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ots hem patit l’incordi de xafar un
xiclet enmig del carrer. De sobte,
notes una cosa apegada a la sola

de la sabata, alces el peu i observes, em-
prenyat, que eixa massa viscosa es repar-
teix entre el sòl i el calcer, els quals queden
enllaçats per una mena de goma elàstica
fastigosa. El pitjor és que, aleshores, no
saps què fer perquè, a la intenció imme-
diata de traure’l, constates que no tens a
l’abast l’eina apropiada per a fer-ho (com
quan, aclaparat, entres compulsivament
en un excusat desconegut i, quan t’alleu-
gereixes, t’adones que no hi ha paper hi-
giènic), per la qual cosa acabes retirant,
com pots, la part més gruixuda del xiclet i
te’n vas caminant coix o apegant-se la sa-
bata a cada pas que fas, mentre llances ja-
culatòries dedicades a l’espectre familiar
dels marrans que escopeixen els xiclets en
terra. Aaclarisc als necessitats i a les neces-
sitades de circumloquis innecessaris que,
amb la denominació de marrans, van in-
closos i incloses els marrans i les marra-
nes. Al carrer o a la vorera, haurà quedat la
resta del xiclet, la qual serà xafada per al-
tres vianants que s’enduran també la sor-
presa i patiran també l’inconvenient (és
cert que amb menor quantia). Finalment,
el succeït acabarà sent una taca indeleble
en el sòl d’un color negre malagradós.

S’han fixat vostès, alguna vegada, en la

quantitat de taques negres que hi ha pels
carrers i les voreres de Gandia? Dimarts
passat, a primera hora del matí, portava la
meua filla al col·legi (m’agrada dir-ho així,
encara que Laura ja té la seua edat i és
una de les professores del centre), quan
veiérem, al bell mig del carrer Major, un
vehicle de la neteja i a un operari que trac-
tava de traure les taques negres que hi ha-
vien en terra. Una a una! Ho feia amb ai-
gua a pressió i el treball era laboriós. Ales-
hores em vaig adonar que hi ha milers d’e-
lles. Durant tot el trajecte pel centre histò-
ric, el qual va acabar a les portes de la
meua consulta, no vaig deixar de mirar el
sòl, bocabadat. En la vorera de l’avinguda
del Marqués de Campo, en un rogle de
menys d’un metre quadrat, hi vaig contar
42 d’aquestes taques. No m’ho podia creu-
re! No m’havia adonat mai de la magnitud
de la desfeta. I, aleshores, vaig sentir ver-
gonya i indignació. Vergonya per la brute-
sa provocada i indignació per la paupèrri-
ma imatge pública que es dóna a l’exterior
per culpa d’aquests morrals. A més a més
de la despesa econòmica que suposa ne-
tejar-ho, la qual és molt important, segons
em van comunicar en el departament mu-
nicipal corresponent, quan vaig telefonar
(abans de posar-me a escriure), per a con-
firmar que l’única causa d’aquestes taques
era la dels xiclets xafats pels vianants. 

És inaudit! Milers d’obtusos escopint xi-
clets a la via pública, milers de ciutadans
emprenyats, milers de taques embrutint el
paisatge urbà i milers d’euros gastats en
netejar-les. Quin cercle viciós més absurd!
I ara què fem? Ens dediquem a anar
aguaitant fixament el sòl per veure on po-
sem el peu —com si no ho férem ja prou
per les caques dels gossos? Ens guardem
els palets dels polos i en portem sempre
damunt algun per a quan xafem els xi-
clets? Castiguem amb branca a les butxa-
ques dels escopidors? O, simplement, in-
sistim en que cal ensenyar i aprendre unes
elementals normes de convivència, la pri-
mera de les quals podria ser la de no fer
rés que puga emprenyar els altres i la de
tenir respecte per les seues coses.   

