’absència de líders espirituals en-
devinats en  llunyanes muntanyes del Ne-
pal farcits de savieses intemporals.

La Universitat fou el punt de trobada
amb les persones sàvies. Irrepetibles. Pro-
fessors de la ciència adornats de totes les
gràcies intel·lectuals: don Juan Barcia,
don Manuel Llombart, don Miguel Car-
mena, don José Planelles. Professors dels
remeis per a les malalties del cos i les de l’à-
nima. Homes dedicats amb cos i ànima als
alumnes. Homes conscients de les limita-
cions del seu magisteri resumides en la fra-
se, genial, d’un d’ells: «Per a l’examen final
del curs van estos temes del temari però re-
corden vostés que demà, fora, en la seua
vida professional, en van tots».

I, en eixa vida professional, fora de la fa-
cultat, en el camí de la meua especialitat

mèdica jo m’he trobat dos figures excep-
cionals, els meus mestres: el professor Mi-
guel Prats Esteve, de Barcelona, i el pro-
fessor Jean Louis Lamarque, de Montpe-
ller. Els dos em captivaren des del primer
moment. Per la seua claredat amb els con-
ceptes davant de l’incògnita del càncer de
mama (fa 35 anys!) i per la seua qualitat
humana i intel·lectual per abordar la ma-
laltia (aleshores incurable). Els considere,
a més a més els meus amics. Hem treballat
junts per tot arreu del mon. Han vingut a
Gandia, a col·laborar amb el seu magisteri
en congressos i simposis, nacionals i inter-
nacionals, que ací he organitzat. Dos
exemples per a mi, dos símbols personals,
dos fars guia. El professor Lamarque un
científic de fama mundial reclamat en tots
els fòrums internacionals per a exercir el
seu magisteri em confessava un dia a Mò-
naco, ja major, que de la cosa de la seua
vida de la qual més es penedia era la de no
haver sabut dedicar un poc més de temps a
la seua família. Escoltar-lo em va ferir l’àni-
ma. Homes excepcionals.

De tots els temps viscuts jo sols m’he pe-
nedit de dues coses: de no haver aprofitat
el temps de la universitat per a participar
de l’ambient cultural i de no haver partici-
pat, després, activament en els anys de la

transició democràtica. En el primer temps
em tenia acaparat la responsabilitat de pa-
gar, amb la dedicació total a l’estudi, l’enor-
me sacrifici que estaven fent els meus pa-
res perquè jo poguera estudiar. En el segon,
perquè no hi hagué prou hores en els dies
de tants anys  per a acudir a totes les obliga-
cions professionals i familiars amb les
quals em vaig comprometre. Però em pe-
nedisc, més que de les circumstàncies his-
tòriques no viscudes, de no haver conegut
les persones. D’haver-me perdut la seua
saviesa. De no haver escoltat la seua veu.

Ara que hi ha més temps per la reflexió,
sent la necessitat de la immersió en la vida
real de cada dia i no sé si es que m’agafa ja
major  i amb massa vicis intel·lectuals ad-
quirits, però no trobe la persona, no escolte
eixa veu responsable, mesurada, equidis-
tant. Sàvia. 

Cap dels líders polítics té la mínima ta-
lla, dels sindicals, millor no parlar-ne i els
de l’Església em tiren d’esquena. El missat-
ge d’alguns pensadors populars actuals (ti-
pus Hesse), em pareix anacrònic i no tinc,
encara, les eines per arribar als que racio-
cinen en un esglaó superior. Però és cert
que, encara hui, espere el dia en el qual
arribe a la meua ànima eixe messies pel
qual jo venga tot el que tinc i el seguisca.

l

messies

Pasqual Molina

Anem Fent!

