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atractiu turístic de Gandia no
és nou. Molt abans de l’esclat
urbanístic de la platja la nostra

ciutat era visitada per col·lectius i per-
sonatges il·lustres de l’època atrets per
allò que podien visitar. I no era precisa-
ment per allò que ha mostrat «Gandia
Shore». 

Personalitats i associacions, admira-
des per la riquesa de l’horta, realitzaven
un tour pels edificis més emblemàtics i
importants: l’Escola Pia, l’antic convent
de Sant Roc, la Col·legiata, el Palau Du-
cal i el convent de Sant Jeroni de Cotal-
ba. A les hemeroteques hi ha moltes
notícies que fan referència a la impor-
tància cultural que hi havia a la Gandia
d’abans de la guerra civil espanyola, és
a dir, als atractius que oferia per ser vi-
sitada. 

Malauradament la desfeta de la gue-
rra va obligar a reinventar una nova
oferta per al visitant. Tot i que l’estrella
és la nostra platja, hi ha altres al·licients
que els darrers anys s’ofereixen com al-
ternativa. És el cas del senderisme, de
la marjal, de la gastronomia i del turis-
me esportiu, per citar-ne alguns. Per
cert, aquest últim, tant de moda, pot re-
sultar una bona font d’ingressos. Segu-

rament aquells pobles de la Safor que
organitzen curses o voltes a peu ho sa-
ben molt bé, ja que els que participen
solen dur darrere la resta de la família
per passar el dia d’una forma diferent.

Ara, pareix ser que per fi, l’oferta cul-
tural s’ampliarà amb l’esperat Museu
de les Clarisses. D’alguna manera es
podrà contemplar part d’aquell esplen-
dor recordat per les cròniques i que tan
èxit tingué quan s’exposaren algunes
obres a la Casa de la Marquesa, èxit que
avala la importància del futur museu.
Així, junt amb el conveni signat recent-
ment entre el Palau Ducal i el convent
de Sant Jeroni, i afegint els altres edifi-
cis històrics i artístics de Gandia i el
monestir de la Valldigna, el museu seria
la guinda d’un hipotètic però tal vegada
molt interessant «Passeig de l’Art de la
Safor». 

Es tractaria d’un espai vertebrat pels
nostres monuments més importants,
tot creant una ruta on a cadascuna de
les diferents ofertes culturals s’afegirien
altres complementàries, com per
exemple la gastronòmica, semblant a
altres espais culturals com el «Paseo del
Arte» de Madrid. No obstant, tal vegada
un bon model que caldria analitzar fora

el «Triangle Dalí» de Figueres, ciutat
amb aproximadament la meitat de po-
blació que Gandia que ha sabut vendre
el seu patrimoni i el de la regió que l’en-
volta.

Seria fabulós que a la propera edició
de FITUR, tot i estar ja pràcticament a
les portes, els visitants de l’estand de
Gandia i la Safor trobaren alguna infor-
mació concreta sobre aquest museu
més enllà de les paraules i les inten-
cions. Seria fantàstic que aquesta vega-
da el museu no es quedara tan sols en
els titulars dels diaris.
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urant les tres darreres dècades,
els espanyols hem escoltat que la
nomenada Transició (el pas des

dels quaranta anys de dictadura franquis-
ta a la monarquia parlamentaria), fou
exemplar. Ho hem escoltat de veus diver-
ses i per tot arreu del món. Ens ho hem
cregut i, a més a més, els que hem viscut
una meitat de la nostra vida en cada una
de les dues situacions polítiques ho po-
dem corroborar. Sovint hem escoltat que
la transició democràtica espanyola ha si-
gut considerada com un model de solució
per a molts països europeus i d’altres con-
tinents que accediren a  la democràcia en
les acaballes del segle XX. I jo he sentit or-
gull d’escoltar-ho. Diversos autors, estu-
diosos del període històric, han exposat
les que, segons el seu parer, foren les bases
de la Transició. Recorde ací que, per a Le-
opoldo Calvo Sotelo, aquestes van ser: la
monarquia, l’esperit de reconciliació na-
cional, el propòsit de no repetir els errors
del passat i la voluntat de mantenir un sò-
lid consens en les qüestiones fonamen-
tals. Sobre aquest tema, el consens, incidi-
rem al final.

Durant els darrers anys, coincidint amb
la greu situació de crisi generalitzada, els
espanyols venim escoltant la necessitat
que hi ha d’una segona transició. Són

també veus diverses, des de diferents tri-
bunes, però que coincideixen en la de-
nuncia la calamitosa situació política, a la
qual consideren culpable del greu dete-
riorament social i de la catastròfica situa-
ció econòmica. Per a elles la segona tran-
sició és ineludible i proposen un ventall
de solucions, tan diverses que, de vega-
des, són oposades. Hem escoltat primeres
figures de la política nacional manifestar
la seua conveniència. Hem llegit articles,
assajos, considerant-la i qüestionant com
i cap a on fer-la. Alguns demanen, a més a
més, una nova constitució. S’han assenya-
lat en diferents indrets una sèrie de deci-
sions que hauria de prendre Espanya per
a girar full i situar-se, ja d’una vegada, en
el segle XXI. Veus i tribunes cada dia més
freqüents i insistents, les quals, basades
en l’avaluació retrospectiva del període de
la transició, assenyalen la necessitat d’una
altra nova. La segona transició.

