
na de les agendes que sol
oblidar-se en aquests
temps de crisi econòmica
és la de l’espai comú de la

mediterrània. d’una banda la difícil si-
tuació de les finances a la Unió europea
i de l’altra les revoltes de la primavera
àrab, semblen haver allunyat el centre
d’interès per aquesta zona.  Per contra,
es tracta, sobretot per als territoris que
compartim una part de la seua ribera, i
és el cas del País valencià i en general el
de l’arc mediterrani, un espai de clau
per afrontar els reptes i les oportunitats
del futur. des del punt de vista de la
proximitat, el marroc, algèria, tunísia o
l’egipte, són el primer entorn d’interna-
cionalització per a les nostres empre-
ses. així ho va explicar Javier Albarra-
cín aquest dijous 12 d’abril a gandia en
una jornada amb empresaris organitza-
da pel cercle euram de la Safor i a la
conferència posterior de l’espai d’eco-
nomia. albarracín, que és director de
desenvolupament socioeconòmic de
l’institut europeu de la mediterrània
(iemed) explicava que existeixen  una
sèrie d’estereotips des del punt de vista
de la inestabilitat política, i sobretot ju-
rídica i empresarial que, en gran part de
les ocasions, motiven que les empreses
prefereixen, tot i ser més car, fer un ma-
jor esforç per anar a altes zones del
món llunyanes, que no a la regió que es
té més a prop. És cert, d’altra banda,
que no podem obviar les amenaces que

per als productes agraris valencians re-
presenten els acords comercials que la
Unió europea ha tancat amb països
com el marroc. ni tampoc els acords en
matèria turística, que tot i l’actual situa-
ció d’inestabilitat política als països del
nord d’Àfrica, faran créixer novament la
competència en les destinacions hote-
leres sobre l’oferta de les nostres costes. 

Però tot això són situacions que hau-
rem de saber afrontar, convertint els pe-
rills en oportunitats. la mediterrània ja
va ser el centre dels mon durant molts
segles i ara,  amb la rellevància dels
trànsits europa – Àsia a través del canal
de Sués, ha recuperat la seua centrali-
tat. i no podem oblidar que nosaltres,
les economies situades a l’arc medite-
rrani, estem dins d’aquest espai central,
som territori de pas, terrestre, aeri i ma-
rítim. des d’alacant a orà, des de va-
lència a l’alger o des de barcelona a tu-
nísia, hi ha un espai de relacions econò-
miques i empresarials que cal saber
aprofitar. el mateix passa a l’Unió euro-
pea. les oportunitats per a les nostres
exportacions també ho són per les im-
portacions d’alemanya i les de l’est
d’europa.  Per exemple, un actor poc
conegut en aquest context és turquia,
un país que compta amb una població
de vuitanta milions d’habitants, amb
un creixement de l’11% del Pib anual
durant el darrer any (per damunt de la
Xina) i que s’ha convertit ja en el princi-
pal fabricant d’electrodomèstics de
gama blanca (rentadores, rentavaixe-
lles,...). 

des d’una òptica mediterrània, que
no és l’atlàntica,  tenim el repte de po-
der fer compatible la defensa dels inte-
ressos dels nostres sectors agrícola o tu-
rístic (una qüestió absolutament neces-
sària) amb la cerca d’oportunitats per
guanyar mercats i participacions en les
economies del nord d’Àfrica. tenim
una gran experiència en molts sectors,
tenim la proximitat i és, per damunt,  la
nostra mar.
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n esta vida las gentes ac-
túan, realizan aquello
que les es encomenda-
do en función del cargo

que ocupan. Un lobo de los nego-
cios y hábil en los manejos del dine-
ro, consiguió ser alcalde de la ciudad
en la que había aterrizado años an-
tes. 

lo suyo le costó. adquirió la can-
didatura (de acuerdo con los princi-
pios de la mejor escuela caciquil)
compró personas, ayudo a mejorar
las arcas de su organización política,
prometió trabajo a los más necesita-
dos, repartió grandes prebendas
días antes de los comicios y atrajo
con dádivas a quienes traicionaran a
sus adversarios. Sin recato.

