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a poques dates amb motiu de la
signatura d’un conveni per a des-
envolupar les plataformes logís-

tiques al Ministeri de Foment d’Ana Pas-
tor, el president Alberto Fabra afirmava
que aquestes s’han convertit «en uno de
los principales motores económicos, con
una gran influencia en la competitividad
de nuestros sectores productivos», amb la
qual cosa «la implantación de las termi-
nales logísticas supone un factor de opor-
tunidad para que nuestra actividad eco-
nómica pueda crecer».

Efectivament, la relació entre inversió
en infraestructures i la renda (PIB o crei-
xement econòmic) d’un país, és directa.
És a dir: a major grau d’inversió, major és
la producció. I ja no en allò que respecta
a les del transports únicament, la revolu-
ció tecnològica –que també ha de ser una
oportunitat per allò que afirmava el Molt
Honorable- fa que les infraestructures de

la comunicació cada vegada estiguen
més correlacionades amb el creixement
econòmic i que comence a valorar-se
com una possibilitat ja no difusa i futura,
sinó ben clara i present.

Açò que semblaria una obvietat, no
deixa de resistir-se al convenciment si no
fos perquè aparentment les inversions en
infraestructures a Espanya es fan seguint
criteris que res tenen a vore amb el de la
racionalitat econòmica (de fet ja porten
centúries realitzant-se baix criteris polí-
tics i no econòmics tal i com sosté Germà
Bel en l’excel·lent treball «Espanya capi-
tal París»). I efectivament, donades les
circumstàncies i amb la ineludible confir-
mació dels fets, sembla que ara, amb
aquestes declaracions del president, es
torna a utilitzar les infraestructures com a
argument polític. La conjuntura econò-
mica propicia la cerca d’alternatives a an-
tics discursos que tant contraproduents i

tant de mal han fet, i és massa recurrent i
temptador, no deixar passar l’oportunitat
de «mostrar» sensibilitat per actuacions,
per altra banda tant reivindicades, defen-
sades i desitjades com –evidentment- són
les infraestructures.

I així es poden «pujar al carro» de la
defensa del (pseudo) corredor mediterra-
ni (ja que només ha quedat reduït al sim-
ple «tercer fil»), però la realitat és, com
denunciava FERRMED aquesta setmana,
que no en diuen res dels retards per part
del Govern Espanyol en les actuacions
per a que estiga enllestit en els terminis
previstos. Davant d’una actitud interessa-
da en mantindre una xarxa radial, inver-
tint primer en línies d’escassa rendibilitat
(o donant prioritat al ramal del corredor
mediterrani que passa per Madrid) i to-
talment perjudicial i contraproduent, no-
més es troba per part dels dirigents valen-
cians, complaença, beneplàcit i indul-
gència. Quan no el simple silenci.

«Condescendència» en general com
mostrava ben gràficament aquesta matei-
xa setmana i a aquestes mateixes planes
el catedràtic d’Economia Aplicada Vicent
Soler. On reflexionant sobre el predomi-
ni dels criteris polítics front els econò-
mics, criticava la persistència en voler fer
prevaldre en la geoestratègia econòmica

–encara que també política- l’eix Madrid-
València (encara que ja es coneixen els
resultats de l’antic «Eje de la Prosperi-
dad»). Una estratègia que sembla feta per
a apropar-se a l’oest en detriment del
nord. Un lloc per tant –Madrid- on sem-
pre s’ha comptat poc amb els valencians i
on les relacions no han estat d’igual a
igual (també és cert, com apunta Soler,
perquè a diferència d’altres autonomies,
els valencians allà solen perdre la seua
identitat). L’evidència econòmica, per
contra, diu una altra cosa: el soci comer-
cial més important és Catalunya, que està
al nord, com el seu mercat més impor-
tant: Europa; que el teixit productiu va-
lencià és més semblant al català que al
madrileny; o que a Madrid hi ha una in-
saciabilitat en fer-se amb tot: fires de
mostres, sistema financer, les seus de les
grans empreses, la indústria cultural i au-
diovisual i un llarg i lamentable seguit.

