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ndreu Hibernón no era més
que un franciscà llec, porter,
cuiner, almoiner. Pobre, sense
cap poder terrenal, però arribà

a tenir una gran influència espiritual popu-
lar com a guaridor i miracler. Dos-cents
anys després d’haver mort va ser declarat
beat i en això es va quedar, perquè es van
acabar els diners dels franciscans, que se’ls
havien gastat a fer sant, en primer lloc, el
seu company contemporani, Pasqual Bai-
lón. Hui encara espera el dia (411 anys des-
prés d’haver mort i 222 anys després de ser
declarat beat) de pujar al lloc més alt dels
altars. Faria falta, per a ser declarat sant,
que Déu fera un miracle gràcies a la seua
intercessió. 

No a  tothom li ha costat el mateix arri-
bar a la santedat. Com sempre, «Qui té pa-
drins el bategen» o «Segons el sant li fan la
festa». Per proximitat, el nostre Francesc

de Borja, noble, ric, poderós, va ser beatifi-
cat als 52 anys de la seua mort (aleshores
havien de passar 50 anys de la mort per a
iniciar el procés de beatificació) i 47 anys
després ja el feren sant. José María Escrivà
de Balaguer gaudí d’una autèntica cano-
nització «exprés» ja que als 17 anys de mo-
rir va ser declarat beat y tan sols 10 anys
després fou santificat en una cerimònia
multitudinària a la plaça de Sant Pere i vol-
tants (6 d’octubre de 2002) a la qual un ser-
vidor va assistir bocabadat. I, més encara,
Joan Pau II ha sigut beatificat 6 anys des-
prés d’haver mort i s’ha fet públic que,
aquest mateix any, serà canonitzat. 

Un miracle, al «beatet» li faria falta un
miracle perquè fora nomenat sant. Es con-
sidera un miracle, a este efecte, un fet que
no és explicable per causes naturals. La
major part dels miracles que és consideren
hui són de caràcter mèdic, perquè encara
que en alguna ocasió s’han admés algun
d’altra naturalesa, el mateix Benet XVI, fa
poc, recordava (en el seu missatge al pre-
fecte de la Congregació per a les Causes
dels Sants), que «la pràctica ininterrompu-
da de l’Església estableix la necessitat d’un
miracle físic, ja que no és prou un miracle
moral». I cal aportar proves, les quals, amb
les possibilitats avaluadores de la medicina
actual poden ser definitives, rigorosíssimes.
Els testimonis dels metges són fonamen-
tals. Però també és fonamental demostrar
que la curació ha sigut per intersecció del
beat, per la qual cosa haurà de testificar la
persona que va demanar el favor, és a dir el
mateix beneficiari del miracle o una altra
persona. Conec que al llarg d’aquests més
de dos-cents anys hi ha hagut testimonis de
curacions, considerades miraculoses atri-

buïdes a la mà del beatet, i que les persones
i les famílies les deuen haver fet arribar.
Però fins ara no han sigut considerades de
prou rellevància. El mateix vicepostulador
de la seua possible causa de canonització,
el franciscà Benjamín Agulló, deia aquests
dies, en aquest diari, que cap d’aquests fets
passats no permetran que Hibernón siga
declarat sant, sinó que faria falta que l’Es-
glésia proclamara un fet excepcional, atri-
buït a ell, ara, en temps moderns. A Gandia
es pensa, des de fa unes setmanes, si l’es-
mentat fet excepcional no pot haver oco-
rregut ja.

Fa quatre mesos, en un ambient de reli-
giositat al voltant del beat, en la seua esglé-
sia, amb fidels reunits per homenatjar el
president de la seua associació i quan
aquest donava una conferència sobre An-
dreu Hibernón, de sobte, l’home es desplo-
mà a terra, es va dir que per un infart agut
de miocardi. Atés d’immediat per dos met-
ges (que estaven presents en la conferèn-
cia), pel mateix fill (que és odontòleg), pels
membres de la Policia Local (que arribaren
prompte i tenen experiència) i pels experts
especialistes del SAMU, l’home no reaccio-
nava a cap de les adequades maniobres de
reanimació que se li van practicar fins pas-
sar quasi quaranta minuts. Durant tot
temps hi va haver fidels que invocaren la
intercessió del «beatet» i les seues relíquies
foren dipositades sobre el cos inert. Un in-
tent final de reanimació el va recuperar.
L’home, hui (després d’una operació regla-
da posterior) està asimptomàtic i sense cap
seqüela. 

