
La Safor

Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINgO, 9 DE DICIEMBRE DE 201242

ue Josep Vicent Boira em
disculpe per haver canviat el
títol del seu excel·lent últim
treball (Valencia, la tormenta

perfecta 2012), però després de totes les
reflexions en les que ens il·lustra l’autor,
és difícil arribar a una altra conclusió.
Com se’ns diu, hi ha diferents factors que
ens han dut a que sobre el País Valencià
es produira la «tempesta perfecta»: frac-
tura generalitzada del model econòmic
(on és ben evident la desindustrialització
i el canvi de model cap a la bombolla im-
mobiliària), deficient sistema de finança-
ment (històric, però que només en els
darrers anys a cobrat un protagonisme
en la agenda dels nostres governants i di-
rigents empresarials sense que s’haja
produït cap canvi per contrarestar els
efectes negatius) i la desmesura en la
gestió pública (de la que sovint ens infor-
men -quasi a diari- els mitjans de comu-
nicació en forma de corrupció, tràfic
d’influències, sobrecosts, desviaments
d’inversions, etc).

Desindustrialització, «bombolla im-
mobiliària», canvi de model o nova es-
tructura econòmica valenciana. Ficant-li
el nom que més ens agrade, el fet és que
el nostre teixit empresarial presenta un
aspecte «desolador». L’autor, utilitzant un
treball de Tomàs Carpi, ens enumera al-
guna de les conseqüències per a les nos-
tres empreses: pèrdua de competitivitat

en les exportacions, retard en l’adaptació
d’un entorn canviant, endeutament em-
presarial i familiar, desviament de recur-
sos cap a activitats especulatives, «ani-
quilació» de la política industrial, aban-
donament de la modernització tecnolò-
gica i organitzativa de la producció se-
cundària, divorci entre el sistema I+D i
de formació i el productiu, minifundisme
del sector empresarial que dificulta la in-
ternacionalització del teixit empresarial i
un llarg seguit.

A més, tot aquest «nou paradigma»
l’hem adobat amb un factor també cab-
dal: el d’una més que evident insuficièn-
cia financera (caldria afegir que històri-
ca). Caracteritzada per un greu desinte-
rés en reconèixer-la i en la desídia per la
seua reivindicació. Financiació que els
darrers anys de crisi es torna imprescin-
dible en factors tant estratègics per a la
nostra estructura productiva com, per
exemple, l’educació i les infraestructures.
Tan necessaris per a la competitivitat de
la nostra economia.

No cal preguntar-nos més per què
hem arribat a aquesta situació. Recupe-
rem el significat d’allò que era l’activitat
empresarial valenciana dotada d’una
clara vocació europeista i que tant ens ha
reportat en el passat i que ens han de
proporcionar per al futur. Recuperem els
valors d’iniciativa, esforç, assumpció de
risc, evolució constant, adaptació i afe-
gim-li el to reivindicatiu per a reclamar
allò que ens pertoca (financiació justa i
equitativa, i infraestructures prioritàries,
entre d’altres moltes coses). Com ens re-
corda el mateix Boira, ja al segle XVIII
mossèn Cavanilles feia referència a la
«infatigable indústria dels valencians» i
en el primer terç del XX, Ignacio Villa-
longa ja parlava de sobirania financera.
Recuperem els valors del passat; se’ns
fan imprescindibles per al futur.
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n estos desvaríos de
la crisis en que de-
ben reducirse, de
forma drástica, los

gastos faraónicos y desvergon-
zados de unos políticos que
han llevado al país a la banca-
rrota cuya lista de desmanes en
bancos, cajas de ahorros, co-
munidades y ayuntamientos
sería interminable, han metido
ahora la mano en las pensiones
y en los discapacitados con la
cara dura de no tocar ni un
céntimo de sus empresas pú-
blicas inoperantes, de televisio-
nes laudatorias, de sus gastos y
dietas y de todo tipo de sub-
venciones a partidos políticos,
sindicatos y patronal.

Conviene recordar que solo
con lo que se destina a los fa-
mosos cursos de formación
que manejan los sindicatos,
equivale a lo que van a rebajar-
se las pensiones.