Ací, a la Safor-la Valldigna, en els da-
rrers mesos s’ha parlat molt sobre el tema.
El novembre passat es va celebrar a Simat
de la Valldigna un cicle de conferencies
(Les Rutes de la Xara 2013), organitzades
per La Xara Edicions i el Centre Interna-
cional de Gandia (UV), el tema de les
quals va ser «Transició o ruptura», on huit
conferenciants de veu autoritzada, provi-

nents del món de la universitat o de la
premsa, feren una exposició critica del
passat immediat i apuntaren formules de
futur per a eixa hipotètica segona transi-
ció, amb propostes tan dispars com que el
seu vehicle hauria de ser la república o
una monarquia renovada després de l’ab-
dicació de Joan Carles I i l’arribada a la
direcció de l’Estat del príncep Felip.

Ací a Gandia, el mes d’octubre es va
presentar un llibre molt interessant: «La
Transició Democràtica: mirades i testi-
monis». Un recull d’opinions de diferents
persones, coordinades per Vicent Cre-
mades i Arlandis i Jesús Eduard Alonso i
López, els quals, en la introducció de la
publicació, descriuen, amb claredat, les
circumstàncies que ens ha conduit a la si-
tuació actual. Parteix de la base que la
transició fou un procés complex i difícil,
admet la controvèrsia, considera impor-
tant l’aportació actual dels historiadors
professionals apropant-se, amb rigor, a
aquest període de la nostra història i re-
butja els opinadors  que «proliferen en les
pseudotertúlies deseducarores de la ca-
verna mediàtica». El llibre és bàsicament
«un compendi de visions qualificades» un
«gavell de sensibilitats amb el denomina-
dor comú de buscar eixides» perquè «el
clivell dels polÍtics en exercici i les perso-
nes que componen la societat civil, majo-
ritàriament civilitzades i pacífiques, és
cada dia més pregon». El llibre, molt di-
dàctic, fa una revisió històrica del que fou
la primera transició a l’Estat espanyol, al
País Valencià i a la Safor. Després recull
les opinions dels convidats que van inter-
venir en l’acte: «La transició a la Safor vis-
ta pels seus protagonistes», organitzat pel
15M de la Safor-la Valldigna, que va tenir

lloc al Teatre del Raval el 13 de març del
2012. La interpretació que fa el professor
de Dret Constitucional de la Universitat
d’Alacant Manuel Alcaraz Ramos és
magnífica, acadèmica, exhaustiva, clara,
admet que també opinable. Ferran Ar-
chilés Cardona, professor del Departa-
ment d’Història Contemporània de la
Universitat de Valencia, s’ocupa, meticu-
losament, de la transició valenciana po-
sant l’accent, entre altres en la «qüestió
nacional valenciana». Jesús Alonso, histo-
riador i arxiver municipal, fa una ullada a
la història local i als moviments socials en
la lluita per la democràcia, i Vicent Cre-
mades, sociòleg i advocat, fa uns apunts
per una història de la transició a la Safor.
Tots dos assenyalen que, a la nostra co-
marca, hi va haver una bona comunicació
i una gran unitat entre les forces politi-
ques de la oposició. 

Després arriben les opinions, de caràc-
ter revisionista, dels entrevistats i es troba
a faltar les d’algunes altres sensibilitats
politiques. El llibre és molt recomanable
per situar-se en el territori en el qual
anem a veure’ns immersos en el futur
pròxim. Per a conèixer, acadèmicament,
d’on venim. Per a preparar-se, prudent-
ment, cap a on anem.

En la meua opinió, mentre es posen les
bases generals del que constituiria la se-
gona transició, hi ha una mesura que con-
sidera urgentíssima: la del segon gran
consens nacional. Consens de totes les
forces polítiques sobre la sanitat, l’educa-
ció, el treball i el benestar social, a partir
del qual totes, remant en la mateixa direc-
ció, pogueren dirimir les seues diferències
sobre altes temes, també importants, que
constitueixen el to vital d’una societat.
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ANEM FENT!

Pasqual Molina
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XIMO FERRI

LA ALCALDESA DE PALMA DE GANDIA
Excelentísima señora: El motivo de la presen-

te carta es agradecerle a usted y a su equipo de
gobierno todas las gestiones que ha realizado y
las atenciones que ha tenido con los vecinos de
la Urbanización les Bases de su localidad.

Gracias a su gestión esta urbanización tiene to-
das sus calles con señalizaciones y con los nom-
bres de las calles indicados, siendo sencillo lle-
gar a cualquier domicilio de la misma aunque no
se conozca la zona.

También, gracias a su trabajo, en la urbaniza-
ción tenemos las calles asfaltadas, las parcelas lim-
pias de escombros, la recogida de basuras es pun-
tual y diaria, ya no existen perros sueltos ni
abandonados, se dispone de espejos en los cru-
ces peligrosos de las calles de la urbanización, los
arcenes están libres de hierbajos. Inclusos nos
paga el alumbrado público para acceder a nues-
tras parcelas.

Todo esto se ha conseguido gracias a la gran
labor que usted y su equipo del ayuntamiento han
realizado con los vecinos de esta urbanización que
paga sus impuestos como los demás vecinos del
pueblo.

Estoy seguro que tomará carta de mi agrade-
cimiento y lo comunicará a todos sus concejales
que con su gran preparación han ayudado a con-
seguir todos los logros que le he manifestado. 

Le agradezco de antemano las gestiones que,
a buen seguro, serán tenidas en cuenta y le saludo
atentamente. Joaquín García Gisbert. Palma de
Gandia.
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El futur Museu de les Clarisses de Gandia.


