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nguany farà deu anys que va
morir Joan Climent. Era l’últim
dia del 2004 i a primera hora de

matí em cridà un periodista demanant-
me l’avaluació de la figura de Joan Cli-
ment, qui havia mort aquella matinada.
Se’m va gelar la sang. Jo havia estat, amb
ell, a sa casa durant tota la vesprada ante-
rior. Me n’havia anat a les deu de la nit i el
vaig deixar perfectament bé. Havíem es-
tat examinat els seus arxius perquè m’a-
judava en un treball d’investigació. S’ha-
via fet tard i quedàrem per a un proper
dia. No va poder ser. Joan tenia un arxiu
personal destacable. L’estiu passat la fa-
mília el va cedir a l’Arxiu Històric de la
ciutat. Fou un gest responsable, ell hi es-
taria d’acord. Amb l’arxiu de Climent les
venes de la ciutat han rebut un cabal so-
ciològic i etnogràfic, revitalitzador, im-
portant.

El 2001, Joan va ser nomenat fill adop-
tiu de Gandia. És un títol molt important
i, que jo recorde, en l’etapa democràtica,
sols l’han tingut tres personatges més: el
doctorTomàs Mut, el professor Josep
Camarena i el pare escolapi Vicent Faus
(mort tràgicament abans de rebre la dis-
tinció). Quin honor més gran que la ciu-
tat adoptiva et considere un dels fills més
destacats! Joan estimava Gandia. L’esti-
mava des que hi va arribar des del seu
Montixelvo natal i es posà a viure en un
dels carrers del barri de l’Estació, allà, a
l’altre part de la via. Era funcionari i, des
d’aquella responsabilitat i des de la prò-
pia iniciativa, crec poder assegurar que
no hi va haver cap activitat cultural en la
nostra ciutat, en la segona meitat del se-
gle XX, en la qual ell no estiguera involu-
crat.

Joan era poeta, un escriptor de llibres
de poesia, de poesia càlida i suau, fàcil,
emotiva, intimista. Comença a escriure ja
un poc major i prompte s’endinsà en la
voràgine dels joves poetes saforencs que
escrivien en valencià, l’estimaven com el
germà major i el consideraven per la
seua vàlua literària.

Joan era un home respectat. La clau
del seu tarannà és que infonia respecte. A
nivell polític tothom l’escoltava i atenia,
respectuosament, les seues opinions.
Perquè ell era el més respectuós de tots,
amb tots. Àlvar Garcia, el director de l’I-
MAB, em va dir un dia que Joan Climent
era la veu de la consciència de la ciutat.

Jo el vaig conèixer major i sentírem
prompte una mútua simpatia. Treballà-
rem junts en projectes diversos. Emana-
va vitalitat. Aquella vesprada ens aco-
miadàrem, una altra vegada més, esti-
rant-nos afectuosament de les orelles
perquè ell m’acusava d’haver aconseguit,
amb els meus escrits sobre el barri de
Corea, la consolidació d’este nom popu-
lar quan el que ell pretenia era recuperar
el nom de l’antic barri de l’Estació i jo li
tirava en cara que haguera canviat el com
del carrer de la meua estimada «herma-
na» Rita i l’haguera arraconat donant-li
nom a un carreró transversal de quatre
cases. Ens abraçàrem a la porta del seu
pis desitjant-nos el bon any. I fins ara.

Joan havia sigut comissionat per l’A-
juntament, amb Josep Lloret i Àlvar Gar-
cia, per a fer un estudi sobre els canvis
que hauria d’efectuar-se en el nomenclà-
tor dels carrers de la ciutat. Havien can-
viat alguns noms, n’havien recuperat
d’antics i en nomenaren de nous. Va ser
voluntat de Joan i dels comissionats que

