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tta kefa...». Tu eres pedra i so-
bre esta pedra construiré la
meua Església. L’última pedra,
l’últim representant de Pere el

pescador, no ha pogut suportar el pes. De
l’Església? Per primera vegada en sis-
cents anys, un papa es trau la tiara i se’n
va. L’edat? Les forces físiques? Les psíqui-
ques? Ho sabrem alguna vegada?

Es tracta d’una decisió personal, lliure, le-
gal. A mi, a més a més em pareix sensata.
L’home -és un home-, no pot més i, com
creu que ja no pot complir els deures, sen-
zillament, s’esborra i deixa pas. Supose
que a ell, com a mi, l’horroritzen les imat-
ges de la decadència física total dels darrers
mesos de Joan Pau II, sense valdre’s, el po-
bre, ni per eixugar-se els mocs que li queien
en aquells primers plànols despietats, in-
necessaris, que ens oferien certes televisions.

Sembla millor aquesta previsió controlada
del futur immediat del catolicisme que fa
Ratzinger que aquella mena de parada
biològica total de l’Església de Roma dels da-
rrers mesos Wojtyla. El proper 28 de febrer
el govern de l’Església quedarà en posició
de seu vacant. A partir d’eixe moment es po-
sarà en marxa la maquinària cap a la suc-
cessió. Per a mi no serà com l’última. Re-
conec que sent una atracció pels assump-
tes del Vaticà, millor dit, per les coses que
passen intramurs i que sols coneixen els pro-
tagonistes directes i que, a tot estirar, es guar-
den en els arxius secrets. Tinc eixa morbo-
sitat sana. Al menys crec que sana.

Aquell divendres al matí (l’1 d’abril del
2005) l’informe mèdic habitual sobre la
salut del pontífex em va sonar diferent, i
me’n vaig anar desassossegat a la consulta.
A meitat matí, en comprovar que l’agenda
anava a complir-se bé, ho vaig decidir, vaig
cridar a la meua amiga Amparo de Viajes
Gandia perquè em duguera a Roma. A les
huit de la vesprada entrava a l’hotel Giulio
Cesare al Vaticà i, una hora després, estava
a la plaça de Sant Pere, sota les dues fines-
tres il·luminades del papa moribund. Feia
una nit esplèndida, vaig estar allí fins a les
tres del matÍ, escoltant pel reproductor
d’MP3 la ràdio del Vaticà, que emetia mu-
sica clàssica, la qual interrompia cada hora
per donar notÍcies sobre l’estat de salut del
Papa. Eixa nit i tot l’endemà (dia de sol i
atemperat) foren un munt de sensacions i
emocions inoblidables. La gent mirava cap

a les finestres i resava. Alguns entrelligaven
les mans i resaven. D’altres s’amuntonaven
al voltant d’una guitarra i cantaven cançons
que resaven. Monges, sacerdots molt joves,
agenollats, xicons joves, que podien ser
els meus fills, persones majors, que podien
ser els meus pares, ploraven i resaven. I jo
encara hui sent un nus en la gola quan ho
recorde. A boqueta de nit, me’n vaig anar a
l’hotel, per dutxar-me i prendre alguna
cosa  per a tornar a passar la velada a la pla-
ça de Sant Pere. Quan ho feia, a les deu en
punt de la nit, davant del castell de San-
t’Angelo, enfilant la Via de la Conciliazione,
aquella campana gran comença a donar la
notícia. El Papa s’havia mort. Finalment. Vaig
resar aquell primer rosari de difunts a la por-
ta de Sant Pere mentre la plaça anava om-
plint-se de fidels i curiosos que s’apropaven
al centre de la notícia global. L’endemà
vaig assistir a la primera missa de difunts que
se li faria a Joan Pau II a la mateixa plaça. A
la vesprada, diumenge, vaig agafar un avió
i me’n vaig tornar a Gandia, a la boda dels
meus amics Telmo i Liliana. 

