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ots els dies la meua dona rep fo-
tos dels dos néts de València. En
el seu mòbil. Li les fan els pares.
És tan fàcil! En qualsevol mo-

ment que consideren interessant fan la foto-
grafia i la lliuren, via WhatsApp. Arriben a
l’instant. Ells deuen tenir-ne milers i totes
caben emmagatzemades en un «pen drive»
diminut. Imatges d’unes vides contades, dia
a dia, amb imatges.

El 1881, el diari gandià «El Litoral» publi-
cava l’anunci del primer fotògraf que, es
creu, va treballar a Gandia. No apareix el seu
nom, però l’home garanteix la semblança
que tindrà el retrat amb les persones que re-
trate. El 1885, un altre fotògraf, Vicent Sima-
rro, s’estableix a Gandia amb caràcter esta-
ble. Pocs anys més tard arriben a la nostra
ciutat els dos grans fotògrafs que marcaran

tota una època: Ibáñez, que procedia de Ie-
cla (Múrcia), i Laporta, que hi arribà des
d’Alcoi. En els inicis, l’art de la fotografia està
envoltat d’un aire de misteri i els fotògrafs
són considerats éssers molt especials, quasi
paranormals, però el seu treball tingué molt
d’èxit i no hi hagué, pràcticament, família
que no es retratara en algun moment. I qui
no va poder fer-ho en vida ho va fer després
de mort, ja que hi havia especialistes en «fo-
tografies de defunció», la presència dels
quals era reclamada amb urgència a casa
del mort perquè la família conservara l’úni-
ca i darrera imatge del difunt. Quan hi arri-
bava el retratista col·locaven el taüt plantat,
amb la qual cosa deien que el mort adquiria
una certa naturalitat, i li feien la foto.

Totes aquelles fotografies, d’aquells
avantpassats nostres, presidiren els salons,
les sales i les entrades de les seues cases.
Però aquelles persones anaren morint-se,
les cases buidant-se i els descendents fugint
cap a la seua pròpia història i aquelles foto-
grafies (enquadrades en marcs de fusta ne-
gra amb una orla de paper blanc que el
temps havia derivat a sèpia i els talladits,
omplit de forats), aquelles fotografies, foren
despenjades i deixades en la cambra empo-
mant la pols del pas dels temps o, simple-
ment, les tragueren dels marcs i foren dipo-
sitades en una d’aquelles caixes metàl·li-
ques de codonyat, marca «El divino Pastor»
que es fabricava a Puente Genil, província
de Còrdova. La següent generació (la dels
meus pares), quan es repartiren les fotos les
guardaren en una caixa de metàl·lica de
«Cola Cao». La de ma mare era de color verd
i jo la conserve encara com un tresor.

El 1981, cent anys després de l’aparició a
Gandia d’aquell primer fotògraf ambulant i
sense nom, José Miguel Borja, començà a
buscar aquelles primeres fotografies i d’al-
tres que retrataren els pas d’un segle per la
nostra ciutat. N’arreplegà unes dues mil i,
amb l’ajuda d’Ignasi Mora, les va ordenar i
va cercar en diaris i arxius per trobar dades i
dates amb les quals omplir els peus de foto.
Tot el treball fou publicat en un llibre mag-
nífic: «Gandia 1880-1981», que per a mi fou
important ja que li posà cara, imatge, als
personatges llegendaris de Gandia que fins
aquell moment tan sols eren noms escrits  a
la paret del carrer que designaven:  Vicente
Alcalá de Olmo, Sinibaldo Gutiérrez Mas,
José Rausell, el cardenal Benito Sanz i Fo-
rés, el pare Leandro Calvo o Joaquín Ba-
llester. També a alguns pels quals jo tenia
un interés personal, com ara Gonzalo Ló-
pez Rancaño, Salvador García, «Panxa ver-
da» o Lluís Català. 

José Miguel Borja posà per primera vega-
da a l’abast de tots les imatges seculars dels
gandians i de Gandia. Les imatges! Fent bo
aquell proverbi xinés que diu (mal traduït),
que una imatge val més que mil paraules.

Un dia José Miguel agafà l’estilogràfica
«Mont-Blanc» i es va posar a escriure i va
omplir pàgines de llibres amb històries in-
ventades barrejant misteri, realisme màgic i
amor pluridireccional. I vaig descobrir l’es-
criptor pulcre, clar, potent i amb eixa ironia
subtil que et porta el somriure als llavis. I,
aleshores, el Borja escriptor em va demos-
trar que una paraula pot valdre més que mil
imatges!

