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es del Cercle Euram
de la Safor, a més de
les activitats que or-
ganitzem o amb les

quals participem, estem sempre
expectants per les notícies al
voltant de totes aquelles qües-
tions que des dels àmbits socials
i polítics, però fonamentalment
empresarials, tenen a vore amb
el nostre territori.

Un territori que entenent
com a l'espai comú anomenat
Euram o Euroregió Mediterrà-
nia i el d'àmbit més proper, que
no és altre que el de la Safor, les
Comarques Centrals Valencia-
nes i la resta del País Valencià.

El seguiment d'aquestes notí-
cies durant els darrers mesos
ens porta malauradament a un
pessimisme i frustració impor-
tants, donat que lluny d'apuntar
cap on desitjaríem, ens allunyen
molt preocupantment dels ob-
jectius bàsics que, a més de no-
saltres, col·lectius empresarials
del més alt nivell, així com la
majoria de forces polítiques, en-
tenem irrenunciables.

I dic que les notícies son frus-
trants i ens porten al pessimis-
me perquè la revisió de l'heme-
roteca presenta un panorama
fosc en relació amb la construc-
ció d'unes infraestructures vitals

per al nostre progrés i competi-
tivitat com són les reivindicades
per al Corredor Mediterrani, co-
rredor que no hi ha que oblidar,
ja va ser declarat d'interés prio-
ritari per Europa i per tant prio-
ritari per al destí dels fons esta-
tals necessaris per al seu desen-
volupament.

L'ambigüitat de voler fer prio-
ritari el corredor central, mos-
trada no sols pel govern de l'Es-
tat sinó també pels socialistes a
Madrid des de l'oposició al votar
conjuntament a favor d'aquesta
iniciativa a Brussel·les, a més de
mostrar que els valencians no
pintem fava més enllà d'Ade-
muz, podria deixar, com així
està passant, en clar desavantat-
ge el corredor mediterrani.

La qüestió no és que els va-
lencians som insolidaris o es-
tem en contra del progrés d'al-
tres regions sinó que amb les
dades econòmiques en la mà i
els acords ja presos, les raons
per a la construcció del corredor
són simplement irrebatibles. El
territori per al qual està pensat
el mateix acumula el 42% de la
població i representa eixa ma-
teixa xifra del PIB, segons apun-
ta Ferrmed en les seues recents
valoracions dels pressupostos
de l'Estat per a 2013.

Prioritari vol dir que s'ha de
fer abans, què és més impor-
tant. Si a la fi tots són prioritaris,
el govern té l'excusa perfecta per
promoure aquell que més li
convé, generalment obeint a in-
teressos polítics i no tant als ge-
oestratègics o econòmics com
queda plenament justificat per
al corredor mediterrani i el terri-
tori que acabaria afavorint.

Però no sols aquesta realitat
cada vegada més evident i preo-

cupant ens ompli de pessimis-
me. Les dades dels pressupostos
per a 2013 de l'Estat per la nos-
tra comunitat redueixen més
del 30% les inversions deixant-
nos en xifres per càpita a la cua
de les que van a fer-se per tot
arreu de l'estat. Les reaccions
del propi govern de la Generali-
tat i la resta de grups polítics
amb representació a les Corts
valencianes, així com la de di-
versos col·lectius empresarials,
no s'ha fet esperar, perquè tal i
com ja va fer l'Associació Valen-
ciana d'Empresaris fa unes set-
manes i com han dit també els
representants de Ferrmed i els
del Col·legi d'Enginyers Indus-
trials de la Comunitat Valencia-
na, «dels pressupostos del Mi-
nisteri de Fomento s'aprecia in-
definició en les actuacions,
manca de partides pressupostà-
ries o nul·la planificació, a més
de la priorització d'inversions
de dubtosa rendibilitat socio-
econòmica que no apuntalen
l'economia productiva com sí
que ho farien les inversions en
les infraestructures del corredor
en el nostre territori».

Ferrmed és un important
lobby europeu que agrupa insti-
tucions públiques i privades,
empreses i autoritats portuàries
entre altres i que vol una conne-
xió ferroviària entre el nord
d'Europa amb el sud.

