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l Premi Nobel de la Pau de
l’any 2012 ha sigut atorgat a la
Unió Europea per, segons l’ac-
ta del jurat, les més de sis dè-

cades de contribució a la pau, la reconci-
liació, la democràcia i els drets humans a
Europa. El premi va ser lliurat dilluns pas-
sat, dia 10 de desembre, data de l’aniver-
sari de la mort d’Alfred Nobel. A l’ajunta-
ment d’Oslo, com mana la tradició (els al-
tres premis Nobel es lliuren a Estocolm).
L’arreplegaren: el president de la Comis-
sió Europea, José Manuel Durao Barro-
so, el del Consell Europeu, Herman Van
Rompuy i el de l’Eurocambra, Martin
Schulz. En el solemne acte (el qual presi-
dien els reis de Noruega, Harald i Sonja, i
prínceps hereus, Haakon i Mette-Marit),

hi estaven presents vint-i-un caps d’estat i
presidents de govern, entre ells, Mariano
Rajoy. N’hi en faltaren sis, un d’ells el pre-
mier britànic,David Cameron.

L’acte del lliurament va estar marcat pel
repàs a la memòria històrica de les  grans fi-
tes abastades en conjunt. La paraula «re-
conciliació» va sonar prou vegades. Va ser
un acte d’autoconfirmació en la plena vi-
gència actual de les intencions inicials. De
la satisfacció del deure complit i de la pro-
mesa de lluitar pel futur. S’escoltaren pa-
raules interessants. El president del Comi-
tè del Premi Nobel, Thorbjorn Jagland, com
a amfitrió, destacà que el marc polític eu-
ropeu és hui més important que mai en la
crisi financera i advertia: «el nacionalisme
i el populisme serà el preu que pagarà Eu-
ropa si és la gent del carrer la que pague la
factura d’una crisi originada per altres». Du-
rao Barroso va dir: «tenim una responsabi-
litat especial cap a milions de persones amb
necessitat». I Van Rompuy afirmà: «eixirem
d’aquesta junts i més forts». La Unió Euro-
pea ha fet públic que destinarà els nou-cents
trenta mil euros del premi, amb els quals
està dotat el Nobel de la Pau (un 20 per cent
menys que l’any anterior), a projectes en su-
port dels xiquets víctimes de les guerres i dels
conflictes.

Dos dies abans d’aquest acte, el dissab-
te dia 8, jo estava, casualment, a Estrasburg
i vaig visitar la seu del Parlament Europeu.
L’edifici que l’alberga, el Louise Weiis, és un

conjunt arquitectònic de tres peces, una de
les quals és una mena de muralla de vidre,
colossal, que voreja la ribera del canal de la
Marne au Rhin, a l’encreuament amb el riu
Ill i que pareix resguardar-ne els altres.
Pràcticament tota la part de vidre estava ocu-
pada per un gran mural commemoratiu de
la concessió del Nobel a la institució. Era
com un gran collage format per targetes de
diferents dimensions i colors, col·locades les
unes al costat de les altres, en cadascuna de
les quals hi havia una inscripció feta en ca-
dascuna de les 23 llengües oficials. En la més
gran de totes (la qual devia tindre la super-
fície d’una pista de tennis) es llegia «Your pe-
ace, your prize» («la vostra pau, el vostre pre-
mi»). Era bonic el missatge. Però quan vaig
buscar la targeta en espanyol vaig llegir, per-
plex, «Nuestra paz, nuestro premio». En an-
gles «vostra, vostre», i en espanyol «nostra,
nostre»? Ai, mare, que estos s’han equivo-
cat! I, aleshores, començà a interessar-me
el tema. Vaig continuar buscant en el mu-
ral i, entre les llengües que creia identificar,
tan sols en una (potser romanès) està com
nosaltres. Em sorprèn, m’intriga. Quan al dia
següent, diumenge, torne a casa busque per
Internet informació i no hi trobe res. Dilluns,
veient les imatges i escoltant els parla-
ments de la cerimònia d’Oslo encara em
desconcerta el tema del cartell en el qual ha
de ser impossible que s’hagen equivocat. Di-
marts, m’hi decidisc i escric, directament, a
la Direcció de Comunicacions i de Relacions

