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n l’accepció literal de la paraula
«amic», Arturo Torró i José
Manuel Orengo no són amics
meus. Perquè tenim diferents

edats i perquè nasquérem en diferents
llocs: de xiquets, no compartírem aules ni
jocs al carrer; d’adolescents no estiguérem
en les mateixes colles ni ens furtàrem les
nóvies; de joves, no fórem quintos, no anà-
rem a la mateixa facultat, i d’adults, no
hem treballat en la mateixa empresa, no
compartim ocis, ni hem eixit mai a sopar
junts. Però en l’accepció literal de la parau-
la «afecte», jo sent afecte per ells. I sé que
ells també el senten per mi. I respecte
mutu. Ens coneixem des de fa molts anys,
des de molt abans que ocuparen, cadas-
cun, el càrrec més important de la ciutat.
Sovint ens retrobem en els actes públics i,
sempre, les abraçades i les encaixades de
mans són sinceres. Ho sé. Entre ells, no són
amics; entre ells, no hi ha afecte. I eixa ene-
mistat mútua, eixe desafecte compartit,
entre ells, a mi, com a persona que els
aprecia, em fa patir i, com a ciutadà de
Gandia, em té fart.

Gandia viu un moment polític molt de-
licat. Extremadament difícil. Tants milions
d’euros de deute municipal significa, lite-
ralment, que l’Ajuntament està en fallida.
Ells són els caps de les dues formacions
polítiques més importants, l’un governa

amb majoria absoluta, i l’altre és el cap de
l’oposició. El trellat manaria que, donada
la situació, anaren junts per veure com ei-
xir del toll. Junts. No perdre’s adelitant-se
culpant a l’altre, de tot. Però no és eixe el
cas. Malauradament. La crispació entre els
dos curulla l’àrea política i ha arribat a l’à-
rea personal. No és una disputa entre par-
tits per una manera diferent de veure les
coses i de plantejar les solucions, es tracta
d’un atac personal mutu que a ells els des-
mereix com a persones i que als ciutadans
ens enterboleix el panorama municipal.
La seua situació és motiu de comentari
diari per tot arreu de la ciutat i, amb les
darreres amenaces judicials, la notícia ha
traspassat els límits del campanar de la
Seu i som comentari dins i fora de la Co-
munitat Valenciana.

L’altre dia, en un programa de ràdio lo-
cal, un participant, referint-se al fet que en-
tre Torró i Orengo més que un distancia-
ment polític hi ha un abisme personal, va
dir: «És que no hi ha algun amic dels dos
que els ajunte i parle amb ells per recon-
duir la situació?». I jo vaig pensar que era
una idea sensata. De tipus Walt Dis-
ney, potser. Irrealitzable, segu-
rament. Però sensata. Una idea
en benefici de la ciutat. Una
idea en benefici d’ells mateixos.
Buscar un lloc tranquil, posar-
los cara a cara amb l’únic testi-
moni d’una persona de la seua
confiança i estima, per dir-se, si
fera falta, tot els que els enverina
l’ànima per causa de l’altre, allí, di-
rectament, i no a través dels mit-
jans de comunicació o dels jutjats,
com ho fan ara, i després de desfo-
gar-se, recuperar el trellat perdut i
intentar reconduir la situació. En be-
nefici de la ciutat. En benefici propi i
en el de les seues persones estima-
des. De Walt Disney? Irrealitzable? 

No crec que jo fora eixa persona
(no tinc tanta ascendència sobre ells),
però estaria disposat a fer-ho, a la mí-

nima senyal que rebera. No seria un mal
lloc la meua caseta de la Marjal per al retir
espiritual d’unes hores. No sé si seria molt
ecològic enterrar allí els odis, ofegar en les
sèquies les rancúnies però sí que potser el
lloc on respirar profund l’aire net i pur de
la determinació per a eixir d’allí agafant
cadascun el seu rem i, encara que no ana-
ren en la mateixa barca, remaren en la ma-
teixa direcció. Perquè són els dos intel·li-
gents. Perquè ens han dit sempre que, els
dos, volen el millor per aquesta ciutat.