per a que un carrer de Gandia portara el
nom d’una persona, haurien de passar
uns quans anys des de la seua mort. Per a
comprovar que l’estima ciutadana es
mantenia intacta. Joan Climent farà deu
anys que ha mort. Des de les ones de la
ràdio, fa uns mesos, amb tot el respecte,
vaig demanar a la comissió municipal
per a la denominació de carrers que ini-
ciaren l’expedient administratiu perquè
un dels carrers de Gandia portera el nom
de Joan Climent i vaig animar les institu-
cions socials, culturals i cíviques perquè
donaren suport a aquella petició. Era un
fill adoptiu de Gandia, la màxima distin-
ció per a un ciutadà. El seu nom en la
placa d’un carrer seria un honor que
compartirien la ciutat i el poeta i, a més a
més, seria un acte de justícia. Passats uns
mesos hi ha ja una comissió municipal
constituïda per a commemorar el desé

aniversari de la mort de Joan Climent. El
regidor de Cultura, Vicent Gregori, ho ha
fet públic fa uns dies i, entre les actua-
cions programades està la de retolar una
placa amb el seu nom en un dels carrers
o places de Gandia. 

El 2002, recentment nomenat fill
adoptiu de Gandia, l’Associació Cultural
Premi Iaraní (la qual tinc l’honor de pre-
sidir), va proposar a l’Assemblea de les
Falles gandianes la creació d’un premi
de poesia dedicat a Joan Climent. Com a
adhesió al nomenament municipal. Un
premi que les falles organitzarien i el Ia-
raní patrocinaria. L’Assemblea ho va
aprovar. Joan es va emocionar molt quan
anàrem a sa casa a comunicar-li la deci-
sió i a penes va poder dir: «Aquest premi
serà el que quede de mi quan ja no esti-
ga». El mateix Joan Climent, junt a un
grup de poetes estimats, va participar en
l’elaboració de les bases del seu premi
en reunions que férem a la Marjal. Joan
va lliurar personalment el premi als gua-
nyadors de les dos primeres edicions
(Tomàs Llopis i Josep Piera). Després es
va morir i, efectivament, queda el seu
premi, el qual al llarg dels anys ha confi-
gurat un quadre d’honor de guanyadors
de molt de prestigi. Dijous passat s’ha
conegut el nom de la poetessa guanya-
dora de la tretzena edició del Joan Cli-
ment. És Vinyet Panyella, una poetessa
de Sitges que ha publicat dotze llibres de
poesia (traduïts a molts idiomes: anglés,
francés, rus, portugués, croata, neerlan-
dés...) i és autora d’altres treballs de pro-
sa i d’assaig. Dissabte que ve, en un acte
solemne davant de les autoritats munici-
pals i falleres, la poetessa rebrà l’escultu-
ra identificativa i passarà a formar part
del palmarés. 

Però no sols quedarà de Climent
aquest premi, el seu nom romandrà, per
sempre, retolat en un carrer o en una pla-
ça de Gandia, on siga, però en un empla-
çament on hi haja vegetació, molta llum i
es veja el cel en el blau del qual es puga
escriure un dels seus versos que jo més
estime: «Estem a l’arbre de març on s’a-
justen els astres per a fer primavera...».
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l llibre «La via valenciana», del
professorErnest Lluch, va ser una
visió alternativa que ens va desco-

brir la importància d'industrialització au-
tòctona: la de les pimes, i que és la que
existeix actualment. La nostra comarca, es
caracteritza (?) per un sistema productiu
diversificat. En un entorn econòmic poblat
de pimes, som principalment una econo-
mia transformadora i exportadora. 

De les aportacions del citat llibre destaca
el nou model d'interpretació de l'economia
valenciana d'acord amb el fet de que la in-
tensitat del creixement i les transforma-
cions estructurals, des dels anys seixanta
era indubtable i que els actors principals
d’aquest model van ser les pimes. Aquest
nou model va permetre confeccionar, pos-
teriorment, els grans eixos de la política in-
dustrial dels primers governs de la Genera-
litat i que van acabar fent-se realitat poste-
riorment a través d'alguns deixebles de
Lluch. Va ser una dècada, la dels seixanta,
en el qual el creixement industrial va ser

importantíssim, superant la taxa mitjana
del creixement industrial espanyola, i els
setanta van ser la de l'exportació i el desen-
volupament del sector serveis. En els anys
vuitanta i noranta, amb la proliferació dels
instituts tecnològics sectorials, els parcs
tecnològics, els plans nacionals de R+D,
l’Impiva, entre altres, es va donar un fort
impuls a la innovació i la modernització de
la indústria valenciana. Van ser les ante-
riors dècades d’un ambient de contagi po-
sitiu. 