Al cap de dos setmanes, vint-i-quatre ho-
res desprès que 115 cardenals es tancaren
en la Capella Sixtina per l’elecció del suc-
cessor de Joan Pau II, una fumata (en prin-
cipi no massa blanca) i un volteig de cam-
panes (que sonaren deu minuts tard),
anunciaven al món que «havíem papam»,
del qual, passats uns minuts es confirma-
ria el nom esperat i la seua diminuta imat-
ge, coneguda, eixiria a la plaça de Sant

Pere. Aleshores, mentre Benet XVI impar-
tia la primera benedicció de pau «urbi et
orbi» (barallant-se amb el micròfon que li
mal col·locaren davant),  darrere d’aquella
elecció s’estenia en una gran part del món
el desànim per la impressió què, proba-
blement, res no anava a canviar en el rumb
de l’Església catòlica. Ara és hora d’avaluar-
ho. És la història recent de l’Esglesia.

En les properes setmanes es reprén la pa-
rafernàlia que m’atrau tant, i desitjaria que
aquesta vegada isquera la fumata en la
primera votació del primer dia i que fora in-
equívocament blanca. I que sonaran al
mateix temps les campanes i quan apare-
guera en la llotgia el cardenal per anunciar
el «gaudium magnum» no ho fera amb
cara y veu de funeral com amb Ratzinger.
Que tampoc es tancara i obrira teatral-
ment la cortina roja per darrere d’ell per a
fer aparèixer el papa com una «prima
dona», sinó que simplement isquera del fons
de l’estança un papa jove i radiant que
portara un micròfon de solapa enganxat en
l’estola i anunciara «urbi et orbi» que sobre
tot el bé i el bo que havien fet els seus an-
tecessors ell obrirà nous camins a la Fe per-
què tothom puga arribar a l’Església del ter-
cer mil·lenni. I rebre la seua benedicció. I
que amb les paraules i la benedicció em cre-
ga que paga la pena seure, de nou, en un
banc d’una l’església i no sols per assegurar-
me, quan em muira, un lloc al cel.
«Atta kefa...». Tu eres roca, tu eres pedra.
Qui seràs?
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Pasqual Molina
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maginen per un moment
que hi ha un alcalde que
es mou per impulsos.
Que no té model de ciu-

tat, o que el desdibuixa entre el seu
principal capital polític: la seua ca-
pacitat per mirar el melic dels seus
amics i no els problemes d’una ciu-
tat en crisi. Que no creu en la políti-
ca, ni en els acords, ni en un govern
de tots els partits per mantindre i
consolidar serveis públics i socials
exemplars, en benefici dels més des-
favorits de la ciutat i la comarca. Que
no se’n refia d’això que se’n diu capi-
talitat, i que, ben al contrari, passa de
convertir-nos en capital de les Co-
marques Centrals a desdibuixar-nos
com a poble gran, perdut en la fron-
tera entre dos províncies. S’han fixat
bé? Tenen el retrat de l’alcalde de
Gandia i del seu anti-model, sense
recolzaments ni en el seu partit, ni
entre alguns dels càrrecs més desta-
cats de la seua formació a la ciutat,
forçosament exiliats.

Que ens n’eixim de la Mancomuni-
tat sembla una constatació, en forma
d’impuls irreflexiu, sense marxa enrere.
Una condemna que ens eixirà cara als
ciutadans, i un capritx polític, dels de

llibres d’història, que ens farà perdre
el respecte dels pobles de la comarca
i el lideratge a nivell autonòmic per la
nostra força social i el nostre potencial
econòmic. I els lideratges tarden en
consolidar-se, perquè es fan poc a
poc, però necessiten molt poc per en-
derrocar-se. Que la decisió té un cost
polític i econòmic és evident. Però hi
ha més constatacions que ningú sem-
bla veure entre el maremàgnum –mai
millor dit- de declaracions creuades i
trifulca. 

Què seria d’una ciutat en crisi, sen-
se teixit industrial ni múscul comercial,
aïllada i sense contacte, ni que siga en
forma d’òrgan polític i de gestió, amb
els pobles del seu voltant?

