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arrere dels diversos posiciona-
ments polítics hi ha diferents ide-
ologies, per això, quan es té el po-

der, hi ha distintes maneres d’exercir-lo i
sempre hi haurà persones que no estaran
d’acord amb el mode de fer dels gover-
nants. La democràcia permet, d’antuvi,
que el nombre de descontents siga el me-
nor possible, ja que les urnes deuen haver
facilitat que la majoria, absoluta o amb co-
alició, siga la qui governe. Aleshores, en el
vot està la clau. Votar és la potestat de triar
el que un vol. Fer-ho amb coherència,
amb reflexió, és fonamental. Si no ho fas,
després no hauries de poder queixar-te!
Les eleccions són la fita on es pot donar
suport a una oferta de govern o canviar a
una altra opció. I sempre, sempre, cal res-
pectar la voluntat de la majoria, la qual
cosa no implica que un no ha de poder
continuar defensant i lluitant per la seua
ideologia, pels seus interessos. Dins del
sistema democràtic!

Ací a Espanya, després de quaranta
anys de dictadura, encetàrem una via de-
mocràtica que, crec, tots, vam iniciar il·lu-
sionats. Aparegueren per les parets dels
carrers les fotografies de les persones que
s’oferien a conduir-nos pel camí de la
transició; les tanques publicitàries en-
grandiren les imatges dels personatges i
les lletres dels missatges del que ens ofe-

rien; mitjans de comunicació ens apropa-
ren les seues biografies, la seua ideologia,
les seues intencions i ompliren places de
bous, pavellons municipals, sales de cine i
de teatre amb gent que volia escoltar-los,
seguir-los, creure en ells. I quan va arribar
el dia, els espanyols votaren i triaren entre
la variada oferta. 83 opcions polítiques es
presentaren aquell 15 de juny de 1977 per
a composar unes corts constituents que
haurien de tenir com a missió (segons va
dir el mateix rei Joan Carles en la cerimò-
nia de inauguració) la d’elaborar i d’apro-
var una nova Constitució. Aquesta tasca
encomanada estaria conclosa l’octubre de
1978 i la nova carta magna fou ratificada
pel poble espanyol el 6 de desembre d’a-
quell mateix any. Les segones eleccions
generals (que foren ja per a constituir les
noves i primeres corts constitucionals) es
van celebrar l’1 de març de 1979 i, en eixe
moment, crec, va començar a caminar
l’Espanya moderna.

Un poble il·lusionat, amb noves regles
de convivència, sobre les bases de la lli-
bertat i de la igualtat encetava un camí de
futur incert (per des d’on es venia) però
esperançador (per cap on s’anava). El
camí de la democràcia. Uns polítics provi-
nents de tot arreu (molts des de la clan-
destinitat), compromesos en recuperar el
temps perdut i amb propulsar la inclusió

del nostre país del en l’esfera democràtica
internacional. Adolfo Suárez, Felipe
González, Santiago Carrillo, Manuel
Fraga Iribarne, Enrique Tierno Galván,
Joaquín Ruiz Giménez, Jordi Pujol, són
alguns dels noms que lligats sigles i a una
època especial i excepcional quedaran
impresos en la memòria històrica.

Tot va començar així i amb ells. Han
passat més de trenta-cinc anys. Han arri-
bat nous noms i noves sigles. I què ha pas-
sat? Doncs que en eixe temps tot ha can-
viat. Per tot arreu del món. El dia a dia ha
fet arribar canvis en l’estratègia política
internacional (que jo simbolitzaria en
l’enderrocament del mur de Berlín), els
canvis en el poder econòmic mundial
(irrupció de la Xina i pressió dels països
emergents com ara l’Índia o el Brasil),
avanços inversemblants en el territori de
la tecnologia i de la ciència, increment de
la demografia global cap als huit mil mi-
lions de persones, una crisi del valor de
les ideologies, una progressió del fanatis-
me pel fonamentalisme religiós, una into-
lerància envers la diferència. La gent ha
eixit dels seus països de misèria buscant
un futur on no es ben rebuda. El panora-
ma és de crisi generalitzada. Sols hi ha
una constant històrica que no ha canviat,
que no canvia mai: cada dia els rics són
més rics i els pobres són més pobres. I Es-
panya, amb poca influència en el panora-
ma polític i econòmic mundial, ha anat
ballant al so que marcaven els esdeveni-
ments que ocorrien fora de les seues fron-
teres convivint amb les pròpies particula-
ritats, algunes importants, com el turisme
o darrerament l’esport i d’altres menys-
preables, com el terrorisme.

Que ha passat aquests anys amb els po-
lítics? Emilio Lamo de Espinosa, catedrà-

tic de sociologia, fent una avaluació de la
crisi política espanyola actual, referint-se
al  poder executiu deia «basta comparar la
preparación y la competencia de los altos
cargos de los primeros gobiernos de la de-
mocracia con los actuales y el resultado es
sonrojante». Admetent que la major part
dels polítics siguen honrats, no són pocs
es que han estat o estan en mans de la
justícia per prevaricació, malversació o
falsedat documental. Tots els dies són no-
tícia. Decebedora. I el poble els veu, en
general, com a mentiders i corruptes i
n’està fart, comença a donar-los l’esque-
na. En un article anterior jo citava a Jesús
Alonso i Vicent Cremades dient: «el cli-
vell entre els polítics en exercici i les per-
sones que componen la societat civil, ma-
joritàriament civilitzades i pacífiques, es
cada vegada més pregon». Clivell? Con-
gost diria jo! I, a més a més, amb grups de
ciutadans cada vegada menys pacífics i
menys civilitzats. 