Seria aquest el fet excepcional que ne-
cessita l’Església? Serà suficient per posar
en marxa la causa de la canonització? Su-

pose que per als creients poques vagades hi
haurà una situació tan propícia perquè el
Vaticà puga afirmar que el que passà a l’es-
glésia del beat fou un miracle: és impossi-
ble la vida després d’eixe temps sense arri-
bar oxigen al cervell; es va demanar l’ajuda
del beat; hi ha tot tipus de testimonis per-
sonals per la comprovació dels fets. Per a
les persones que mirem aquestes situa-
cions amb dubtes però amb molt de res-
pecte (soc cirurgià oncòleg i he viscut situa-
cions per a les quals hui no tinc explica-
cions però que confie algun dia hi arriben),
la paraula «miracle» és molt forta, per això
entenc el rigor de l’Església per a qualificar-
lo com a tal. En aquest cas, si es posara en
marxa el procés, el quid estarà en demos-
trar que el cor va estar en parada tot eixe
temps. I es va a ser molt exigent amb els
testimonis dels metges que actuaren i que
donaren aquell cos per mort. I es buscarà
experts de la ciència mèdica actual per
qüestionar si hi ha alguna escletxa que ex-
plique científicament aquesta resurrecció.
Rigor Vaticà. Necessari. 

El que per a mi si que és admirable és
com podien certificar accions miraculoses
dels beats i sants 200 anys després de la
seua desaparició, basant-se en documents
del procés centenaris, recollits de testimo-
nis de gent contemporània que, aleshores,
vivia en un ambient de misèria, incultura i
d’integrisme religiós. Com deia mon pare
«Que siga el que Déu vulga» perquè no tinc
jo molt clar que els gandians vulguen que
el seu beatet siga sant. Sant Andreu Hiber-
non? No queda malament! Sols que, de ser,
els de la meua promoció no ho veurem! Un
procés de canonització, normal, és lent i
car.
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SANT ANDREU
HIBERNÓN

Pasqual Molina

Anem Fent!

o sí crec en la política. És un dels ins-
truments que tenim els humils per
vèncer i doblegar als poderosos. És
l’instrument que sense ús de la violèn-

cia, amb la paraula i amb la força social ha aconse-
guit més èxits per al poble. La política, i tots els so-
ciòlegs ho corroboren, és un reflex dels valors hu-
mans i de l’escala que tenen en les persones. Així
doncs, no ens ha d’estranyar que a la dreta, que re-
presenta l’egoisme i el fanatisme del jo, la política
no l’interessa més que per a enriquir-se i fer els
seus negocis. Al cap i a la fi, va ser un mal que van
haver d’acceptar per tal de continuar fent negoci
després de la dictadura feixista. Lamentablement a
un sector de l’esquerra, el sector que diuen mode-
rat, també li sembla així. Però l’esquerra, la dels va-
lors socials, de justícia i d’igualtat, la que va guan-
yar la democràcia i tots els drets que ara podem
gaudir, la que representa els moviments socials i cí-
vics, aquesta sí que vol la política com un instru-
ment de lluita contra el poder, i la Mancomunitat
de Municipis de la Safor, naix d’aquesta esquerra,
d’aquests moviments. La Mancomunitat és una
gran idea des del punt de vista territorial, perquè el
fonament d'una bona gestió és la sostenibilitat.

Des del moviment ecologista hem exigit fins a la
sacietat una Llei de Comarcalització, que organitza-
ra i enfortira les Mancomunitats, però evidentment

a la dreta no li ha interessat mai aquest organisme i
si participa d’ell és per pur egoisme, perquè els seus
pobles menuts necessiten de la solidaritat d’altres per
tal de funcionar. Ara bé quan la dreta governa als po-
bles més grans ja no els ixen els càlculs ni les funcions
i els valors que representen no conviuen bé amb la
Mancomunitat. És per això i no per altres qüestions
que ràpidament ixen d’aquestes estructures comar-
cals, així queda palès una i altra vegada, ara amb l’a-
bandó de Gandia de la Mancomunitat de la Safor. 

