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e anat aquesta setmana
al tanatori. Una altra ve-
gada. Per acomiadar-

me del meu amic Pere. No fa res
hi vaig anar per fer-ho de Paco.
No fa massa, de Joan i un poc
abans, de Ximo. Gent de la meua
quinta. M’adone que és un lloc
que visite, cada vegada, més fre-
qüentment. En els darrers mesos
també hi he anat en altres oca-
sions mogut per diferents afec-
tes. Ja em sé de memòria les pla-
ces de  pàrquing d’un d’ells i la
distribució de les diferents sales
mortuòries de l’altre i, quan hi
arribe, a qualsevol dels dos, em
fa l’efecte que la recepcionista
em saluda com si fóra casa. Són
massa vegades d’anar-hi i, és
clar, inconscientment, el tema et
fa pensar. 

A començament de més,
complint amb la tradició, vaig
anar als cementeris. Al de Gan-
dia, per portar flors a sers esti-
mats. Al de Benirredrà per por-
tar taronges als meus pares. A
ma mare li agradaven les taron-
ges, era el que més li agradava
de tot i jo li’n porte les primeres
que es cullen a la marjal i li les
deixe allí, al repeu del nínxol. Hi
vaig sempre un parell de dies
abans de Tots Sants per no tro-
bar-me amb massa gent i m’a-
grada fer una volta llegint els
noms de les làpides i, cada vega-
da més, fixant-me en les edats

dels noms de les làpides. Com-
prove, bocabadat, en cada nova
visita, com augmenta la quanti-
tat de persones les quals quan
moriren tenien menys anys que
jo. Ni s’ho poden imaginar la
quantitat! I, és clar, conscient-
ment, el tema em fa pensar.

Així, doncs, fa uns dies que
estic donant-li voltes a això de la
mort. Un tema, el de la mort,
que no havia sigut, fins ara, mo-
tiu de preocupació en aquest
anar fent meu diari. I no és que
la mort haja sigut un factor aliè
en la meua vida, tot el contrari,
hi he conviscut, repetidament,
sobretot durant el temps en què
vaig treballar en l’hospital, on al-
guns dels pacients més greus o
de salut més delicada, després
d’una lluita tenaç amb la malal-
tia, faltaven. I jo els he assistit en
eixe moment i he donat explica-
cions als familiars i he signat els
seus certificats de defunció. No,
la mort dels altres no ha sigut
aliena a la meua vida, però mai
m’havia parat a pensar en la
meua. Cap reflexió. Ni per por, ni

per valentia, simplement, per-
què, supose, pensava que no en
tocava encara. Fa uns anys, en el
transcurs d’una entrevista que
em feien, de tarannà més perso-
nal i intimista que professional,
el periodista em va posicionar
davant l’eventualitat de sofrir
una mort sobtada o inesperada i
li vaig respondre que, si la mort
m’arribara així, en aquells mo-
ments podria anar-me’n ben sa-
tisfet, perquè, fins aquell mo-
ment, havia fet en la vida tot el
que m’havia donat la gana. La
veritat és que hui no em reconec
en aquella declaració de vanitat
estúpida, perquè, des de fa molts
anys, no vull, de cap manera,
perdre’m aquest viure el dia a
dia que visc contemplant, a més
a més, el futur amb molta il·lusió
i amb la declarada intenció de
no jubilar-me de res. De res.
Però donat que el traspàs de les
persones és inexorable i que està
clar que al tanatori, a curt o llarg
termini, un dia ens retrobarem
tots i que en un dels viatges —en
l’últim— seré jo qui estarà expo-

sat a l’altra part del vidre, estos
dies, sense massa voler, m’han
vingut al cap records de fets i de
persones que foren i d’inten-
cions que mai vaig decidir ni de
voluntats que a ningú vaig con-
firmar. Són les circumstàncies
que envolten les dates del tras-
pàs. Les dels dies, setmanes o
mesos d’abans d’eixe dia. Les im-
mediates acabat el moment. He
decidit intencions estos dies i co-
municaré voluntats els propers.
Comprendran que part de les in-
tencions i de les voluntats sols
les coneixeran en l’espai familiar
més pròxim.

No m’agradaria ser una càrre-
ga per a cap dels sers més esti-
mats en els últims temps de la
meua vida. És el que em deien a
mi els meus pares: «No volem
donar faena». Ells no la donaren,
fins el darrer moment van viure
a sa casa valent-se per ells ma-
teixos i quan van començar a
necessitar ajuda es morien els
dos, sobtadament, amb dos dies
de diferència. I jo no la vull do-
nar tampoc. Ja m’ho apanyaré
com puga. El meus pares tingue-
ren una mort digna. Moriren a
l’hospital amb tot tipus de cura
professional i familiar. Sense pa-
tir i, n’estic segur, sense dolor. Jo
ja ho signaria perquè fora igual.
Com a persona, jo no voldria, en
eixos moments, patir d’esperit ni
sofrir dolor. Com a metge, no ho

consentit mai que els meus pa-
cients patiren en l’ànima ni sofri-
ren dolor en el cos les conse-
qüències de la seua malaltia,
perquè cap creença ni cap reli-
gió m’ha fet comprendre, ni ad-
metre, mai el perquè del dolor
absurd i improductiu que l’a-
companyen. Finalment, si ja no
puc abraçar, m’agradaria poder
mirar als ulls els meus i dir-los
amb eixa mirada quant els he
estimat. I anar-me’n.

