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última vegada que vaig pujar a
Sant Antoni, des de la torrassa
de l’ermita, es veia el mar. Una
franja que abastava des de la

muntanyeta de Santa Anna fins el cap de
Sant Antoni. I els campanars que es divisa-
ven (els de Beniopa, Benirredrà, Benipeix-
car, Sant Josep, el de la Col·legiata i les dues
torres de les Esclaves), eren com estaques
que es clavaven en el firmament. Era menut
i vaig pujar al bé de mon pare, qui va arribar
dalt exhaust. El camí empedrat i serpejat es-
tava ple de paradetes de llepolies (regalíssia
de palo, puros de brea i de maduixa), fruites
(codonys, sorolles, nesples), fruits secs (cas-
tanyes, figues), torrons (panfígols i torró de
gat), avellanes, ametles, cacaus, tramús i el

producte estrella: els cigrons torrats, nome-
nats, simplement, torrat. Era el dia del po-
rrat de Sant Antoni. L’ermita, el camí i els
voltants estaven de gom a gom, tothom fes-
tejava el dia del patró dels animals. Dalt es
resaven pregàries a l’uníson i, a canvi d’una
propina, el guarda de l’ermita cantava els
goigs en honor del sant i et donava unes ga-
rrofes i aigua beneïda. En acabar se’n tornà-
vem cap a casa. Tots rosegant! Jo baixava ja a
peu, mirant bocabadat l’empedrat del camí,
em pareixia fantàstica la disposició tan ben
ordenada de les pedres. Mon pare em deia
que anara espaiet per no esvarar, el camí era
molt costerut i l’empedrat començava a mu-
llar-se per la rosada.

Poden haver passat més de cinquanta
anys. De segur. En tot aquest temps he vist de-
teriorar-se la ermita des de la llunyania, enut-
jat però impassible. Sabia que estava habita-
da per gent que no en tenia cura. Vaig escol-
tar que s’havien fet propostes des del mateix
ajuntament de Benirredrà cap el de Gandia,
propietari de l’ermita, per tal de restaurar-la
junts i que aquest no va contestar. Final-
ment, un dia la vaig veure envoltada de bas-
tides i amb gent que estava treballant. Durant
mesos vaig veure, des de les carreteres que l’en-
volten, que l’ermita anava recuperant la seua
antiga esplendor. Però no hi havia tornat mai.
Dissabte passat vaig tornar a pujar-hi. De ca-
sualitat. Havia dinat amb la meua dona, en un
lloc amable als afores de Gandia i en eixir del
restaurant un sol esbalaït (després de la plu-
ja i de l’aire matinal), ens va acaronar les ca-

res i ens animà a passejar. Cap a Benirredrà,
el poble on tinc les arrels paternes. Entràrem
en el convent de les Esclaves i jo li vaig contar
a Amparo que en aquella caseta enfront de
l’església va viure mon pare de menut perquè
els meus iaios Pascual i Trinidaderen els por-
ters de convent. Ella, que havia sigut alumna
del col·legi, em va assenyalar on estaven les
classes i la part del convent on feien els exer-
cicis espirituals. Deixàrem el convent plens de
records i d’enyorances i ens endinsàrem en el
poble, els carrers del qual van units a escenes
de la meua infància. Els meus pares em dei-
xaven alguns cap de setmana la a casa dels
iaios, al carrer Nou, al final del qual es divisa,
majestuós, el cim del Mondúber, que em re-
corda el que em deia el iaio Pascual: «Quan el
Mondúber fa capell, pica espart i fes cordell»,
un refrany popular local que donava a en-
tendre que, quan passava això, quan el Mon-
dúber estava cobert per núvols, no havia d’a-
nar al bancal, perquè eixe dia, anava a plou-
re i pagava la pena quedar-se a casa i fer el cor-
dell que et faria falta per a lligar, a l’estiu, les
tomaqueres i les barraques de fesols. Ell ho te-
nia molt fàcil, tan sols havia de traure el cap per
la porta de casa i mirar, cap l’esquerra, la mun-
tanya. Al carrer Ample, on a l’agost es feien les
revetlles en les festes de Sant Llorenç, salu-
dàrem les persones conegudes, especialment
el bon amic Pep Cardona, jutge de pau tants
anys, home lligat a totes les activitats socials
esportives i culturals del poble, entusiasta com
jo de les històries del passat, qui fa anys que
trena els arbres genealògics dels cognoms més

coneguts del poble. N’ha rastrejat el dels Mo-
lina fins el 1690 i el situa, en eixa data, a la po-
blació d’Onil. 

