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a primera vegada que vaig pujar a
la casa que té el meu amic Pere
«Kubala», a la Drova, m’hi portà

mon pare amb la Vespa. Era estiu, a finals
del cinquanta i, aleshores la carretera de
Barx estava per asfaltar i plena de clots. Hi
arribàrem plens de pols i masegats. La
casa em va impressionar, enclavada al bell
mig d’una pinada (de segur que centenà-
ria), era d’una sola planta i hi accedies, a
través d’una marquesina, a un saló enor-
me, quadrangular, amb una llar oberta al
fons i tota la part dreta ocupada per un
gran finestral de fusta i vidre que deixava
passar, aquell dia, una llum especial, i a
través del qual en altres ocasions he vist
ennuvolar-se de boira la pinada o caure,
indolentment, la pluja o la neu. Vaig pas-
sar-hi una setmana, que sempre recorda-
ré, en la qual els pares de Pere foren molt
amables amb mi. En els hiverns següents
hi pujàrem alguns diumenges, en el cotxe
de son pare, a passar el dia. Quan el duo
que formàvem esdevingué colla, els amics
també hi començaren a pujar-hi sovint.
L’hospitalitat dels pares cap a nosaltres
tingué sempre tarannà familiar. A la mare,
Amparo, li encantava que anàrem allí i
ens tractava —ho va fer sempre— com si
fórem uns fills més. Nosaltres també l’esti-
màvem molt i ens dirigíem a ella com
l’«Ita», que era el diminutiu amb el qual
els seus tres fills la cridaven. La casa de la
Drova ha sigut testimoni de tot tipus d’es-
deveniments, reunions i celebracions,
però les de la Pasqua han sigut especials.
Tots els anys! Tota la vida!

Les primeres pasqües foren les de les
colles adolescents, les del «pick-up» i
discs de vinil; les dels pantalons vaquers,
camises de quadros i bruses de popelín,
les del mocador al coll i les sabatilles de
lona. Les dels berenars que portaven les

xiques i la beguda que pagàvem els xics.
Les del cabasset (que preparaven les ma-
res), amb entrepans de carn amb tomaca i
«pepitos» de vedella, la llonganissa, les fu-
lles d’enciam i la mona amb un ou dur i
una poca de sal embolicada en un tros de
paper d’estrassa, per a menjar-te’l després
d’haver-lo esclafat al front del xic o la xica
que t’agradava... Declaracions d’amor tro-
glodites esclafant un ou dur en el front de
la persona desitjada! 

Les pasqües de les parelles que s’ende-
vinaven abans del ball i de les que es con-
firmaven després de ballar. Les pasqües
de quan els cors pareixen desbocar-se
dins dels pits quan, a la llum de les bom-
betes fosques, mans es posaven en cintu-
res tendres i veus mussitaven cançons
d’Adamo a cau d’orella; les pasqües de les
promeses d’amor etern que duraven fins a
l’estiu, quan arribaven les franceses!

Anys després, hi hagué pasqües de pa-
relles consolidades, que aproparen a la
casa de la Drova noves persones que en-
grossiren la colla dels amics de tota la

vida. Pasqües de finals de carreres univer-
sitàries i d’inicis de projectes vitals; pas-
qües de compartir il·lusions de futur; pas-
qües de casats i de fadrins que anaven a
casar-se; pasqües de les primeres ami-
gues embarassades i de contar el temps
que faltava perquè nasqueren els fills; la
del comboi de triar noms que els posa-
rien. Pasqües de berenars que encara pre-
paraven les mares. Les pasqües en les
quals Pere i la seua dona Lola, recolliren
l’estendard de l’hospitalitat que et fa sen-
tir com en casa i que no ha deixat d’onejar
mai.

Passà el temps i la pinada de la casa
s’omplia en Pasqua dels xiquets que anà-
rem tenint i els seus jocs i rialles curulla-
ren d’alegria i de festa l’aire pur de la Dro-
va. Els amics de la colla, homes i dones,
érem ja persones majors amb deures i
responsabilitats que ens contàvem i de les
quals compartíem èxits i fracassos. Aperi-
tius de confidències i d’anhels de futur as-
seguts a la taula de la marquesina. Ales-
hores ja passàvem tot el dia i cadascun
portava el dinar. Lola feia una paella tots
els anys el segon dia de Pasqua. Les mares
portaven el berenar per els seus xiquets
que quasi sempre costaven d’empapussar.
De les mones no feien ni cas, tan sols
menjaven l’ou que duien de xocolata. Els
berenars dels majors, preparat ja per les
dones, tenien un cert aire de nostàlgia
(cabasset, entrepans, «pepitos», llonga-
nissa i mones amb ous durs que esclafa-

ves, per fer riure, en el primer que tenies
al costat). De tant en tant, algú engegava
la cadena de música i acomboiava a ballar
aquelles cançons adolescents i en comen-
çar, algun xiquet es posava enmig de la
parella demanant fer les seues necessi-
tats. 

Passà la vida, creixeren els xiquets i ens
férem majors. Nosaltres i nostres coses ja
no tenien tanta importància. Vivíem gran
part de la nostra vida a través de la dels
nostres fills, el futur dels quals ens il·lusio-
nava i preocupava. Allí ens repartiren tar-
getes d’invitació de bodes que anaven a
celebrar-se. Les converses en la marquesi-
na giraven vagament sobre els treballs, els
negocis o les obligacions. De tant en tant,
els homes compartíem confidències so-
bre les medicacions que preníem, amb
llenguatge emprenyat, i les dones parla-
ven de les xiques amb les quals els seus
fills anaven a casar-se, amb llenguatge de
sogra alerta. 