Avui, desafortunadament, segons l'últim
informe fet públic per la Fundació de les
Caixes d'Estalvis (Funcas), l'índex de pro-
ducció industrial valencià ha retrocedit en-
tre 2008 i 2013 un 28 %, estenent-se la crisi
també a aquest sector. Així mateix, per al
citat període, el PIB valencià registra una
caiguda acumulada del 9 %, la major amb
diferència de la resta d'Espanya, i la taxa
d'atur actual es xifra en un 26,06 % (EPA, 4t
trimestre). Pel que fa a la comarca, els tres
nuclis poblacionals més importants pre-

senten una variació d'activitats industrials
per al període de 2007-2012 que es xifra
«terriblement» en negatiu: -15,5 % Gandia,
-24,8 % Tavernes i  -22,2 % Oliva (Anuari
Econòmic La Caixa).

La «descapitalització industrial» en la
comarca ha estat terrible, ha minvat de for-
ma molt notable la capacitat de consum i
afectat en gran manera a la resta de sectors
productius, que no poden, i encara més
amb la caiguda del sector immobiliari, i en
aquesta «gran recessió», incorporar a l'ex-
cedent de mà d'obra. 

Les anteriors dades corroboren la im-
portància de no dependre d'un o dos sec-
tors productius o econòmics, si no l'essen-
cial d'equilibrar les diferents branques o
divisions de l'activitat econòmica. Amb
aquest nou ambient, què podem fer?, quin
és el nou arquetip en la globalització pre-
sent? Com ja ens assenyalava Ernest Lluch
fa quasi quaranta anys, i ara ens assenyala
el seu deixeble i degà de la Facultat d’Eco-
nomia de la Universitat de València, Vicent
Soler, el camí de la reindustrialització va-
lenciana passa per sistemes que integren la
indústria amb la investigació i la tecnolo-
gia; en suma, coneixement. No ens queda
una altra que apostar per la formació bàsi-
ca i l'especialitzada, i davant els dèficits de
les anteriors, la cooperació empresarial (de
pimes de qualsevol tamany) per a compar-
tir i millorar el coneixement, tots plegats,

empreses i universitat. El nostre nou ar-
quetip (o via valenciana), passa per apostar
pel coneixement i la investigació, un còctel
que ben combinat pot ser la fórmula pro-
ductiva idònia per a recuperar la producti-
vitat, i que permeta aconseguir nivells rao-
nables d'ocupació en òptimes condicions.

A la comarca tenim una diversificació
econòmica molt important, comptem amb
empreses i universitats -que saben de pro-
cessos d'innovació i internacionalització- i
un teixit econòmic i empresarial amb una
capacitat de resistència i un poder de recu-
peració –amb molt d’esforç sí, és veritat–
que davant l'advers ho han vingut demos-
trat sobradament. Catalitzem tots els esfor-
ços per a dotar de nou «la via valenciana de
la Safor», intentant crear de nou un am-
bient, un microclima on l'aposta siga el co-
neixement compartit, tecnològic i organit-
zatiu, que desenvolupe la innovació i re-
cerca amb valor afegit a les nostres pimes,
un entorn d'economia productiva moder-
na i capdavantera per al segle XXI enroca-
da en una indissociable sostenibilitat eco-
nòmica, social i ambiental, i on creixement
econòmic i desenvolupament social vagen
ineludiblement units, doncs no hi ha pro-
grés econòmic sense desenvolupament so-
cial. Aprenguem dels errors, prenguem-los
com una gran oportunitat per a començar
novament amb més intel·ligència. Tornem
de nou a «La Via».
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Joan Climent, en un retrat de l’any 1996.