Sense renunciar a cap estratègia, no és
qüestió de triar d’entre una disjuntiva,
però sí sembla raonable exigir que la ra-
cionalitat econòmica s’impose a les ideo-
logies polítiques. I sense fer victimisme ni
un fals valencianisme interessat, sí ser co-
herent i reivindicatiu en les exigències i
en les prioritats. Sobre tot quan hi ha tant
en joc.
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alauradament, sembla que, el
Club de Futbol Gandia viu les úl-
times hores com a entitat espor-

tiva. En l’assemblea general extraordinà-
ria feta dijous passat a la Casa de la Mar-
quesa, la directiva actual, impotent, pre-
sentava la dimissió i es plantejava que,
donada la greu i irreversible situació eco-
nòmica, s’acabe la temporada esportiva i,
a juny, fer una altra assemblea extraordi-
nària per a procedir, segurament, a la li-
quidació d’aquesta emblemàtica entitat
gandiana que acaba de complir 67 anys. 

Feia temps que escoltava parlar de les
dificultats econòmiques i esportives que
arrossegava el club i he conviscut els da-
rrers mesos amb la tristor de la crònica
d’una mort anunciada perquè, encara
que fa anys que estic allunyat del Club, hi
ha línies de la meua biografia escrites en
les pàgines de la seua història. Línies que
parlen d’un xiquet que, en els anys cin-
quanta, anava al futbol amb son pare
(quan anar al futbol era una activitat ciu-
tadana important) i d’altres allí escrites
sobre la meua activitat professional, per-
què jo vaig ser el metge del Club de Fut-
bol Gandia en una de les etapes esporti-
ves més importants del club. Per aquestes
coses dic que he sentit, des de sempre, els
colors de la samarreta del Gandia, senti-
mentalment i professionalment.

Aquells diumenges de futbol, mon
pare i jo, després de dinar putxero, anà-
vem al bar Rialto on ens retrobàvem amb
els seus amics: el senyor Joaquín Tomàs i
el senyor Paco Cardona qui, de vegades,
portava el seu fill Paquito, que era ami-
guet meu. Ells prenien café mentre a les
taules els jugadors s’afanaven per fer les
últimes pedres bones de l’última cama de
les partides de truc, per a pagar, aviat, les

consumicions els qui perdien i eixir tots
disparats cap el camp de futbol.   

Recorde, perfectament, el camp del
Mondúber. La seua ubicació i el camí que
recorríem per arribar-hi. Estava total-
ment rodejat per un mur de pedra. A la
porta d’entrada, una tanca corba metàl-
lica dirigia els assistents en dues fileres
on un porter perforava els passes sobre el
número que corresponia al partit d’eixe
dia. L’ambient, dins, era extraordinari, so-
bre tot el dia que jugàvem contra l’Oliva,
des d’on es desplaçaven molts seguidors i
la tensió alta es notava en l’ambient. Per
la megafonia, a tota pastilla, sonava (va
sonar tota la vida), aquella marxa ameri-
cana, la qual no se descriure-la ací però
que si vosté, estimat lector, em para un
dia pel carrer jo li la cante. La marxa era
interrompuda pels anuncis publicitaris:
«Licor Oro, Anís Ferri i Brasiblanc», «Ga-
bardinas La Fábrica, en la calle Mayor».
En entrar, els vestidors dels jugadors esta-
ven a l’esquerre protegits per un reixat. A
la dreta estava el bar i davant d’ell, de cul
a la porteria de la grada nord, estava la
paradeta on em comprava, amb l’assigna-
ció dominical, un pirulí o un «chupa-
chups», perquè per al Torró de Viena no
m’arribava. El terreny de joc era de terra i
en aquell moment un dels cotxes dels
bombers acabava de regar-lo. A mi em