l passat 21 de novembre va arribar
a l’Ajuntament de Gandia una no-
tificació de correus al meu nom.
Contenia l’esborrany inicial de

l’auditoria del Síndic de Comptes que es fa pe-
riòdicament a l’ajuntament. Però els puc asse-
gurar que mai va arribar a les meues mans.
Aquell document era un esborrany al qual es
podia al·legar per resoldre els dubtes que mos-
trava el Síndic. Per cert, unes al·legacions que
sempre han fet  tots els ajuntaments i el nostre,
fins ara, també. Però el senyor Torró no va veu-
re amb bons ulls que els responsables de la
gestió del període auditat pel Síndic, és a dir, els
socialistes, tingueren accés a aquest document
per fer les explicacions pertinents. Unes justifi-
cacions que tampoc deixaren que feren els tèc-
nics de la casa. Algun membre del govern va re-
bre eixe esborrany d’auditoria i va comprovar
amb espant i certa inquietud que les xifres del
Síndic no coincidien per a res amb les que ve-
nia publicant el govern de Torró en eixe pam-
flet municipal anomenat BIM. D’acord amb
l’esborrany del Síndic, el deute total de l’ajunta-
ment de Gandia a 31 de desembre de 2010 és
de 117.661.792 d’euros. D’acord amb l’empresa
que va contractar Torró i que ens va costar
70.000 euros, el deute és de 300 milions, és a
dir, quasi el triple.

Així, el Síndic demostrava que el Sr. Torró
havia induït a l’empresa contractada que su-
mara conceptes de deutes que no es poden
comptabilitzar com a deute de l’ajuntament en
cap auditoria seriosa i independent. El Sr. Torró
computa com a deute de l’ajuntament el que
tenen les empreses públiques, però no resta el
patrimoni que posseïxen en el seu balanç ni els
ingressos o subvencions d’altres administra-
cions que les pròpies empreses generen. Dit
d’una altra manera, vol fer creure que el con-

junt de les empreses de l’ajuntament, que en
realitat tenen un valor net positiu, són un deute
afegit al de l’ajuntament. 

Torró va decidir ocultar l’informe d’un orga-
nisme oficial que desacredita el resultat de l’au-
ditoria de Deloitte, on es presentaven les xifres
que Torró va voler i que es va repartir a totes les
cases com a postres per a la nit de Nadal. Com
és normal, el Síndic no pot ni imaginar que un
Sr. Alcalde de Gandia amague una notificació
dirigida a l’exalcalde i actual cap de l’oposició i
que, a més, no tinga la deferència de donar la
més mínima explicació sobre cap dels aspectes
on el Síndic planteja inicialment els seus «repa-
ros». Així, ni l’ajuntament de Gandia ni l’ante-
rior govern han tingut l’oportunitat d’explicar-li
a la sindicatura qüestions tan senzilles com
l’augment de personal interí que va suposar les
contractacions de les educadores de les escole-
tes (eixes que volia privatitzar el Sr. Torró), o
l’increment de contractes temporals que s’ex-
plicaven amb l’acord que teníem amb el sindi-
cats i la resta de pobles de la comarca (PactSa-
for) per a fer possible un jornal de 500 euros
per a les famílies que més ho necessitaven. 

El 12 de desembre aquell esborrany acabà
sent un document oficial que va arribar a l’A-
juntament i del qual tampoc van dir res els
membres del PP. I a data de 30 de desembre,
quan els vam demanar conéixer l’auditoria del
Síndic, ens van mentir dient-nos que encara no
la tenien. Sé que la situació econòmica de l’a-
juntament de Gandia no és fàcil, però jo li diria
al senyor Torró que intente combinar l’obsessió
de desacreditar l’anterior gestió amb la de fer
tot el possible per millorar la situació econòmi-
ca municipal. Pense que comprant concessio-
naris de cotxes a amics (4 milions), cines en la
platja a altres amics (7 milions), atorgant-se a la
seua tele i a la de Xàtiva una subvenció de més
de 3 milions i canviant moreres per palmeres,
no és el bon camí. Com tampoc ho és pagar
sols als amics.

Vaig a explicar-li al Síndic, mitjançant de-
núncia formal, que encara que li parega increï-
ble, (a mi també m’ho pareix), una notificació
enviada al meu nom mai me l’ha feta aplegar el
Sr. Alcalde i que eixe mateix senyor no ha vol-
gut aclarir cap qüestió de l’informe ni ha deixat
que ho fera cap funcionari. Ja li ho deia Julio
Iglesias: «Arturo, ¡eres un valiente!». ¡I un «in-
decente!», afegiria jo.
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arturo, ¡el valiente!