Què seria d’una ciutat que necessi-
ta urgentment un redreçament polític
i econòmic, sense la capitalitat i les
connotacions que dóna el lideratge de
les Comarques Centrals, que històri-
cament hem anhelat? Què seria de
Gandia, ja sense model de ciutat, con-
vertida en econòmicament irrellevant
i políticament invisible? I el pitjor, per
què, de constatar-se totes estes pre-
guntes, la tristesa d’estes certeses se-
’ns ocorre evitable, de no ser per un al-
calde irresponsable i impulsiu, que
pensa que ha vingut a gestionar una SL
però que ha de fer front als reptes, po-
lítica pel mig, de ciutadans empobrits
i una societat farta de les seues conta-
lles?

Doncs bé, esta és la darrera decisió
que tenim i este l’alcalde i el Govern
que patim. No ho lamentarem els del
PSPV-PSOE, ni els del Bloc. Serà Gan-
dia la que ho lamentarà molt de temps.
Com ve lamentant el juny en què
s’embarcà en el «Ahora empleo».
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PER IMPULSOS

or todos es sabido que no
corren buenos tiempos
para ser político, los casos
de corrupción que están

salpicando prácticamente a todos los
partidos políticos hacen un flaco favor
a los que nos dedicamos a la política
desde nuestros pueblos y ciudades
pero nada tenemos  que ver con esos
temas oscuros, y afortunadamente so-
mos la gran mayoría.

Hablando de la Ciudad Ducal, es muy
triste ver cómo PSOE y BLOC no tienen
temas por los que poder hacer política de
Gandia y recurren una y otra vez a los
mismos temas del Partido Popular na-
cional que nada tienen que ver con
nuestra ciudad, recurren atacando temas
personales de nuestro alcalde que no in-
fluyen ni directa ni indirectamente con
la gestión del ayuntamiento, recurren
metiéndose en la vida privada de los con-
cejales y cuestionan donde deberían
irse de vacaciones... Hay muchas formas
de hacer política, pero sin duda la más
baja y rastrera es la que hacen los con-
cejales de la oposición, parece que están
dispuestos a todo por aferrarse a sus ac-
tas de concejales. 

Me cuesta entender qué le pasa por la
cabeza a este grupo de la oposición, no
hacen nada productivo, no proponen

prácticamente nada, quizá se creían in-
amovibles por que llevaban demasiado
tiempo acomodados mandando preo-
cupándose de dejar a nuestra ciudad en
el top 3 de las más endeudadas de España
(lo consiguieron), haciéndonos creer
que podíamos tener gimnasios y «esco-
letes» públicas costaran lo que costaran,
que podíamos tener una televisión que
nos costaba 1,8 millones de euros al
año, que podíamos tener un tranvía que
costaría 16 millones de euros y no utili-
zaría nadie, que podíamos tener prácti-
camente cualquier servicio público gra-
tuito... pero nos engañaron. 

Y ahora llega el PP a sacarnos de esta
espiral en la que nos habían metido, a sa-
near esta ciudad, a tapar todos los agu-
jeros que dejaron, pero cuando se pro-
ponen mejoras de gestión y hacer más
con menos, (como por ejemplo: el Ur-
banet, la nueva gestión de los jardines y
parques de Gandia, el teatro Serrano, la
Oficina Jove de Gandia) toda la bancada
de la oposición salta al unísono criticando
y diciendo que hay que mantenerlo todo
igual, no hay que tocar nada. ¿Qué quie-
ren? Alguien debería explicarles que si in-
gresas 5 no puedes gastar 7 y al año si-
guiente lo mismo hasta dejarnos con 300
millones de deuda.

Por todo esto yo digo, ¡que no nos en-
gañen!, en Gandia se están haciendo las
cosas bien, hemos logrado refinanciar
nuestra deuda, hemos logrado pagar a los
proveedores, se ha creado un plan de em-
pleo local, pero todo requiere su tiempo.
Que no nos hagan creer que esta situa-
ción es culpa nuestra, ni caso a los que
intentan desestabilizar a este Gobierno,
el más votado de la historia de nuestra
ciudad. Hay que dejar margen de ma-
niobra para que lo sembrado estos me-
ses dé sus frutos pronto. #Deestasalimos.
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#DEESTASALIMOS

Jordi Barber Moratal
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José Manuel Prieto
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