Ara, Borja, fidel al seu compromís amb la

historia gràfica de Gandia i sent conscient
que aquestes caixes de «Cola-Cao» no ani-
ran a casa dels nostres fills, ens ha convocat
(als de l’última generació analògica), per-
què recollírem las darreres fotografies que
estan ja en perill d’extinció (amb moltes
possibilitats d’acabar en l’abocador de fem
de Fuente Álamo, Múrcia) i ens ha demanat
a uns quants que hi afegírem textos per a re-
construir les darreres branques del nostre
arbre genealògic. Amb llibertat absoluta.
Amb intenció de recerca històrica. Amb vo-
luntat de cohesió social. Vaig acceptar i he
escorcollat en les caixes metàl·liques dels fa-
miliars i he escoltat de boca dels majors que
queden històries que desconeixia dels meus
avantpassats, històries de la vida, de rela-
cions entre els personatges, he conegut mi-
llor les meues arrels, han tornat al present
les veus de la família (com en el títol d‘una
de les novel·les d’Ignasi Mora). Aquesta és la
virtut d’aquest nou llibre: «Retratos de Fami-
lia». Si déiem que aquell primer posà imatge
fotogràfica als noms llegendaris, aquest d’a-
ra ha posat paraula i històries a les imatges
fotogràfiques. 

Quan d’ací uns segles el Borja que perto-
que vulga recollir en un «book» les fotogra-
fies antigues de la gent major de Gandia,
tindrà al seu abast milers de «pen drives»
amb milions de fotografies en les quals triar
i sabrà, de segur, el nom dels personatges i la
seua història estarà recollida en «wikipè-
dies» vàries. Però no gaudirà el misteri que
envolta a una fotografia sense nom. Ni l’e-
moció que provoca endevinar uns ulls ena-
morats darrere d’aquelles poses teatrals. Po-
esia pura escrita en retrats de color sèpia.
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Anem Fent!

actual situació de crisi i de
manca de treball m’ha ofe-
rit  l’oportunitat d’apropar-
me a un sector que no co-

neixia de forma completa: el citrícola
de la nostra comarca, i per extensió el
sector agroalimentari. En definitiva, «la
taronja». I he pogut fer-ho amb un es-
perit crític, en el bon sentit de la parau-
la: analitzar la situació com a un nou-
vingut, que veu les coses quasi com des
de fora.

El que més s’escolta al sector és que
«la taronja està fatal». I és ben cert, però
a més, i això és el més greu, no trobes a
ningú que aposte per un sector que ha
estat la base de la riquesa econòmica
de la comarca de la Safor durant moltes
dècades, i que en aquest moment con-
tinua essent el refugi laboral de moltes
persones a la comarca.

Si fas una anàlisi de les estratègies
seguides pel sector en les últimes dèca-
des, no pots més que arribar a eviden-
ciar les gran incongruències, des de
punt de vista econòmic i empresarial. 

La inversió s’ha centrat, amb algunes
excepcions, en varietats i sistemes de
reg, en la posada en conreu de moltíssi-
mes terres (allò que coneguem per
transformar les muntanyes), que supo-
sen un increment notable dels costos
de cultiu, perquè son zones amb difi-

cultats de reg, amb costos de transfor-
mació elevats, etc. I per contra s’ha anat
produint un abandó de les terres de
tradicional regadiu.

Aquesta estratègia haguera sigut en-
certada si amb un increment des costos
s’haguera millorat la qualitat, la qual
cosa potser siga certa, però l’actuació
resulta incompatible quan la política
de vendes és basa únicament en la bai-
xada de preus; és a dir: «vendrem més
quan més barat venguem». A qualsevol
manual d’Economia de la Empresa
s’estudia la política de costos, i podem
veure clarament que si vols vendre més
barat, quan et costa més produir, mala-
ment anem... Per pal·liar els efectes d’a-
questa contradicció, s’han rebaixat els
preus que es paguen als agricultors pri-
mers,  i això ha propiciat més l’abandó
de terres; i s’han reduït els costos de
producció amb la rebaixa de salaris,
amb la qual cosa es produeix un evi-
dent efecte sobre la qualitat del pro-
ducte. Tot un cercle viciós d’absurd
econòmic en el qual encara estem im-
mensos. ¿I què ha passat amb el Coo-
perativisme? Bàsicament que ha volgut
seguir els criteris de l’empresa «priva-
da», però com per les seues caracterís-
tiques no pot jugar tant amb la reduc-
ció de costos, han hagut d’abandonar la
transformació, convertint-se en sim-
ples agències recol·lectores a low-cost.

Per últim s’ha produït una situació,
que des del meu punt de vista acaba de
tancar el cercle de l’absurd, i és la com-
petència ferotge i la confrontació que
s’ha produït entre en sector citrícola i el
sector turístic a la Safor, especialment
per l’ús del sòl.