La semana pasada apareció
en facebook la noticia de que el
señor Torró, en estos tiempos
de crisis galopante nos va a re-

galar un mercado municipal,
un parque infantil temático,
con el Tío de la Porra y la Cole-
giata ¡casi ná! Y por si todo esto
fuera poco, aprovechando que
ahora nadamos en la abundan-
cia, nos regalará también un
centro integral de ocupación
para mayores y un conservato-
rio de música. Esperemos que
sea de música celestial porque
el ayuntamiento tiene que ha-
cer frente a una deuda de más
de 180 millones de euros y no
le van a caer del cielo.

Y además, nos pregunta en
dicha red social la opinión so-
bre todas estas maravillas, con
el clásico «me gusta», sin ni si-
quiera ofrecer una encuesta
online para aproximarse al
sentimiento social. Si de ver-
dad quiere saber o conocer la
opinión de los ciudadanos que
pagamos impuestos déjese de
redes y de esos folclóricos con-
sejos de participación ciudada-
na y recurra al único medio au-
téntico para conocer nuestra
opinión. La máquina de votar
que, como insistí también en
tiempos del PSOE sin que me
hicieran caso, es el único siste-
ma fiable donde cualquier ciu-
dadano, inscrito en el censo
electoral, solo tiene que intro-
ducir su carnet de identidad y
apretar la tecla correspondien-
te para dar su opinión. Así de
fácil.

Esta sería la auténtica demo-
cracia de un hombre, un voto,
pero no creo que les interese a
los políticos porque quien tie-
ne el poder siempre quiere ha-
cer lo que le sale de las narices,
sonándose con el pañuelo que
pagamos todos los contribu-
yentes.

E

ESTO ES
JAUJA

José Miguel Borja

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

O
pi

ni
ón

 y
 p

ar
tic

ip
ac

ió
n

o tenia un amic a Sevilla que era
cirurgià. Especialista, també, en
càncer de mama. Hi va haver un
temps, fa anys, en el qual els dos

fèiem intercanvis lúdics. Ell venia ací a pas-
sar les falles i jo anava a Sevilla per la Feria
d’Abril. Les seues filles participaren en l’O-
frena amb la Falla de Corea i ell encara és re-
cordat pels fallers més majors del barri. Du-
rant les meues estades a Sevilla ell procura-
va que algú em portara a La Maestranza a
les corregudes de bous. El meua amic era
extravertit i simpàtic. Li feia molta gràcia
com, nosaltres, dèiem allò de «fer-se una
cervesa» i amb sorna em deia: «¿Pacuá, va-
mos a “hacernos” una cerveza?». Es moria
de riure. Un dia es va morir de veres, sobta-
dament, a Badajoz, quan assistia a un con-
grés. Jo vaig anar a Sevilla al seu soterra-
ment. Molt dur! Deixava vídua i cinc fills (els
quals havia tingut en cinc anys consecu-
tius), el més menut de tan sols quatre anys.

No tenia cap tipus d’assegurança perquè,
com a bon sevillà supersticiós, contractar-la
en vida donava «mal fario». Déu sap la de
volantins que hagueren de fer en el seu hos-
pital per arreglar papers perquè el seus tin-
gueren algun tipus de cobertura. Desprès
del soterrament, i seguint el costum local,
en un dels barets que hi ha fora del cemen-
teri de Sevilla (n’hi ha dos o tres!), els amics i
familiars «nos tomamos» una cervesa a la
salut del mort. O dues.

Les corregudes de bous a La Maestranza
són una altra cosa. No és un mite. El respec-
te que el públic té pel torero quan està en
plena faena, impressiona. El silenci que
guarda el públic quan el matador dóna els
primers passos amb la muleta és inenarra-
ble. El silenci de La Maestranza! És un silen-
ci de contenir emoció i ofegar sospirs fins
que brolla el primer «olé», seguit dels altres,
cada vegada amb més passió fins arribar, si
es dóna el cas, a l’èxtasi. No vaig vrue mai ei-
xir cap torero per la porta d’El Príncepe però
hi vaig assistir a algunes faenes memorables
i sóc testimoni de la passió que provocava el
més gran, Curro Romero.