És normal, son egòlatres i no creuen en la comarca,
ni en la organització i gestió del territori a una esca-
la que no els permeta controlar de prop. Perquè si les
Mancomunitats hagueren funcionat bé aquesta cri-
si a la Safor, seria molt menys dramàtica, i ells no ha-
gueren pogut fer tant de negoci.

La Mancomunitat hauria d’haver regulat la cons-
trucció de polígons que han provocat la competèn-
cia interna, haurien d’haver ordenat les comunica-
cions, els espais naturals, la construcció d’infraes-
tructures, evitar poliesportius petits sense bons ser-
veis i facilitar estructures compartides més sosteni-
bles, més eficients i més qualitatives. La Mancomu-
nitat és la clau per plantejar un futur diferent al mo-
del territorial que ens ha afonat en aquesta crisi eter-
na, que tant bé li ha funcionat a la dreta política. És
l’instrument que pot coordinar accions culturals
però amb força i no tímidament. La marca turística
i tota la seua gestió passa per la coordinació de totes
les ofertes dels nostres pobles, perquè soles són
molt més febles. 

Els serveis als més humils i als malalts passen per
la solidaritat dels pobles més grans per aprofitar al mà-
xim els recursos... però això l’actual govern de Gan-
dia, ni ho creu, ni ho vol, ni ho comparteix perquè el
PP no té aquests valors, i si algun dels valors citats és,
sens dubte, ho és allà baix, prop de l’infern, d’on ve-
nen els rojos que creiem en la política com una eina
per doblegar als poderosos.
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LA GANDIA EGÒLATRA

Xavier Ròdenas

Opinión

arece que en su colum-
na de esta semana pa-
sada en la que hablaba
de magia se olvidó de

que la magia siempre implica ilu-
sión, aunque son conceptos dispa-
res. Critica, como no podía ser de
otra manera, al alcalde de Gandia,
Sr. Torró, al que ya censuraba
cuando estaba en la oposición, lo
que parece una obsesión enfermi-
za hacia su persona, con lo cual la
credibilidad de sus juicios de valor
y escritos están por los suelos.

Gandia, después de 28 años de
abandono por parte del PSOE, al que
usted pertenece, y del que ha sido
parte activa como concejala, nece-
sitaba un nuevo partido y un nuevo
alcalde que elegido democrática-
mente por los ciudadanos nos traje-
ra ilusión, objetividad y entusias-

mo, no «ilusionismo» al que nos te-
nían acostumbrados nuestros go-
bernantes anteriores. Si para eso es
necesario la magia e ilusión, como
usted define, pues bienvenida sea. 

De las corrupciones, si quiere, en
otra ocasión hablamos. Que se re-
cuerde, el único partido que hasta la
fecha ha sido condenado, por fi-
nanciación ilegal, ha sido otro, el
PSOE, al que usted conoce muy bien
(Filesa, fondos reservados, etc…)

Habla de magia y magos y sólo se
refiere al Sr. Torró, pero se olvida del
Sr. Orengoy su Gobierno. Si el Sr. To-
rró es mago, que no lo es, el Sr. Oren-
go y su Gobierno serían algo pareci-
do al mejor mago/ilusionista que ha
existido, en concreto, «El Gran Hou-
dini», aunque con una diferencia. El
Sr. Houdini conseguía desaparecer,
pero el Sr. Orengo y su Gobierno, a
pesar de los trucos y prácticas trile-
ras, no consiguieron desaparecer,
para desgracia de todos los ciuda-
danos de Gandia, hasta que esta
ciudad, por fin, los envió a la oposi-
ción.

Sin embargo, en algún aspecto, su-
peraron al «Gran Houdini». Como se
sabe, este mago/ilusionista hacía
desparecer las cosas, aunque luego
aparecían, y aquí viene el secreto de
la magia del Sr. Orengo y su Gobier-
no, hizo desaparecer sesenta y siete
millones de euros (canon del agua y
del alcantarillado), en menos de año
y medio y nunca más aparecieron, y
lo más gordo es que nadie sabe don-
de están. Esto sí que es magia/ilu-
sionismo. (Un ilusionista trabaja por
medio de ilusiones, es decir, nos
hace creer lo que no es cierto), le sue-
na, Sra. Moreno?
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LA MAGIA DE
LA SEÑORA
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