apoyado en una filosofía tan sim-
ple como eficaz, una vez obtenido el
poder prosiguió su tarea de aniqui-
lación de sus adversarios, no sólo
política sino humanamente y co-
menzó la que auguramos breve ta-
rea de gobierno, movido sin duda
por intereses ajenos al del bien de la
ciudad y de sus ciudadanos.

movido por sus complejos (nun-
ca supo que era eso de la cultura a la
que despreciaba en sus conversacio-
nes cotidianas) destruyó, cual atila
de pacotilla, todo lo realizado en
años anteriores, fruto de esa cultura
que tan lejos le quedaba y tanta en-
vidia le producía. 

aunque también tuvo ideas y pro-

puso novedades para la ciudad.
«traeremos a cantantes, toreros y
boxeadores, sustituiremos las hu-
mildes moreras que plantaron los
pioneros de la playa por esbeltas
palmeras que no ensucian, compra-
remos hoteles (bueno, trocitos de
hoteles) y también edificios para al-
bergar retenes. Plantaremos una
gran carpa para tantos y tantos even-
tos que nos aguardan, eso …y todo
lo que haga falta para mí y mis ami-
gos. Pintaremos de blanco los toldos
de los bares …», pero todo eso vale
dinero. 

«bueno, fueron los otros quienes
nos arruinaron. ellos, ellos, son los
culpables. cerraremos la televisión
de la ciudad, financiaremos a las
mías. taparemos la boca a quien ha-
ble contra mí  y  mandaremos a la
calle a la gente … la culpa es de ellos.
reduciremos a los adversarios sus
sueldos pero los míos seguirán
como están, así no me traicionarán».

Pero todo ello fue en vano. todos
en la ciudad sabían que  sólo supri-
miendo las palmeras (una estupidez
porque no dan a la playa lo que ne-
cesita: sombra), la carpa (absoluta-
mente innecesaria en este momen-
to) y las jardineras de la calle del
santo ( que además de horteras no
hacían falta alguna, pues la calle an-
tes estaba  mucho más bonita y ele-
gante) aquellos a los que mandaron
al paro podrían trabajar largo tiem-
po. todos descubrieron que su lema
de «ahora empleo» se convirtió en
ahora más paro .

apenas habían transcurrido diez
meses, las encuestas le anunciaban
una debacle en toda regla, la justicia
le seguía los pasos por sus flagrantes
irregularidades y lo que es más sig-
nificativo: preguntabas en la calle …
y nadie le había votado. 

colorín colorado, esto aún no ha
acabado.
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NO DA MÁS DE SI
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e operat fa uns dies una dona.
afortunadament, hem arribat
prompte. tot anirà bé. la dona, a
la qual he demanat permís per a

escriure aquestes primeres línies, visqué i tre-
ballà molts anys a França, on es casà en dues
ocasions, la segona amb un àrab procedent
d’alger. ara viuen per ací. Quan emplenàrem
el document de consentiment informat, im-
prescindible per a la legalitat d’una interven-
ció quirúrgica, l’home, com a representat le-
gal seu, em proporcionà es seues dades per-
sonals i quan em digué el seu nom, M. S. Ben-
yahia, a mi se’m va il·luminar l’ànima. be-
niaia, el nom propi d’aquest senyor, és també
el nom d’un poblet de la vall d’alcalà (la mari-
na alta), situat entre margarida i alcalà de la
Jovada. territori àrab, dominis del visir i sen-