No tinc l’ascendència necessària sobre
a ells per a poder convocar-los a eixe
cara a cara, però sí que tinc, des de fa
anys, esta pàgina oberta del diari per a
escriure sobre les coses que passen i so-
bre les impressions que em causen, sem-
pre amb respecte a les persones i a les
seues idees i hui ho faré, a més a més,
amb l’afecte sin-
cer que sent per
aquests dos per-
sonatges fona-
mentals en la
vida pú-

blica gan-
diana.
Amics
meus.

Arturo, em fa mal el tarannà d’algunes
de les teues actituds i declaracions. Una
majoria absoluta no ha d’esborrar-te el
fet que quasi l’altra meitat de la ciutat vo-
lia una altra opció en les darreres elec-
cions generals i caldria considerar que,
per a les properes, alguns dels teus po-
drien espantar-se. Tingues sempre pre-
sent que moltes de les alabances que
reps al teu voltant no són més que les ba-
ves dels llepons que pul·lulen per les
corts del poder. Eixes postures tan enèr-
giques no són pròpies d’una persona de
tanta vàlua personal, de tanta competèn-
cia demostrada i que ha renunciat a tant
per l’amor que sent per aquesta ciutat.
Amic.

José Manuel, ni tu, ni els teus, podeu
obviar el fet d’haver contribuït a la situa-
ció de desastre econòmic municipal. Ad-
metent també el fet, incontestable, que la

crisi global us va ofegar. Però nin-
gú us ha acusat mai de clavar-
se un duro en la butxaca. Per
això, traure vosaltres ara, factu-
res de mil quatre-cents euros (la
del viatge i estància de l’alcalde i
del tècnic de l’ajuntament a Ma-
drid per assumptes municipals)
sols serveix per a rebolicar els bu-
dells de persones de mira política
curta i, per als que no la tenim,
comprovar la pobresa d’argu-
ments que té l’oposició municipal
en la situació actual i no estar a l’al-
tura de tot el treball tan important
que has fet, que heu fet, en la ciutat
els darrers anys convertint-la en un
lloc ideal per a viure. Jo sé que estàs
passant-ho mal. La vida pública és
desagraïda i, moltes vegades, injusta
amb el que ja no mana. Però també sé
que tens el caràcter i la fortalesa per a
afrontar el teu futur personal i públic,

per al qual et desitge el millor. Amic. 
Heu de fer, els dos, alguna cosa. Ja! Per-

què si no, el futur de Gandia és territori de
cloaca.

E

AMICS

Pasqual Molina

Anem Fent!

questes setmanes l’alumnat de
3r i 4t d’ESO del Col·legi Abat
Sola ens hem informat del tan-
cament i posada en venda dels

locals del teatre del Raval. La notícia ens ha
sorprés molt, perquè no pensàvem que un
teatre com aquest, el nostre teatre de tota la
vida, al que assistim des de que teníem tres
anys, vaja a tancar. 

Al voltant d’aquest tema hem fet diverses
activitats en l’aula. Començàrem infor-
mant-nos de les notícies, aparegudes en
premsa aquest estiu, sobre el teatre del Ra-
val. Seguidament vàrem veure i analitzar la
pel·lícula «Shakespeare enamorat», per a
conéixer millor el món del teatre. Vàrem
tindre la sort de gaudir d’una xarrada amb
l’actor Joan Muñoz, de Pluja Teatre, que
ens va explicar la història del teatre del Ra-
val i els motius pel qual havien de tancar.
Finalment hem redactat els nostres textos
per fer saber a la gent del carrer que la pos-
sible desaparició del Raval ens importa i
ens afecta molt directament. Ací presentem
alguns dels textos elaborats i que represen-
ten el que  nosaltres  sentim.

«El teatre del Raval s’ha convertit en un
dels majors símbols no només de Gandia,

sinó de tota la Safor. Però per desgràcia fa
uns mesos van decidir tancar-lo, ja que la
pujada de preus i el descens d’espectadors
van ser uns colps molt durs per aquest tea-
tre que durant tants anys havia fet gaudir a
centenars de menuts i majors».–Pablo.