José Manuel Orengo

Opinió

Portaveu del Grup Socialista de Gandia

nalitzar determinats capítols
de la història passada ens pot
ajudar a retrobar el camí en
moments d’una crisi com

l’actual. I l’època d’Ausiàs March és un
d’aquest moments històrics. Com sabran
molts dels lectors, a més de poeta, March
va pertànyer a una classe social que pro-
tagonitzà un important episodi d’innova-
ció tecnològica i empresarial. La petita
noblesa de la Safor, afectada per la crisi
del camp que afectà tot Europa, i que es
va fer notar al camp valencià amb inten-
sitat durant la primera meitat del segle
XV, apostà fortament per la innovació
tècnica i la reconversió dels cultius amb
el desenvolupament del trapig, el molí de
sucre que va revolucionar l’economia ex-
portadora de la comarca i que va rellan-
çar les relacions comercials des de Gan-
dia amb tot Europa, sobretot amb els es-
tats del nord d’Itàlia i Alemanya. Ausiàs
March, i especialment més que ningú el
seu pare Pere March, foren en aquest cas
uns grans emprenedors empresarial que
trobaren capitals per posar en funciona-
ment la nova indústria i contribuir d’a-
questa manera a l’exportació i europeït-
zació de les terres valencianes. Tasca que
consolidaria més tard la família Borja. 

I això és precisament, sis segles des-
prés, el que representa el corredor medi-
terrani, un espai per a la innovació i l’acti-
vitat empresarial que ens connecta amb
els principals  mercats europeus. Salvant,
òbviament, les distàncies, també passem
per un moment de crisi econòmica en el

qual caldrà apostar per nous escenaris i
noves dinàmiques que animen la indús-
tria i l’economia. La innovació tecnològi-
ca i empresarial, ara com en el segle XV,
pot ser el camí. I el marc territorial per
fer-ho ens l’ofereix Europa. Aquest és un
dels principals objectius que plantegem
des del Cercle Euram de la Safor i l’Insti-
tut Ignasi Villalonga. La comarca, i el seu
hinterlandde relació més immediata for-
mat per les comarques centrals valencia-
nes de la Vall d’Albaida, la Marina o l’Al-
coià-Comtat, tenen una dimensió ade-
quada, per fluxos de població i intercan-
vis comercials, des de la qual es pot plan-
tejar una regeneració de l’activitat econò-
mica d’acord amb el context europeu i
mundial del moment. No ho hauríem de
perdre de vista: la reubicació de l’espai
central del mediterrani occidental a les
darreries del segle XX és el resultat d’un
procés iniciat a final dels anys setanta,
dins de l’escala econòmica espanyola,
europea i mundial, que ha instaurat la
globalització i ha reordenat els espais lo-
cals. L’Arc Mediterrani és avui un d’a-
quests espais. I ocupa un lloc central. Les
comarques de Gandia, Alcoi o Ontinyent
són una part molt important d’eixe espai
central. Projectes com són el del corredor
mediterrani, la cooperació portuària, la
innovació empresarial o la cooperació
entre administracions locals tenen lloc i
es produeixen en l’espai de la proximitat,
l’àmbit comarcal, però es connecten al
món mitjançant els espais macroregio-
nals com el que forma l’Arc Mediterrani. I
aquests espais, tal com han estudiat els
experts en geografia i creixement econò-
mic, el nord-americà Richard Florida o
Josep Vicent Boira a casa nostra, esdeve-
nen un factor clau per a la competitivitat
de les economies que s’ubiquen al seu si.
Aprofitem-ho, amb innovació i visió eu-
ropea, avui com al segle XV, des de Gan-
dia, la Safor i l’Arc Mediterrani cap a la
resta del món. Treballem per convertir-
nos en una plataforma industrial que
aprofite avui el comerç asiàtic amb els
ports del Mediterrani.

a

d’ausiàs march al
corredor mediterrani

Pau Caparrós

Opinió

Cercle Euram de la Safor. Institut Ignasi 
Villalonga d’Economia i Empresa