Deixem Cardona i els festers acabant de
reinstal·lar les paradetes del porrat, que s’ha-
vien mullat  pel matí. Era el dia del Porrat de
Sant Antoni. Una pura casualitat. Tants anys
després! Les diferencies són notables. Les
paradetes actuals tenen més de mercadet
dels dissabtes que del porrat que jo recorda-
va. A més a més, hi havia atraccions de fira. Em
contaren que l’afluència de gent, un poc més
tard, seria massiva. 

Travessàrem el porrat cap el cementeri on
estan les despulles de mon pare i les cendres
de ma mare. Com que no ho tenia previst, no
portava la clau del recinte per la qual cosa no
dúiem la clau i no poguérem més que enviar-
los un bes des de la porta. I ens dirigírem cap
a l’ermita. Reconec que em vaig emocionar,
perquè aquella visita era tota una sorpresa. No
hi havia ningú, pujàrem el camí, tan costerut
com recordava, agafats de la mà per no relliscar
a causa de la pluja. Però l’empredat continuava
allí perquè això no passara i vaig gaudir de nou
la meravella d’aquella simfonia de pedres
col·locades tan sàviament, uns cinc-cents
anys abans, per a poder suportar el pas del
temps i de les persones i mantenir-se impe-
cables. L’ermita restaurada a penes la recor-
dava. El treball de restauració ha sigut magnífic.
Des de la torrassa es veia com les cases i els edi-
ficis dels pobles havien rosegat la postal de la
mar. Em vaig sentir ben a gust allí dalt. Hi tor-
narem.

L’

SANT ANTONI
DEL PORQUET

Pasqual Molina

Anem Fent!

nguany, els socialistes no ani-
rem a Fitur. Serà la primera ve-
gada que no assistirem tots els
grups polítics a la fira del turis-

me. I no ho farem per no beneir amb la nos-
tra presència la desastrosa i poc participativa
política turística que està portant a terme el
govern del PP. Perquè pensem que per a

Gandia el turisme és essencial com a motor
econòmic i requereix de la participació con-
junta de tots els polítics, el sector i la societat
en general. Però aquesta és una idea que
sembla no ser compartida pel govern del PP.  

La nostra intenció des del principi de la le-
gislatura ha estat treballar amb el govern en les
matèries que més importen als gandians. I el
turisme és una d’elles. Perquè aquesta és una
petició que, contínuament, ens fan els ciuta-
dans: que arribem a consensos. Hem tractat de
convèncer a aquest govern de que opinar és sa-
ludable i escoltar encara ho és més. Perquè des
del diàleg és més fàcil trobar el camí de l’encert.
Però hem de viure com a espectadors, amb im-
potència, la gestió d’un govern que des del mi-
nut zero de la legislatura s’ha preocupat per si-
tuar-nos enfront d’ells i no al seu costat. 

Així, hem patit haver estat apartats de qual-
sevol òrgan de decisió o consulta en aquesta

matèria, de manera que les polítiques turísti-
ques s’han convertit en un «harem» que con-
trolen Torró, Pepe Just i Carlos Bolta, preo-
cupats més pels seus beneficis empresarials
que per l’oferta turística de Gandia. 

Hem estat patint el menyspreu continuat al
si de Gandia Protur, d’on fins i tot vàrem ser ex-
pulsats junt als representants del sector,  per tal
d’evitar que poguérem descobrir què ens ha
costat als gandians els bous, els concerts o el
Maremàgnum. A les  peticions d’informació
mai no hem obtingut contestació i a les nos-
tres denúncies públiques ens han tractat d’a-
coquinar amb documents de confidencialitat.
Finalment l’empresa pública va acabar sent dis-
solta, víctima del forat econòmic generat pel
propi govern del PP. Així que sols queda un fò-
rum de participació, el Patronat de Turisme, de-
fenestrat per Torró a l’inici de la legislatura. En
agost de 2012, vaig demanar per escrit la con-
vocatòria del mateix. Hui, sis mesos després de
l’anunci de l’alcalde de recuperar-lo, res se’n sap.

I en tot aquest temps, el trident Torró, Just
i Bolta ha anat degradant la imatge turística de

la nostra ciutat amb concerts ruïnosos i fra-
cassats, un Maremàgnum buit, obres en pri-
mera línia de la platja en el més de juny per ins-
tal·lar contenidors que hui encara no funcio-
nen,  la  platja presa per les excavadores i sen-
se xiringuitos fins agost, procediments d’ad-
judicació obscurs que han facilitat la gestió dels
mateixos a empreses afins al PP i als seus re-
gidors, com és el cas del Budha Beach, vincu-
lat a Pepe Just; i, per a rematar, el Gandia Sho-
re. Segurament volen eludir d’explicar a la so-
cietat el pas de la Gandia dels Clàssics i dels Bor-
ja a la de la Pantoja o la Gandia Shore.