yor Al-Azraq, autèntic malson de Jaume I el
conqueridor. Jo tinc en aquest poblet les
meues arrels. el meu iaio Pascual Molina, va
nàixir allí. Fabián Molina Gomis, germà del
meu iaio, se’n baixà de beniaia i es va establir
a benirredrà. Quan li anaren bé les coses, tor-
nà al poblet a arrepegar els seues pares i els
seus germans. i s’establiren tots a benirredrà.
no tornaren mai a beniaia. el meu iaio es
casà i tingué quatre fills, mon pare, Pascual
Molina Peiró, fou el major. el meu iaio fou el
conserge del col·legi de les esclaves i llaura-
dor. mon pare va viure en una de les dues ca-
setes que encara hi ha davant l’església, féu
estudis elementals i fou funcionari de Justícia
tota la vida. Quan es va jubilar, m’ajudava en
les tasques administratives de la consulta fins
que es va fer major. Un dia em va dir que hi
havia una cosa en la vida que no havia acon-
seguit mai i que era anar al poble de son pare
per retrobar-se amb els seus orígens i em va
demanar que si jo un dia el portaria. Jo vaig
alçar les ulleres del munt de responsabilitats
que tenia damunt la taula del despatx i li vaig
prometre que un dia ho faria. aleshores em
va em va contar una anècdota entranyable,
que mai havia referit. Sent ell molt xiquet, un
rector dels jesuïtes se’l va emportar, junt a deu
o dotze infants més, a passar uns dies d’estiu
en una casa de descans que tenien a margari-
da, un altre poble de la vall d’alcalà, que està
prop de beniaia. assabentat, mon pare, de la
proximitat del poble de son pare, es va con-
vertir en una necessitat anar a conèixer-lo.

Una obsessió. Una vesprada, després de di-
nar, quan tots estaven al llit pera dormir una
estona, ell s’escapà botant per la finestra i des-
près de fer-ho pels murs del pati enfilà a tota
pressa pel camí que a ell li havien dit que ana-
va al poble de són pare. beniaia, a pesar d’es-
tar en alt, no s’albira des de margarida, i mon
pare tampoc sabia a la distància que estava. el
calor de les quatre de la vesprada d’un mes
d’agost era asfixiant. Quan ja havia passat
molt de temps i encara no havia vist beniaia, a
mon pare li entra la por. Portava, calculava ell,
prop d’una hora, encara no hi havia arribat i
havia de tornar sobre els seus passos. Federat
li va entrar en pensar que el rector s’haguera
despertat i, advertida l’absència, estiguera es-
perant-lo amb la vara en la mà, però el que
més por li feia encara era l’espardenya en la
mà de sa mare la setmana següent. així que
se’n va tornar. no va arribar ni a entreveure el
campanar, ni les primeres cases de beniaia i
sempre se li va quedar el sentiment negatiu
d’aquella frustració. Però no ho va dir mai a
ningú. mon pare era així, callat, resignat, molt
bona gent. Però aquell any, no se si sabia que
anava a ser l’últim, m’ho va confessar, m’ho va
demanar.

Hi anàrem un dissabte de matí. de prima-
vera. ell, ma mare i jo. Paràrem a margarida i
ell assenyalà la casa de descans que encara
estava! i enfilàrem cap a beniaia. És clar amb
cotxe és tot més ràpid. el poblet és una pre-
ciositat, està situat dalt d’un tossalet (sis-cents
metres d’altitud) i tenia, aleshores (fa tretze

anys), uns cinquanta habitants. Unes dones
que netejaven l’església ens indicaren qui ens
podria dir alguna cosa dels molina. algun
major se’n recordava d’ells, que eren molts de
família i que se n’anaren tots cap a gandia ni
se sabia quans anys feia, i que la casa on vi-
vien, l’última del poble, encara estava alçada,
encara que abandonada. ens dirigírem cap
allí. era una caseta menuda, darrerament
s’havia emprat com a garatge, però davant la
porta, món pare plorà emocionat. li vaig pro-
metre que hi tornaríem. ell va morir als poc
mesos i jo he donat un milió de vegades grà-
cies a déu per haver-lo portat aquella prima-
vera. Hui no podria suportar el pes de no ha-
ver-ho fet aleshores. ni per mil excuses de mil
obligacions que haguera tingut. beniaia és
per a mi el senyal que em recorda que mai fa-
rem prou pels nostres pares. Jo he tornat més
vegades al poblet, amb la meua dona, i he
passejat pels carrers costeruts, i he visitat l’es-
glésia i el cementeri on no hi cap soterrat que
es diga molina. arrels.

Comiat
aquest és l’últim article d’aquesta temporada.
com sempre, el diumenge de Sant vicent. Fa
temps que ens coneixem i vostés saben que sols
estic uns mesos escrivint en aquest diari, ma
casa. Perquè vostés descansen i perquè jo tor-
ne la propera temporada amb renovada il·lu-
sió. Ho faré allà per la Fira. ara m’acomiade de
tots agraït per la seua presència a l’altra cara de
la pàgina.
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