El gest d’escopir el xiclet quan ja no el
vols a la boca és, simplement, un acte de
mala educació. O de falta d’educació.
Quantes vegades ens hem ocupat de la
qüestió? Per quants altres motius hi hem

parlat? Quantes vegades he reclamat la
reinstauració d’aquella assignatura de la
meua infància que es deia «Urbanitat» i
que ara podria dir-se com es volguera.
Una assignatura impartida en el territori
escolar potenciada per unes normes en-
senyades en l’àmbit domèstic on s’incul-
cara des de menuts que cal tractar els al-
tres i les seues coses igual com voldries
que els altres et tractaren a tu i a les teues.
És tan elemental! Si no s’inculquen i s’en-
dinsen unes regles bàsiques de convivèn-
cia i de respecte com és pot pensar en l’a-
bordatge de les relacions humanes en
l’àmbit social, ideològic o cultural? Si els
qui tiren el xiclet en terra no es paren a
pensar en el que estan fent, si no són
conscients que poden provocar molèsties
i brutícia és fàcil admetre que actuaran
paregut en altres situacions més impor-
tants. Aleshores, com albirar el futur? 

Dijous passat, a primera hora de la ves-
prada, la meua dona i jo recollíem els néts
al col·legi de València (ells sí que són xi-
quets i escolars). Al bell mig del pati es ce-
lebrava la Festa de la Pau. Un munt de xi-
quets cantaven i ballaven agafats de la mà.
Uns altres, des de la megafonia, recitaven
paraules en pro de la pau i d’aturar les
guerres, de renunciar a les armes, de tre-
ballar per la convivència global. L’acte era
molt emotiu. El va cloure la directora en-
coratjant els alumnes a mantenir sempre
encesa la flama de la pau en els seus cors i
en el si de les famílies, i va acabar dient,
amb veu clara i potent, la gran veritat en la
qual jo crec i encara confie: «No oblideu
mai que l’educació és l’eina més eficaç per
a canviar el món». I jo vaig assentir amb el
cap mentre sentia la pau en el bell mig de
l’ànima.
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o quiero hablar del programa de
televisión, de nombre parecido,
porque al menos sus guionistas

tienen talento, algo de lo que carecen al-
gunos políticos, articulistas, tuiteros, etc.
cuyo único objetivo, en sus recientes ma-
nifestaciones y escritos, ha sido y es la agi-
tación popular y los intentos de manipular
la opinión pública a base de mentiras, re-
peticiones de su cansino y único discurso
hasta la saciedad, e insultos constantes,
con un único fin, intentar ganar en la calle
lo que no han podido ganar democrática-
mente en las urnas. Hay ejemplos de com-
portamientos impresentables, zafios y
maleducados, que reflejan a la perfección
como eran algunos antes en el gobierno y
ahora en la oposición, a la que no se acos-
tumbran y dudo que consigan hacerse a la
idea, porque sus obsesiones no tienen
medida. Otras se dedican, también a tra-
vés de sus artículos, a alentar a los movi-
mientos ciudadanos, a la desobediencia
civil y a tomar las calles si hay algo que no
les gusta, a pesar de desconocer la reali-
dad, y si la conocen la eluden porque el fin
es la agitación. Otro habla de codicia y de
cambiar el rumbo, cuando fue él y sus so-
cios, los que hundieron el barco, y es este
gobierno el que lo ha reflotado e intenta
que pueda navegar, después de haber su-
frido las consecuencias de un gobierno
anterior. 

Seguramente este despachado de la

política local, protagonista único de la
traición y engaño al Partido Popular al
cual pertenecía cuando todavía era Direc-
tor General de Arquitectura, en el fondo
lo que estaba expresando en su artículo es
una magnífica autocrítica, porque fue co-
protagonista del hundimiento económico
de esta ciudad debido a sus delirios de
grandeza desmedidos alentados por forá-
neos.  