Els esdeveniments del barri de Gamo-
nal, a la ciutat de Burgos, en són la prova.
És probable que no siga més que l’acció
obtusa d’uns quans. És segura la incom-
petència de les autoritats municipals per
no prevenir les conseqüències. Però és el
resultat final el que em preocupa. Tingue-
ren o no tingueren raó en la demanda la
perderen tota amb la utilització de la vio-
lència. L’alcalde i la corporació municipal
han fet el ridícul més espantós. Però tots,
tots! han encetat un precedent en aquesta
etapa democràtica: l’algaravia del carrer
ha derrocat la decisió d’un govern elegit
democràticament. I és un mal precedent
que presagia, si no torna el poder a les ur-
nes, que el congost entre poder i poble es
faça tan ample com el del Congost del Co-
lorado.
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a qüestió del finançament local és
la gran oblidada quasi es podria
dir d’ençà la transició fins els nos-

tres dies. D’aquell pretés propòsit d’un terç
dels imposts totals per a cadascuna de les
administracions (Estatal, Autonòmica i Lo-
cal) ja no se n’ha parlat, i tot i que en aquest
nivell de poder el deute no supera el 5 %
del total del sector públic (al voltant del 80
% correspon al Govern central i el 15 % a
l’Autonòmic, i això sense comptar que ciu-
tats com Madrid, Barcelona, València, Sa-
ragossa, Màlaga i Sevilla s’emporten la ma-
jor quantitat d’eixe percentatge restant)
està representant un vertader mal de cap
per a les corporacions locals i sobretot per
als que acaben per patir les conseqüències:
els ciutadans.

Amb el propòsit d’aclarir la realitat de
l’endeutament a Gandia, tema preocupant
i de màxima actualitat, l’Espai d’Economia
oferia una conferència el passat dimecres a
Foment, per abordar la situació. Tot i la
confusió de les dades, moltes vegades in-
tencionadament confuses i utilitzades per
a la picabaralla política, la realitat és «críti-
ca» (en paraules dels propis dirigents lo-
cals). Cert que el desmesurat deute és ge-
neralitzat a molts ajuntaments, però a
Gandia se li afegeix la particularitat d’estar
dins el 2 % dels que han sol·licitat ajudes
per al pagament a proveïdors dins del
Reial Decret 8/2013 del 28 de juny. La qual

cosa va a suposar-li unes dures i fortes
contraprestacions que mermaran la pres-
tació de serveis bàsics, reduiran la capaci-
tat inversora del govern local i repercutiran
en les butxaques dels ciutadans.

En la citada conferència, el debat es va
enrocar en dades tècniques i quantitatives,
però d'altra banda necessàries, si bé la ver-
tadera preocupació de la gent és l'absència
del component més qualitatiu, el social i
més humà de les dades. Quins serveis i ne-
cessitats bàsiques va a tenir la ciutat?, i si es
podran cobrir davant l'actual panorama
desolador. Més quan en aquests moments,
la llei de Reforma de l'Administració Local
ha començat a caminar i encara, orfes i
sense cap experiència, no se sap com es va
a dibuixar el mapa de les possibles priori-
tats dels gerents públics respecte a la ciuta-
dania i empreses en matèria de serveis, en
suma, la societat civil. Ho que poden fer
amb el que hi ha? No solament s’està par-
lant de la possibilitat de com es planteja en
la situació del creixement econòmic, d'as-
pectes quantitatius solament, sinó també,
l'incorporar els aspectes més qualitatius de
qualsevol desenvolupament econòmic, el
social i humà. En el marc del debat, els
participants van plantejar amb la reforma
de la Llei, la «nova» figura de l'interventor
que va a estar més lligat al Ministeri que a
l'Administració Local. En aquest sentit, es
demanava per resumir: gerència per tec-

nòcrates (tècnics), i que els polítics facen el
que saben fer: política. La visió tècnica i
política, i a voltes, valga el símil, entre reali-
tat i no realitat -i no prendre les mesures
que no agraden a la ciutadania per pensar
solament en els vots- ha portat a l'actual si-
tuació; entre altres qüestions.

La nova llei -i encara que semble preci-
pitat fer judicis de valor- parla d’eficiència,

racionalitat, optimització de la despesa pú-
blica i consagra el principi «d’un servei,
una administració». Tant de bo aquest nou
impuls per l’excel·lència en la gestió públi-
ca introduïsca els mecanismes de control
en la gestió política local. Com es deia,
amb funcionaris amb més competències
executives que no estigueren als «dictats»
dels polítics de torn.

Són innegables les potencialitats de la
ciutat i la comarca: patrimonials, cultu-
rals, mediambientals, culturals i sobre tot
la capacitat humana de Gandia i la Safor.
La situació és greu i la hipoteca és llarga,
però només amb la ferma voluntat de
treballar junts (superant diferències polí-
tiques molt contraproduents, megaloma-
nies i personalismes) i sent conscient de
la realitat, s’ha de poder superar. Ara cal
ficar-se a treballar.
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