Després dels bous, a les nou de la nit, en
una sala de l’Hotel Macarena, en el qual
m’hostatjava, es feia una tertúlia taurina, or-
ganitzada per la Cadena SER, la qual es re-
transmetia en directe. La moderava el perio-
dista Manolo Molés i per aquella diminuta
tarima amb dos butaques jo he escoltat a ra-
maders, empresaris, apoderats i toreros. Els
protagonistes de la festa. I escoltava les
seues veritats. Una nit va entrevistar a José
Ortega Cano, que havia torejat aquella ves-

prada amb no massa sort. El torero anava
vestit impecablement amb jaqueta obscura,
corbata clara i els cabells pentinats i amb
gomina. Seia a la poltrona amb un port ma-
jestuós. Com un s’imagina que es compor-
taven els toreros de llegenda (quina diferèn-
cia amb l’Ortega Cano posterior, subpro-
ducte mercenari de les revistes del cor!).
Però jo guarde encara la imatge i la pausa
magistral de la parla del torero aquella nit
de tertúlia taurina on es permetia al públic
fer preguntes als entrevistats. En devíem ser
unes cinquanta persones a la sala i hi havia
dos germans mexicans, bessons, els quals
venien tots els anys, expressament, a Sevilla,
per a assistir a les corregudes de bous. De-
vien tindre més de setanta anys i no faltaven
a cap tertúlia, tampoc és que hi participaren
molt però aquela nit, un d’ells li feu a Ortega
Cano una observació sobre el poc encertat
que havia estat amb la muleta i li va amollar:
«Maestro, yo le aconsejaria que...», i alesho-
res Ortega Cano, sense immutar-se, però
amb un gest ràpid de la mà, va fer-lo callar li
va dir: «Señor, hace quince años que tomé la
alternativa, he matado cerca de mil toros y
tengo varias cornadas repartidas por mi
cuerpo, dos de ellas pudieron costarme la
vida... Si usted no puede, al menos, decir lo
mismo... Con toda educación le digo... que
no le acepto el consejo». Silenci de Maes-
tranza a la sala i el mexicà se n’anà d’allí tot
enutjat.

Jo me’n recorde prou de l’Ortega Cano
d’aquella nit. Com més major em faig, més
encara. Què fàcil és per a molts donar con-
sells. Aconsellar des del destarifo és fàcil.

L’espectador que escridassa l’àrbitre de fut-
bol sota la màxima que el públic sempre té
la raó, quan la major part dels qui van a un
partit no tenen ni idea de futbol i sols volen
que guanye, com siga, el seu equip. Aconse-
llar des de la pancarta els empresaris també
ho és, quan no s’ha creat mai cap empresa
ni s’han viscut les dificultats perquè nave-
gue. Aconsellar des de la barra d’un bar què
han de fer els polítics és simple, quan no
s’ha tingut mai cap responsabilitat política.
Fer-ho des de la tertúlia del casino sobre
economia global fa somriure perquè tot allò
que més dominen els tertulians en econo-
mia és la revaloració de les pensions o els
interessos que et donen els diners que tens
en el banc. Aconsellar des del púlpit sobre
les relacions sexuals entre les persones crea
perplexitat quan naixen de persones consa-
grades al celibat. Per exemples!

Jo sóc poc donat als consells. Hi ha dues
àrees personals on crec que podria haver in-
fluït: la dels meus fills i la de la meua profes-
sió. Pel que fa als fills em vaig adonar molt
prompte que, tret d’ensenyar-los que havien
de respectar les persones i les seus idees, el
valor de la veritat i quant costa d’aconseguir
les coses, no era capaç d’aconsellar-los res-
pecte les decisions vitals com ara camins a
prendre o actituds personals. Pel que fa a la
professió, després de quasi quaranta anys
de dedicació diària, he descobert que tota
l’experiència acumulada (que ha sigut mol-
ta) no m’ha fet més savi, m’ha fet ser més
prudent. Experiència destil·lada prudència.
És el que, humilment, crec que podré trans-
metre. 
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Anem Fent!