I la cita de la nostra ciutat a Fitur també se
l’han guisada ells a soles. Han decidit que Gan-
dia deixe de tindre entitat pròpia suprimint el
seu estand únic i ofertant la nostra ciutat diluïda
entre la resta de pobles de la Diputació. Supose
que Fitur serà, com l’any passat, veure a Torró
venent fum, anunciant projectes de mentida.
I després, la tradicional foto de família en la qual
en esta ocasió no estarem els socialistes, per-
què el PP ja fa temps que ens va expulsar d’ei-
xa família.
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GANDIA EN FITUR

Diana Morant
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Regidora del PSPV-PSOE de Gandia

ui fora director gerent i president
del directori executiu del Fons
Monetari Internacional (FMI)
fins a principis del segle XXI, Mi-

chel Camdessus, predicava allò que calia:
«Rejovenir d'ètica el lliure mercat», «invertir
en innovació, recerca i economia del conei-
xement. Feu-ho per a millorar el vostre fu-
tur», aconsellava.

Si tornem la vista als fundadors del lliure mer-
cat, com Adam Smith, veurem que en el cor
central del seu argument el que diuen és que
«la lliure iniciativa i el lliure mercat tenen com
a fi el bé comú!». I açò és el que hem oblidat! La
crisi actual és filla d'aquest oblit suïcida. L’oblit
de que els actors del lliure mercat continguen
la seua cobdícia per a preocupar-se dels seus
veïns.

Ha arribat l’hora de repensar unes polítiques
i maneres de funcionar que, més enllà de re-
presentar i salvar els interessos d’uns pocs, es-
tiguen pensades per a vetllar pel futur de tots. 

No podem estar sols atrapats per aquests
pocs, en la seua pròpia ideologia neoliberal i que
són incapaços de fer res fora d’aquesta (i)lògi-
ca, consistent a seguir recomanacions del FMI,
acatar les exigències que vénen de Brussel·les,
beneficiar a les seues clienteles, perpetuar-se
en el poder, rescatar als bancs o seguir el so dels
mercats i la prima de risc.

L'austeritat és la política econòmica que s'ha

estat duent a terme a Europa des de l'esclat de
la crisi, una estratègia que el FMI està comen-
çant a entendre com a errònia com bé ha re-
conegut el seu economista cap Olivier Blan-
chard, i que esperem que entenguen aquells
que ens governen. I açò és dolent, no es pot te-
nir una societat amb tristesa crònica. I no so-
lament crispada, sinó inquietada per les poques
perspectives de futur.

I és que no es pot confiar en mesures per a
eixir de la crisi que, en el millor dels casos, tor-
naran a deixar les coses com estaven en el mo-
netari però amb l’afegit d’una important de-
gradació de l'economia real, del medi ambient
i de la producció.

Ni les retallades ni els rescats ens salvaran si
continuem en aquesta (i)lògica on el sistema
econòmic està en crisi i, per tant, nosaltres es-
tem en crisi. La crisi irracional d'un sistema irra-
cional, com diria el geògraf i teòric social Da-
vid Harvey. El problema és que des del món
econòmic i de la política es transmet molta des-
il·lusió: «que si hem gastat molt...», però qui ho
ha deixat fer?

Citant al professor d'economia ArcadiOli-
veres: «un sistema que dóna prioritat als inte-

ressos d’alguns per sobre de les vides humanes
és un sistema malalt».

Per sort, el destí no està escrit. Només tenim
el present per a construir un futur. No perme-
tem, per tant, que ens facen creure i créixer en
un món de confrontació, de competitivitat, de
valors materialistes i individualistes per sobre
de l'impuls del bé comú. De la idea prefixada
que les coses no poden ser d’altra manera. Sar-
tre deia que la mala fe consisteix a afirmar que
les coses no poden ser de manera diferent.

Personalment, pense que en l'actualitat els
factors econòmics principals són el talent, la in-
novació, la creativitat i la imaginació. I estic con-
vençut que qualsevol canvi en aquesta crisi eco-
nòmica que ens atrapa no vindrà per l'econo-
mia ni per la política, sinó per la cultura, la trans-
missió del coneixement, la conducta ètica i la
responsabilitat social. Heus ací el nostre com-
promís com a Cercle Euram i de tots aquells que
en formen part; els joves emprenedors, les em-
preses i la societat.

Des del Cercle Euram de la Safor, fem una cri-
da a tots els agents públics i privats a que apli-
quen els criteris de responsabilitat social i em-
presarial pel bé comú.

Q

TEMPS D’ÈTICA I RESPONSABILITAT

Enric Sigalat

Opinión

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