¿Què haguera passat, o que passaria,
si el sector agrari i agroalimentari i el
sector turístic col·laboraren en lloc de
competir? La resposta ja existeix.

La Rioja treballa una política de ven-
des del seus vins basats en la qualitat i
en la imatge; i en aquest sentit, la crea-
ció d’un emergent sector turístic basat
en la producció d’aquests vins, ajuda al
coneixement de la marca, afegeix imat-
ge de qualitat. En definitiva a la Rioja, el
sector vinícola i el turístic és comple-
menten en lloc de competir. La bona
qualitat i venda de vins ajuda a vendre
el turisme, però també ocorre l’efecte
contrari.

I què passa a la Safor, zona citrícola
per excel·lència? On està el que seria
molt raonable, Museu de la Taronja?
On està la marca de qualitat de la «ta-
ronja saforenca»? Per què no hi ha pa-
quets turístics que complementen la
visita a les platges i als recursos cultu-
rals, amb un coneixement del nostre
producte estrella? On estan les visites
guiades a les zones tarongeres i a les
empreses de transformació, tant del
producte bàsic, com de les seues va-
riants? Tret de xicotetes iniciatives, a
Palmera, Beniarjó i Potries, poc difoses,
existeixen ben poques propostes turís-
tiques que exploten aquest recurs, qua-
si omnipresent a la nostra comarca. ¿Si
la gent de Madrid (a mode d’exemple),
coneguera la qualitat de la nostra ta-
ronja in situ i la identificara amb una
imatge de qualitat, no ho recordaria
quan anara al seu poble a comprar frui-
tes? I per altra banda, quants hem anat
a la Rioja a comprar vins i hem passat
un cap de setmana?

Ací ho deixe. Només demane que els
nostres empresaris, el nostres polítics i
els nostres pensadors, deixen el cotxe
aparcat un dia del més d’abril i passe-
gen per l’horta tarongera de la Safor, a
veure si l’espectacle visual i olfactori
que rebran els ajuda a obrir la ment, i a
pensar clar i en futur.
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Cerce Euram de la Safor. Institut Ignasi 
Villalonga d’Economia i Empresa

ivim un mo-
ment en que
tots estem ca-
brejats i dece-

buts. Un moment amb una
crisi econòmica de dimen-
sions inimaginables fa uns
anys. Però també una gran
crisi social. En la darrera le-
gislatura, amb el senyor
Zapatero, començà a sen-
tir-se i sofrir-se. Cal recor-
dar que es pergueren
3.500.000 llocs de treball,
però no passava res. Els

sindicats, tan coherents ells, no protestàven. Ningú dema-
nava responsabilitats. I quan ja era tard i no es podia negar
l’evidència es prengueren mesures d’urgència, Plan E, que
l’únic que aconseguiren fou afonar-nos més del que està-
vem. Començaren tots els ajuntaments a fer obres inneces-
sàries  i el dèficit es disparà de manera espectacular.

I ningú deia res, tot perfecte. Estàvem en estat semico-
matós. I ara que governa el PP s’han despertat. I com esta-
ven relaxats, i molt de temps hivernant han començat una
lluita descontrolada i continuada al carrer sense més objec-
tiu que desgastar al govern. 138 manifestacions a Madrid en
aquest mes de novembre. I la gent es pregunta si és normal
aquesta actitud. Qui paga tots els danys que es fan? Es pot
soportar aquest desgavell?

Hem fer-nos sentir i exigir els nostres drets, però hi ha
moments, i aquest és un d’ells, en què cal ser més responsa-
bles, més coherents. El problema que tenim és més seriós i
preocupant.

Portem massa temps de polítiques erràtiques. No es trac-
ta de que governen uns o altres. El problema és el nivell que
tenim com a país. Espanya patix les conseqüències de no
haver tingut la capacitat per  aconseguir grans pactes en
economia, en sanitat i en educació principalment. L’educa-
ció i la tecnologia d’un país són les que poden traure’ns del
pou i obtenir  els objectius econòmics, socials i culturals
que tots desitgem. Amb una educació excel·lent, amb els
mitjans necessaris i on el professorat fora considerat com a
peça fonamental els resultats serien excel·lents, els que tots
desitgem. No estariem a la cua d’Europa i els nostres fills no
estarien aturats com estan i no es veurien obligats a emi-
grar. I Espanya no seria un país mediocre com és actual-
ment. Com és possible que s’haja reformat el sistema edu-
catiu tres vegades en els últims vint anys? A què juguem?
Què estem fent?

VA QUÈ
JUGUEM

Parlem

Pep Barber