Què fer amb les despulles? Jo,
complint la seua voluntat, vaig
incinerar ma mare un diumenge
i soterrar mon pare un dimarts.
La casualitat féu que no escam-
pàrem totes les cendres en el
punt de la vora del mar que volia
ma mare i la resta les vam dipo-
sitar, unes hores després, dins
del fèretre de mon pare. Alesho-
res tinc tot tipus de sensacions i
emocions viscudes al respecte.
Però jo he sigut sempre partidari
de la incineració. Però mentre
deixe passar els temps de la
meua història, els quals decidi-
ran on s’hauran d’escampar les
meues cendres, sí que és de ve-
res que aquests dies passat m’he
vist arribant a les primeres files
de la rampa de llançament o del
cantell del penya-segat, segons
on tocara que anara la meua
ànima, dependent dels talents
bíblics que haguera aconseguit,
ací, arreplegar.
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ANEM FENT!

Pasqual Molina

ls valencians som una
societat cada vegada
més empobrida, endeu-

tada i intervinguda. No esbossa-
rem les causes, ja han estat massa
exposades i són sabudes per tots i
totes. No es pot dir que anem a
millor.

La taxa d'atur dels nostres jo-
ves és comparable a les africanes,
superior al 50% en menors de 25
anys que ens fan estar al «top
ten» de l’atur juvenil a les regions

europees segons fonts d'Eurostat.
Sens dubte, la dada és terrible.
Els deutes de les administracions
públiques amb la classe empre-
sarial clamen al cel, segons dades
de l'Observatori del Treball Autò-
nom (ATA), el 2012 van perdre la
feina quatre autònoms valen-
cians diàriament per culpa de la
morositat, sobretot de les admi-
nistracions públiques. Les uni-
versitats no reben el que se'ls
deu, el deute de la Generalitat

amb les universitats públiques
supera els mil milions d'euros se-
gons dades de la Plataforma en
defensa de la Universitat Pública.
D’igual forma, moltes persones
veuen com els dependents i altres
col·lectius no reben allò que tam-
poc se'ls havia promès. Tanma-
teix, els bancs des de fa temps no
fan la seua feina que no és altra
que el de concedir crèdits i donar
suport a l'economia anomenada
«real», i a això que ara està tan de
moda i s'anomena: emprenedo-
ria. Segons dades de l'Associació
Espanyola de Banca (AEB), en el
primer trimestre del 2013, els
bancs espanyols han guanyat un
67% més però segueixen retallant
el crèdit. I és que per créixer les
empreses i per emprendre, s'ha
d'invertir i per invertir es necessi-
ta que algú puga finançar aques-
tes inversions. La manca de fi-

nançament és, sens dubte, un
llast. 

A més de tots els problemes
que tenim, hem d’afegir el que es-
tem «infrafinanciats». S'ha dit per
activa i per passiva que patim
d'un finançament injust, fins i tot
s'han fet estudis que reconeixen i
avalen aquest fet, però se'ns
traeix a l'hora d'exigir un finança-
ment millor. El finançament per
càpita dels valencians segueix es-
tan bastant per sota de la mitjana
estatal, concretament 211,49 eu-
ros, segons dades públiques del
Ministeri d'Hisenda. Els interes-
sos partidistes han pesat més pel
vist que dades com les anteriors
en detriment dels valencians. 

L'anàlisi de la nostra realitat
com a societat només ens permet
arribar a una  conclusió. Una pri-
mera hipòtesi seria que els nos-
tres polítics són incapaços de de-

fensar els nostres interessos i tre-
ballen únicament per a ells, en
clau de partit. Una segona és que
som, en termes generals,  una so-
cietat plàcida, condescendent.
Això que alguns ens diuen: «uns
meninfots». Podria ser que les
dues hipòtesis foren vàlides.
Mentrestant, només pagar els in-
teressos del sobre endeutament
es convertirà en la segona partida
de despesa més important del
pressupost per als valencians, per
davant de l’educació, per exem-
ple.

Es fa necessari un canvi i una
nova mirada al futur abans de
caure en el desànim i el derrotis-
me. I ningú vindrà a arreglar-nos
les coses. Hi farem nosaltres, des
de baix. Eixe és, segur, el canvi.
Pot ser el més interessant, un rep-
te necessari per a la societat  va-
lenciana.
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El Grupo Radio Gandia entregó el viernes pasado, en el transcurso
de una gala celebrada en el Teatre Serrano, los premios anuales que
concede el grupo de comunicación a diversas personalidades de la
comarca, y que ya han llegado a su cuarta edición, que coincidió con

los 80 años de Radio Gandia. Los galardonados fueron el óptico José
Miguel Borja (Premio Especial del Jurado); el ingeniero Toni Cuquere-
lla; el pediatra José Miquel Sequí; la triatleta Xelo Mas; el pintor Álex
Alemany; la Universitat d’Estiu de Gandia; la empresaria Victoria Fer-

nández; el músico Miquel Vercher; la academia Eurolingua Study
(por su cuña publicitaria) y exboxeador Antonio Climent «Misteri»,
por su trayectoria. Uno de los momentos más emotivos (arriba a la
derecha) fue la entrega del premio a las religiosas del Preventorio.



Gandia Personalidades y entidades de la comarca recogen en el Teatre Serrano los premios anuales de los 80 años GRG 
JUANJO PERET