Confiem que la pressió unà-
nime dels col·lectius empresa-
rials, de les institucions i forces
polítiques valencianes totes a
una i la demanda de la societat
civil en el seu conjunt, facen
possible aquesta vella reivindi-
cació, perquè estem davant una
oportunitat única per superar
temps difícils i de poder deixar a
les generacions vinents un terri-
tori amb futur, pròsper, genera-
dor de riquesa i ple d'oportuni-
tats. És el nostre deure.
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és el nostre deure

Pere Cremades a uns dies hem rebut
la notícia de que el
mític grup Al Tall ha
decidit abandonar

la vida pública, després de 38
anys dedicats a la tradició musi-
cal més ortodoxa. Segurament,
els danys col·laterals de la crisi
han provocat aquest final tan in-
esperat. Això, que podria ser el
símptoma o l’indici de que la tra-
dició està en hores baixes, crec
que, afortunadament, no s’està
complint. Bona prova és la gran
quantitat de grups i cantants va-
lencians que, amb fidelitat a les
músiques d’arrel, estenen els
sons de la nostra terra en festes i
celebracions, en festivals i certà-
mens.

En aquest sentit, crec que és
necessari destacar l’aportació
que, des de la Safor, s’ha fet da-
rrerament al patrimoni musical
valencià, gràcies a l’aparició de
tres treballs discogràfics protago-
nitzats per grups de la comarca:
en primer lloc –i per ordre crono-
lògic- fa un parell de mesos, els
Baraka van traure el que és el seu
segon CD,  titulat «Rellotges de
sol». Liderats pel gandià Vicent
Roig–un músic afortunadament
recuperat per a la causa- Baraka
han fet un magnífic disc que
combina la tradició d’ací amb rit-
mes d’altres cultures mediterrà-
nies.

En segon lloc, la Rondalla de
l’Agredolç, amb «L’haca flaca» –
un títol molt encertat per als

temps que vivim- han plasmat el
millor que saben fer, com és la
recuperació d’aquelles oblidades
tonades rurals que eren part de
la banda sonora de la vida quoti-
diana al camp valencià. Amb la
veu de la gandiana Marian Sali-
do i els arranjaments de Ximo
Caffarena, el disc ha tingut una
excel·lent acollida dins i fora de
la comarca.

Finalment, la relació es com-
pleta amb «Saforejant», l’última
de les creacions, sempre interes-
sants, del Grup de Dolçainers i
Tabaleters de la Safor. El disc,
que fou presentat fa uns dies
amb un teatre Serrano ple de
gom a gom, té la particularitat –i
el mèrit- de que totes les peces
són originals, bé de membres del
propi grup o d’autors àmplia-
ment reconeguts, com ara Xa-
vier Richart, José-Rafael Pas-
cual Vilaplanao el gandià Jaco-
bo Ferrer. Des de la modèstia,
però també des de la constància,
el Grup de Dolçainers ha anat si-
tuant-se en un lloc preferent en
el món de la música tradicional
valenciana, amb una trajectòria
de més de vint-i-cinc anys xafant
carrers i places, i aportant nous
camins i noves idees sobre la dig-
nificació de la dolçaina com a
instrument de concert.

En definitiva, tres interessants
contribucions al reviscolament
de la tradició musical a les nos-
tres terres. Les tres produïdes a la
Safor, més concretament a Gan-
dia. Esperem que no siga un fet
casual, sinó el resultat de la con-
solidació d’una incipient indús-
tria cultural local que, vulguem o
no, dóna riquesa a la ciutat i on
tots hem d’estar implicats: crea-
dors, promotors, artistes i admi-
nistració. Si no, tot desafinarà.
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ra l’últim any de carrera. Meitat
dels setanta. Aquell professor
de psiquiatria, famós, mediàtic,
feia la conferència. Venia de la

capital, l’havien convidat. Per les seues ide-
es, per la seua vàlua. L’aula magna de la fa-
cultat, plena de gom a gom. Harmonia en-
tre l’auditori silenciós i aquella veu neta i
clara. Discurs potent, adornat de citacions
universals de savis de tots els temps. Jo es-
coltava encisat. Al meu costat, Pascual Pa-
rrillaem deia a cau d’orella: «Eixes cita-
cions estan, totes, recollides en un llibre». I
em va traure del meu encanteri. Parrilla se-
ria, mesos després, el catedràtic de Cirurgia
més jove de la universitat espanyola. I no

era fill de catedràtic! Son pare era un humil
practicant de Torrent. Aleshores era ja pro-
fessor adjunt i l’ídol dels estudiants de Me-
dicina de València. Jo el seguia per tot arreu
(aules, quiròfans, guàrdies) com el meu
messies particular. Allò de les citacions em
va tocar el tendre. Jo creia que emprar-les
era un dret que s’adquiria després d’haver-
les emmagatzemades en la motxilla dels co-
neixements, durant anys, a força d’estudi i
d’aprenentatge cultural. Assabentar-me
que es pogueren traure, sense més, d’un lli-
bre em va parèixer un frau.