pareixia enorme, si no que li ho pregun-
taren al Rayo, que fent d’home anunci
feia una volta completa al camp davant
dels espectadors. Nosaltres seiem en la
zona nomenada tribuna, formada per
una grada amb dos primers esglaons de
ciment, una filera de cadires de bova i da-
rrere dos o tres esglaons de fusta que arri-
baven fins a dalt del mur del qual sorgien
uns pals als quals es lligava un tendal que
protegia els espectadors del sol. Davant,
en primera línea de camp, hi havia les
llotges amb cadires per a quatre o sis per-
sones. En una d’aquestes, davant nostre,
seien les ties dePepito Maso, les quals
eren un autèntic maldecap dels àrbitres i
el malson dels jugadors de l’equip contra-
ri que gosaren fregar el seu nebot. Entre
els espectador el senyor Ibáñez, «el Kai-
ser», repartia fulls de publicitat al crit de:
«¡El Gandia en peligro!». Des dels nostres
seients es divisava, enfront, darrere del
mur, el xalet de «La Pilarica».

Quan eixien els jugadors la megafonia
recitava els seus noms. Jo no recorde ha-
ver vist jugar a Melo, Bertó o Canet amb
els quals tendria després relació en la
vida quotidiana: Els noms que recorde
d’aquella megafonia eren els de: Bonet
(el mític capità), Valensianet, Morató,
Personat, Domínguez, Saldaña, Espar-
za, Juanete, Machado, però el meu ídol

era el porter, Barea. El recorde, prou difu-
minat, com un heroi de tebeo, atlètic, ben
plantat, que ho parava tot («Gandia tres,
Oliva cero, con Barea de portero»). Quan
nomenaven a l’àrbitre, si era Sapiña, li
xiulaven tots (per la desfeta de Xàtiva). Al
descans, el meu amiguet Pedro «Kubala»
i jo eixíem al camp on el massatgista, Eu-
genio La Casa, «Eugeniet», ens deixava
un baló i jo em posava de porter, imitant
Barea, mentre Pedro em xutava i la gent
vitorejava els gols que em marcava o les
parades que jo feia.

Després jo em vaig fer major i el Mon-
dúber es quedà menut i, al 1967, se n’a-
naren al Guillermo Olagüe. Jo, aleshores,
estudiava el batxillerat i recorde d’aquell
temps de transició, d’un camp a l’altre, els
jugadors d’ací: Pallarés (porter), Tano,
Totó, Moncho, Soldevila, (qui esdevin-
dria una icona del club) el nomenat Pepi-
to Maso (una altra de les icones), Paco,
Gironés i d’altres noms com: Enguída-
nos, Beneyto, Ventura i Escudero. Al-
guns d’ells continuaren en el nou camp
on tinguérem jugadors cedits per l’Atlètic
de Madrid, el president del qual,Vicente
Calderón, tenia una mansió a la platja,
«La Cavada», i ens els deixava: Clarés,
Pastor, Orozco, i d’altres jugadors que fo-
ren molt apreciats: el nostre porter Sanz,
el golejador Manolet, Danvila o el guerri-
ller Zuazu. 

Després hi ha un parèntesi en la nostra
relació futbolística que coincideix amb
els meus estudis universitaris i els de l’es-
pecialitat quirúrgica. Quan torne a Gan-
dia em retrobe amb el Club, professional-
ment, quan fitxe com a metge de l’entitat.
Són els anys 1978-1982. De la meua con-
vivència amb jugadors emblemàtics i di-
rectius visionaris (dels qui guarde bons
records) i del meu contacte amb la reali-
tat del futbol professional d’aleshores (de
la qual no en tinc tan bons), ja els parlaré
un altre dia. Ara voldria acomiadar-me
amb un desig: que el Club de Futbol Gan-
dia no desapareguera, i amb una dedica-
tòria: la que faig d’aquest article a tots els
jugadors d’aquella primera etapa que no
he anomenat, perquè no els recorde, i fo-
ren, sens dubte, molt importants en la
història del Club.
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