amb els Ciutadans, on pregunte per l’autor
del mural i per les diferents formes del
missatge. Per a sorpresa meua, al cap de sis
hores rep un amabilíssim correu de resposta
(en espanyol), on una cap de departament
(de cognom espanyol) em comunica que
l’autor del visual commemoratiu és un dels
dissenyadors gràfics de la institució i que
l’objectiu era fer una crida d’atenció sobre
els edificis institucionals, que el mateix vi-
sual havia sigut adaptat per a ser utilitzat en
les oficines d’informació dels estats mem-
bres i per a altres suports de comunicació,
principalment postals. La senyora continua
dient-me que amb el text del visual, el par-
lament volia emfatitzar que el premi Nobel
era de tots els ciutadans a pesar de recollir-
lo les institucions. Per això «nuestra paz,
nuestro premio», el de tots! Però que en el
treball de traducció sempre es vol ser fidel
al missatge, encara que de vegades cal em-
prar formes que difereixen, la qual cosa ha-
via passat aquesta vegada en que es tin-
gueren en compte les diferents sensibilitats
en els 23 idiomes oficials, la qual cosa va pro-
vocar que en alguns casos es preferia em-
prar el «nuestro» i en altres el «vuestro».
Comprés i agraït senyora! Vostra, nostra, vos-
tre, nostre... Tarannà solidari. Mentrestant,
aquesta última setmana, importantíssima,
la Unió Europea ha posat les bases per a la
futura estabilitat econòmica. Alemanya ha
estat, com sempre, agranant cap a casa.
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egons un estudi recent, el
19%  de la superfície agrí-
cola al terme de Gandia
està abandonada. L’esta-

dística és terrible, però encara ho és
més si pensem que és una tendència
relativament recent i que va a més. La
gent abandona les terres per falta de
rendibilitat o, pitjor encara, perquè
mantindre la terra suposa traure di-
ners de la pròpia butxaca. En els re-
cents anys daurats, encara hi havia qui
s’ho podia permetre per motius senti-
mentals o per l’esperança en una re-
qualificació que compensara de sobra
totes les despeses. Ara ja no estem ni
per a sentimentalismes ni per a requa-
lificacions.  

La Safor ha estat una comarca histò-
ricament capdavantera a nivell agríco-
la. Va ser el primer territori valencià on
es va establir allò que coneixem com a
agricultura comercial, més enllà de
l’autoconsum o l’intercanvi, i ho va fer
a través de successius monocultius.
Primer la canyamel, que decaigué en el
segle XVII, després la morera fins el XIX,
i després la vinya fins que la fil·loxera la
feu desaparéixer a començament del se-
gle XX.

Cal fer palesa la importància de l’a-
gricultura en la configuració i cons-
trucció de la comarca des de molts
punts de vista: el social, el cultural,
l’ambiental, l’econòmic... Sense l’agri-
cultura, la Safor seria una comarca di-
ferent. En canvi  hui, en un període de
crisi i dins d’una societat terciaritzada,
podem arribar a imaginar-nos la co-

marca sense agricultura.
Com hem arribat a aquesta situació?

Com s’ha convertit la principal font de
riquesa comarcal fins fa 50 anys en un
problema? Les causes són moltes i va-
riades. Tantes que tot el diari sencer no
serviria més que per fer un breu resum
de la desfeta. Però potser no valga la
pena perdre el temps en lamentacions.
Cal saber que per definició les crisis són
cícliques, i que de crisis, la nostra agri-
cultura comercial n’ha patit unes quan-
tes, associades a la fi dels seus principals
cultius comercials abans esmentats.
Unes crisis iguals o pitjors que l’actual
que van portar èpoques de fam o emi-
gració en moments sense cap altra al-
ternativa econòmica.

El que sembla clar és que, ara i ací, lle-
vat d’excepcions el model agrícola ge-
neral no funciona i s’ha arribat a un mo-
ment crític en el que només resten
dues opcions: o repensem l’agricultura
o la deixem morir. 

Des del CEIC Alfons el Vell hem vol-
gut apostar per incentivar un debat
profund i seriós a través d’unes jornades
titulades «Repensar l’agricultura», per-
què pensem que és açò justament el que
caldrà fer més prompte que tard: re-
pensar, reformular i renovar el model
agrícola.  Front a una visió immobilista
i envellida del sector, em volgut donar
veu a persones de reconegut prestigi que
ofereixen alternatives, que vénen estu-
diant i preparant noves maneres d’en-
tendre el sector, ja siga a través de l’a-
gricultura ecològica i/o de proximitat, ja
siga incorporant nous sistemes de ges-
tió o bé apostant per nous cultius i va-
rietats. 