«Decíamos ayer...», és una de les frases
cèlebres que m’impactaren en el col·legi de
la meua adolescència, la qual escolte, com a
citació, sovint. La va pronunciar fra Luis de
Leónel dia que tornà a seua aula, a fer clas-
se, després d’haver-ne sigut apartat, durant
cinc anys, condemnat per la Inquisició per
haver mantingut unes diferències de criteri
en la interpretació d’alguns escrits sagrats.
El pare Federico Moliner ho contà en la
classe del batxillerat i, a mi em paregué una
història remarcable. Aquell home va tornar
a la seua classe com si res no haguera pas-
sat, com si res no haguera interromput el
més important per a un mestre: la llibertat
de càtedra i el transvasament dels coneixe-
ments adquirits (per l’experiència o la refle-
xió), cap els joves estudiants que, així, s’o-
brien pas en la vida des d’aquelles aules de
la Universitat de Salamanca. Llegia estos
dies que l’anècdota podria estar mal trans-

crita i que hi ha dubtes sobre si el que va dir
va ser, efectivament, «Diacebamus hesterna
die...» («Decíamos ayer...») o va dir «Diace-
bamus externa die...» («Deciamos tiempo
atras...»), que vol significar el mateix però
que li trau tota la gràcia. 

Torne hui a les pàgines del diari. Sis me-
sos després. Com de costum. Amb l’interés
intacte i amb renovada il·lusió. Quan em re-
trobe amb l’ordinador, abans de manar a les
tecles allò que han d’escriure, repasse els te-
mes tractats la temporada anterior  per veu-
re com els deixarem aleshores, per compro-
var si podem emprar, simbòlicament,
aquell «Dèiem ahir...» de fra Luis de León. Si
tots els anys me n’adone de la dificultat de
trobar continuïtat en les notícies, aquest,
especialment, ho tenim mal! Sobretot les
que provenen de la casa gran. L’Ajuntament
de Gandia, desprès del volantí electoral, era
allà per Pasqua (quan jo vaig acabar), un
lloc ja incòmode pels seus habitants, hui és
territori inhòspit i pot acabar sent un autèn-
tic solar. En l’escenari d’aquest edifici les
persones que elegírem entre tots, les que
manen i les que no, estan representant un
espectacle lamentable, en el fons i en les
formes. Amb música de rerefons (un mix
d’intolerància —la dels qui perderen i que
ara no deixen surar ni una als guanyadors—
, i de prepotència —la dels qui guanyaren i
ara culpen els altres de tot), la trama l’es-
criuen i la representen, dia a dia, per a ver-
gonya de nosaltres els espectadors. Comen-

çaren fent-se denúncies mútues als mitjans
de comunicació sobre el número persones
que cadascun havien tingut o tenien «en-
chufades» i per a oprobi de tots, publicaren
els seus noms. Continuaren assenyalant,
amb intenció de menysprear, les relacions
sentimentals i afectives d’alguns polítics, la
qual cosa fou menyspreable per atemptar
contra la sagrada intimitat de les persones i
perquè, a més a més, es digueren mentides.
I ara, per últim (fins ara), el senyors José
Manuel Orengo i Arturo Torró ens obse-
quien els parroquians denunciant-se, mú-
tuament, als jutjats. Aquesta setmana. Pels
afers dels edificis Innova i de la Citroën, la
qual cosa, a part que acabarà mal, segur,
farà impossible qualsevol actitud d’apropa-
ment o d’acord de futur entre ells i entre els
seus partits en un moment especialment
delicat a nivell global i local, que aconsella
una altre tarannà polític. A més a més, no és
això el que ells ens van prometre en les
campanyes electorals. Aleshores digueren,
els dos, que farien el millor per a Gandia i
no ho estan fent. No es hora de personalis-
mes, no és el moment de revenges. Són
temps d’altruisme, de renúncia, de sacrifici.
A tot tipus de nivell!

No saben vostès el mal que em sap no
poder començar aquest primer article amb
un «Dèiem ahir» i continuar-lo amb un
tema il·lusionant, però el que més em preo-
cupa és el que tinga que contar-los a vostès
a partir de demà.
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¿decíamos
ayer…?

Pasqual Molina

Anem Fent!

Eudald Gonzàlez Casanova
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