Es preocupante, muy preocupante la
actitud agitadora de algunos cargos políti-
cos de la oposición gandiense, sobre todo
porque con sus formas consiguen encen-
der la mecha, y esto conlleva a que se pro-
duzcan actos vandálicos repletos de con-
signas coincidentes, que pueden ir en au-
mento, y después van a ser muy difíciles
de parar, ya lo dijo su mentor y líderAlfre-
do Pérez: «Vamos a utilizar todos nues-
tros medios para parar a la derecha. No
vamos a esperar a las próximas eleccio-
nes». Y algunos de aquí le siguen, no to-
dos, pero si los que más hablan, como por
ejemplo Vicent Mascarell: «No será un
tema pacífico, este será el Gamonal de
Gandia». Todo un respeto a la democracia
y a la voluntad popular expresada en las
urnas.  Y es que su política está pensada
para ganar las calles. Esta dirigida a la ac-
ción, a la creación de movimientos socia-
les, pues «a río revuelto ganancia de pes-
cadores». Dejaron una mala herencia y
ahora están dando un mal ejemplo.
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es regidories de Foment i d’Agricul-
tura van col·laborar en el desenvolu-
pament del Primer Cicle d’Econo-

mia i Territori a Tavernes de la Valldigna, que
es va desenvolupar al voltant de l’agricultura i
la política agrària comuna, amb el títol «El
camp valencià i Europa», en què van partici-
par el regidor de Foment, Josep Llàcer, la re-
gidora d’Agricultura, M. Carmen Canet, José
María Garcia Álvarez Coque, catedràtic d’E-
conomia de la Universitat Politècnica de Va-
lència, Josep Grau, representant de la Unió de
Llauradors i Ramaders del País Valencià i
Juan Salvador Torres, secretari de l’Associa-
ció Valenciana d’Agricultors.

L’alcalde de Tavernes, diferents regidors de
la corporació municipal, veïns i agricultors,
van assistir a l’acte, que va debatre sobre la re-
forma de la PAC (Política Agrària Comuna per
al període 2014-2020) i els principals efectes
en l’agricultura mediterrània. En acabar el
torn d’intervenció dels membres de la taula,
es va obrir el debat al públic. Aquestes són al-
gunes de les conclusions i de les idees que
amb més força es van poder debatre.

La PAC i el seu sistema de pagament per
superfície cultivada queda salvat però man-
tindrà unes quantitats que es voran minora-
des sensiblement la qual cosa no és una solu-
ció per al llaurador valencià que en molts ca-
sos es veu obligat a l’abandonament dels cul-
tius. El cítric (predominant al País Valencià)
és un dels cultius més perjudicats mentre que
la ramaderia lligada a la llet, els cereals i altres

cultius continentals són clarament guanya-
dors del procés negociador. Al País Valencià
només els arrossers es poden sentir ben trac-
tats per la PAC. En aquest sentit es va mani-
festar José María García, de la UPV.

El problema del cítric és un problema de
desequilibri en la cadena de producció ja que
es produeix una asimetria entre els produc-
tors i la distribució que impedeix en moltes
ocasions la supervivència de les explotacions
i per tant dels llauradors excloent-los del mer-
cat. En aquest sentit es van manifestar les or-
ganitzacions agràries representades. Tant de
bo la PAC servira per corregir estes asimetries
però dissortadament no serà així. 

Van ser durament criticades les accions
dels Comissaris de la Competència davant
dels intents de fixar preus mínims al camp ja
que en aquest cas el que es pretenia era la
protecció d’un sector clau per a l’economia i
el medi ambient.

El Camp Valencià és viable però es fan ne-
cessaris alguns canvis estructurals que lliguen
la producció al mercat, que s’implementen
polítiques de formació dels agricultors i es
normalitze la situació del sector en favor del
productor que veu com dia a dia es fa més
complicat mantindre una producció
excel·lent en qualitat i que no troba un reflex
als preus que rep per les seues collites.

Calen polítics que pensen en clau valencia-
na a Europa ja que cada vegada es fa més ne-
cessària la defensa del interessos valencians a
les instàncies de la Unió Europea.
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