«Amb preus simbòlics tot el món podia
accedir a veure aquest art… És més que el
tancament d’un local, és el tancament d’ai-
xò que ens agrada a tots».–Javi.

«Ens lleven les nostres cases, ens tiren
del nostre treball, ens embarguen els nos-
tres béns, tanquen els nostres locals i ara
ens arrebaten la nostra cultura. El teatre del
Raval de Gandia és possiblement el teatre
més freqüentat pels xiquets i joves de la
nostra ciutat i comarca. Era un teatre molt
xicotet, però amb cada obra representada
sobre aquell escenari donava la impressió
que es feia més gran. Per allí han passat ac-
tors d’ací i de tot el món: italians, anglesos,
argentins… Actors que tenien el poder de
fer-nos riure o fer-nos plorar, que s´enfron-
taven al públic més exigent, els xiquets. Des
de que tinc memòria recorde visitar diver-
ses vegades a l’any el teatre Raval. Des dels
més petits als més majors, quan entraves i
t’asseies allí et tranformaves en la persona

més feliç del món i se’t complaïa fàcilment.
Recorde que era de les eixides escolars que
més m’agradaven perquè no hi ha res mi-
llor que la imaginació d’un xiquet, o això
diuen. Però, i els més majors? Ells també
gaudien perquè no hi ha edat per al teatre,
perquè el teatre és la forma més ràpida i di-
vertida de tornar a la infantesa. Cada histò-
ria representada suposava un gran treball,
un gran cúmul de persones darrere d’un
teló que l’únic que volien era veure’ns riure,
perquè no hi ha res més bonic que el som-
riure d’un xiquet. Però… i ara? Ara qui farà
riure als nostres xiquets, qui els portarà a
un món de diversió, d’imaginació, de senti-
ments… Qui? On aniran els nostres xiquets,
on els faran sentir-se grans malgrat ser tan
xicotets si tanquen el nostre benvolgut tea-
tre del Raval? Els xiquets són petits i encara
no entenen el que comporta la pèrdua d’un
teatre, però nosaltres sí. Per a un actor un
teatre és com la seua segona casa; si des-
apareix el Raval, on assajaran tots aqueixos
actors? No és solament un negoci el que
se’ns lleva, són anys i anys de sacrificis, de
xiquets somrients, de treball dur i creatiu,
d’històries. No se’ns arrebata sols un teatre;
se’ns arrebata la nostra cultura, i no ens la

lleven solament a nosaltres, joves estu-
diants de Secundària; la lleven a la nostra
pròpia ciutat, Gandia».–Luisina.

«Els xiquets es quedaran sense l’art, la
passió, l’alegria, tot allò que ens fa sentir
vius i capaços. No és només un teatre el
que es tanca, sinó moltes portes per a tots
els qui volen ser artistes. I per als qui no si-
guen amants del teatre, mirem al nostre
voltant: cadascú de nosaltres viu fent tea-
tre, és una persona o una altra segons l’es-
cenari en el que estiga. No deixem que
aquest teatre es perda. Lluitem per una ciu-
tat amb possibilitats, cultura i passió. Llui-
tem, perquè els xiquets i joves ens ho me-
reixem. No deixem que aquest siga el pri-
mer pas cap a la incultura».–Martina.

«Al Teatre del Raval encara li quedaven
molts somriures per traure de tots nosal-
tres…».–Sheila.

«Crec que seria molt bona decisió, que
l’Associació de veïns i veïnes del Raval ad-
quirira aquest local i puguera continuar
sent allò que sempre ha sigut: un espai on
els xiquets i majors gaudien del teatre com
en cap altre lloc. Si açò no fóra posible, es
podrien posar em marxa xarrades informa-
tives i altres accions semblants per tal d’evi-
tar el tancament definitiu d´aquest tea-
tre».–Iratxe.

«Ja que el Raval tanca, ens agradaria que
el teatre municipal de Gandia, el teatre Se-
rrano, seguira fent obres de teatre per a la
gent de les escoles i dels instituts, com ho
feia el Raval».–Alba.
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