Durant tres jornades hem escoltat di-
ferents visions. Des de les propostes con-
tinuistes a les trencadores, algunes ben
originals i altres que ja podríem consi-
derar clàssiques. S’ha discutit i debatut
amb passió però sempre amb respecte
i trellat. Algú podrà dir que no s’ha so-

lucionat res, i tindrà raó perquè per
molt que hem parlat i escoltat no hem
trobat la solució màgica als problemes
agrícoles de la Safor.

Ara bé, si una cosa ha quedat clara és
que l’agricultura no pot esperar solu-
cions màgiques ni ajudes miraculoses de
ningú. El sector necessita renovar-se,
igual que la societat sencera necessita
canviar la visió que té de l’agricultura i
l’alimentació . Però això s’ha de fer des
de baix. Per una vegada l’agricultor ha
de prendre el control de la situació.
Cosa complicada, per les debilitats
abans esmentades, però possible i in-
defugible a la vegada.

És en aquesta línia, en la que el CEIC
Alfons el Vell ha volgut aportar els seus
magres recursos, fent una crida a la re-
flexió, donant la paraula a experts de di-
ferents camps professionals, establint
ponts entre el món rural i l’universita-
ri, entre les associacions agràries i les
ecologistes, entre tècnics i llauradors.
Potser l’agricultura no siga el tema «de
moda» i potser aquesta haja estat la clau
de tants anys d’incomprensible abandó. 

Part  de la nostra societat i la classe po-
lítica considera l’agricultura un sector de-
cadent i sense remei. Però posats a par-
lar de modernitat i de tendències, cal re-
cordar que un dels fets contemporanis
més rellevants és la compra massiva de
terres per part de països i multinacionals.
Assistim a una lluita callada, acarnissa-
da i global pel control dels recursos
naturals, incloent-hi els recursos ali-
mentaris. Els grans gegants asiàtics llui-
ten amb les grans corporacions occi-
dentals per acumular el màxim de terres
cultivables. Mentrestant, en aquesta in-
significant i encara bella part del món,
ens permetem el luxe de deixar caure
una agricultura centenària basada en
una de les millors terres i climes possi-
bles. Una paradoxa de la que indefugi-
blement despertarem, encara que cal-
ga temps per a fer-ho.
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ay autodefiniciones, que por su intrascenden-
cia, hacen gracia y otras no. En más de una oca-
sión he oído manifestar a alguien que se siente
«modernista» creyendo sentirse dentro de la

más absoluta modernidad. Luego, cuando visitas su casa,
no encuentras nada que te recuerde a Gaudí, más bien ves
muebles de Ikea, lo que te hace suponer que quería decir
que se sentía moderno y desconocía totalmente el signifi-
cado del estilo modernista.

En política pasa igual. La gente manifiesta se muy «liberal»
como sinónimo de un pensamiento libre, solidario y tolerante.
Vamos a ver: hay cosas que se deberían dar en las escuelas, pero
visto lo visto con las propuestas del señor Wert y con el debido
respeto a todos aquellos y aquellas que lo tienen claro, me gus-
taría apuntar cuatro conceptos para que a continuación inten-
ten ubicarse correctamente de acuerdo con sus sentimientos.

Hoy en día hay dos grandes corrientes políticas: el neolibe-
ralismo y la socialdemocracia. Términos que vienen del libera-
lismo y el socialismo, pero más acordes con la sociedad actual.
El neoliberalismo reduce al mínimo la intervención del estado
y defiende el libre mercado capitalista como el mejor garante del
crecimiento económico. Piensan que el sector privado es más
eficiente que el público. De ahí esa manía de privatizarlo todo:
bancos, educación, sanidad, etc. La flexibilización laboral (la re-
forma laboral actual, que beneficia al empresariado) es otro de
sus principios. En definitiva, la reducción del gasto público que
va deteriorando la sociedad Del bienestar. En resumen: tanto tie-
nes, tanto vales.

La socialdemocracia en cambio defiende la participación del
estado como garante de los servicios sociales que proporcionan
una sociedad del bienestar desde un prisma progresista. Una so-
ciedad con libertad, justicia y solidaridad. En resumen: tanto tie-
nes, pues vales igual que todos.
Unos promulgan la diferencia de clases sociales y otros las
equilibran. Yo particularmente me siento más cerca de la so-
cialdemocracia. Me gustaría reconocer a los ricos cuando me
enseñen sus yates y no cuando me digan que sus hijos van a
unos colegios fantásticos y les atienden los mejores médicos
de pago. Si te puedes permitir todo esto, enhorabuena: sigue
apoyando al PP.
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