Els aperitius a la marquesina eren pan-
tagruèlics. Pere s’afanava en que tots esti-
guérem servits, Lola s’afanyava en la pae-
lla, els altres dies cada matrimoni portava
el seu dinar que es deixava al bell mig de
la taula comunitària per a gaudi general.
Sobretaules farcides de panous, reganya-
des, bescuits i tortades. Cap mona amb ou
dur. Llargues vesprades d’alguns jugant a
cartes, d’altres passejant o de divagar so-
bre tot tipus de divagacions. No es bere-
nava —impossible poder-ho fer— però els
dies s’allargaven amb sopars als quals no
he assistit mai en benefici del meu benefi-
ci vital.

Hui estarem de nou allí dalt. Tots, per-
què, afortunadament, la vida ha respectat
nostres vides encara que alguns han co-
negut «ucis» i quiròfans. I contarem, de
nou, quans néts tenim més i escoltarem
els seus noms que demà ens serà difícil
recordar. En els darrers anys s’han incor-
porat noves persones a la colla de la mà
d’alguns de nosaltres. Sàvia nova. Imper-
donablement menjarem més que perto-
ca. I parlarem i divagarem, i ens mirarem
als ulls que han vist passar nostres histò-
ries compartides i escriurem noves pàgi-
nes costumistes de les pasqües de la Dro-
va desitjant que no siguen les últimes.
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n una recent entrevista, el profes-
sor i catedràtic de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),

Jordi Galí, i que presideix la European
Economic Association,  deia  arran de les
previsions de creixement per Espanya
d’organismes com el BCE que: «sortir de la
crisi és quan de manera continuada i per-
sistent les taxes de creixement estan en ni-
vells normals o fins i tot per sobre dels ni-
vells normals per recuperar el camí per-
dut, l’ocupació creix de manera clara i
continuada  i les taxes d’atur es redueixen
de manera significativa trimestre rere tri-
mestre». Malauradament, no estem en
aquesta situació. 

Estem endeutats fins a les celles, enfan-
gats, amb previsions anímiques de creixe-
ment i amb indicadors més que preocu-
pants com s'assenyalava en un recent arti-
cle a eldiario.es, on s'argumentava que els
valencians hem de bregar amb la triple

amenaça del 30 %. 
I quin és aquest percentatge del 30%?

Es tracta del percentatge que registren
aproximadament tres indicadors vitals:
l'atur, el deute de la Generalitat i la pobla-
ció en risc d'exclusió social. Amb aquest
panorama, no és casualitat que en l'últim
informe de la Fundació de les Caixes d'Es-
talvis (Funcas), el creixement estimat pels
analistes per als valencians resulte infe-
rior a la resta d'Espanya.

A l'anterior percentatge se li podria su-
mar també l’infrafinançament crònic que
patim els valencians per part del govern
central. A més, l'actual sistema de finan-
çament sembla que és insuficient per a
cobrir serveis fonamentals relacionats
amb el benestar social. Cada any rebem
1.000 milions d'euros menys que la resta
de comunitats (Informe del Comité d'Ex-
perts de les Corts Valencianes). Des del
govern central sembla que no volen sentir

ni parlar de model de finançament ni de
deute històric.

Però tan important com millorar el fi-
nançament va a ser, sens dubte, realitzar
un esforç titànic per canviar el model de
creixement econòmic. Es tracta d'un mo-
del que, tot siga dit, va tenir èxit en el pas-
sat -encara que no es va invertir estratègi-
cament on tocava: infraestructures, R+D,
etc- però que avui està obsolet, esgotat, i
caldrà prendre estratègies basades en la
diferenciació del producte. Caldrà fer-ho,
no podem continuar per la mateixa sen-
da, les anteriors xifres parlen per si soles i
ens tradueixen la importància de no de-
pendre d'un o dos sectors productius o
econòmics, sinó equilibrar les diferents
branques de l'activitat econòmica. Caldrà
adaptar-se als nous escenaris de globalit-
zació en els quals estem immersos i guan-
yar en productivitat. 

Les velles estratègies empresarials de
competir via preus (la devaluació salarial)
amb països emergents són molt difícils i
serien una estratègia errònia, com apunta
l'economista i degà de la Facultat d'Eco-
nomia de la Universitat de València, Vi-
cent Soler. 

La nova economia requerirà estratègies
competitives per a les nostres empreses
cap a la producció de béns diferenciats,

de qualitat, i de noves línies productives
que incorporen una major complexitat
tecnològica i coneixement. Tot açò exigirà
esforços en capital humà i tecnològic i
una constant inversió en innovació -de tot
tipus- amb activitats que generen major
valor afegit (i d’acord als principis de sos-
tenibilitat econòmica, social i ambiental).

I açò ha de servir tant per als serveis,
per a l'agricultura, per a la indústria o per
al turisme. La descapitalització industrial
valenciana, i de la nostra comarca, ha es-
tat terrible (l'índex de producció indus-
trial valencià entre 2008 i 2013 ha retroce-
dit un 28 %; segons Funcas). El nou canvi
de model productiu ha d'apostar per una
reindustrialització i per la incorporació de
tecnologia en totes les activitats econòmi-
ques. 

Els problemes que tenim són molt
greus. Hem exposat ací alguns, i molt im-
portants. Ni els valencians, ni cap altre,
poden pagar més daltabaixos i actuacions
de curt termini que hipotequen el nostre
futur i el de les generacions futures. Em-
presaris, societat civil i, de manera parti-
cular els poders públics, han de ser els en-
carregats de vetllar pels interessos gene-
rals i promoure els canvis. Preguem i es-
perem que la rigorositat, el seny i l'actitud
crítica s'imposen, pel bé de tots.
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