
abriel García Márquez, «Gabo»,
es va morir fa uns dies. La notícia
agafà el món de la premsa en ple-

na voràgine informativa del que passava
l’endemà del partit de la copa del Rei que
guanyaren els madrilenys amb el gol més
car de la història del futbol. La notícia, a
més a més, aparegué enmig la indolència
periodística general que domina en la Set-
mana Santa, durant la qual, inclús algun
dia —ací, Divendres Sant— ni tan sols hi ha
diaris. La notícia també va sorprendre per-
què, a pesar de l’elevada edat de l’escriptor
i que alguna notícia sobre el seu delicat es-
tat de salut s’havia filtrat (havia ingressat en
un hospital a finals de març i l’havien tras-
lladat a sa casa dies després), l’hermetisme
familiar sobre la seua situació clínica, va fer
que la seua mort agafara a tots desprevin-
guts. Però la reacció no es va fer esperar i,
aleshores, centenars de pàgines de premsa
i molt de temps dels espais radiofònics i
dels televisius han fet retornar a la primera
plana de l’actualitat la trajectòria literària
d’un genial escriptor i la vida d’un home
especial. 

Han estat dies de recordar i de repensar
obra i personatge. Dies de reviure’ls. tot,
enmig dels aclaparadors relats de l’epopeia
del gol de Gareth Bale, la gesta del qual ja
esborrona la mítica galopada, per la matei-
xa banda, de l’històric Paco Gento, la
imatge de la qual el NO-DO ens l’ha repe-
tia reiteradament, cada vegada que calia
insistir que el Reial Madrid era el club de
futbol més gran del món i de la història.  

Quan aparegué «cien años de soledad»
jo estudiava el primer any de carrera. El lli-
bre causà un impacte gran dintre del món
universitari. tothom en parlava com l’obra
extraordinària que era. tothom admetia ja

la importància que començava a tindre la
literatura hispanoamericana i la rellevàn-
cia que tenien, aleshores, els seus autors.
Els precursors i els emergents: Juan Carlos
Onetti, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Ju-
lio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes, ect., eren noms que ja  estaven en
boca de tothom. Jo, en aquell temps, era
un mal lector, un devorador impulsiu de lí-
nies de llibres, alguns dels quals podia lle-
gir, sencers, d’una sola tirada. vaig llegir
«cien años de Soledad» amb dificultat i
fàstic, havent de recòrrer, contínuament, al
desplegable que hi havia amb l’arbre gene-
alògic de recollia tots els personatges de la
novel·la, amb el seu nom i amb la relació
que existia entre ells, la qual cosa em tenia
boig. En acabar de llegir el llibre vaig tenir l
impressió d’haver-me tret un pes de da-
munt. Però sempre he considerat Gabo
com el gran contador d’històries que era,
he admés i compartit tota la consideració
literària mundial de la qual ha gaudit, em
vaig enorgullir de la concessió que li feren
del premi Nobel el 1982, i sempre he llegit
o escoltat amb interés tot el que s’escrivia o
es deia sobre ell. 

Quan el 2002 va escriure la seua obra
autobiogràfica «vivir para contarla» jo vaig
adquirir el llibre i el vaig llegir amb delec-

tació durant llargues vesprades a la marjal
a pesar de la incomoditat que suposava el
volum i el pes del llibre. En ell Gabo conta-
va com hagué d’interrompre unes vacan-
ces familiars per a començar a escriure
«cien años de soledad» i les dificultats de
salut que va tindre mentre l’escrivia, amb
les dues aixelles plenes de vèrtoles infla-
mades. I em van entrar ganes de tornar a
llegir-lo.

vaig adquirir, el mateix 2002, una reedi-
ció de «cien años de soledad», en la qual
Jacques Joset feia un estudi introductori
de la novel·la  basat en una àmplia biblio-
grafia que havia consultat: 52 llibres, 21 re-
copilacions crítiques i 148 articles —una
part, tan sols, de totes les obres publicades
sobre aquesta novel·la universal. Joset, a
més a més, assenyalava en 1.025 citacions
a peu de pàgina les interpretacions que,
aquestos autors consultats, havien fet so-
bre el que l’escriptor colombià havia volgut
dir en les diferents escenes del relat. 1.025
explicacions personals sobre la trama es-
crita per una altra persona! centenars de
llibres, tesis, assajos i articles sobre un lli-
bre aliè! 

Gabriel García Márquez, en la introduc-
ció de «vivir per a contar-la» confessava la
perplexitat que li causava tant de comenta-
ri diferent sobre una obra amb la qual ell,
quan la va escriure, tan sols volia fer l’ullet
a uns amics. Milers d’autors estaven dog-
matitzant i pontificant per tot arreu del
món sobre les seues intencions, i ell tan
sols havia volgut fer l’ullet a uns amics! Res
més que això!

En l’esdevenir de la vida quotidiana pas-
sen coses tots els dies. L’àmbit les fa uni-
versals o pròximes. Els mitjans de comuni-
cació s’encarreguen de fer-nos-les arribar

com notícies. Unes arriben interessades
des de capçaleres, antenes i emissores que
les ageganten o empetiteixen  maquiavèl-
licament. D’altres arriben acolorides se-
gons el filtre polític, econòmic o social. ca-
dascun de nosaltres, afortunadament, hui
les podem interpretar, gaudir o patir. Però,
malauradament, la història quedarà escri-
ta i enregistrada segons el punt de vista de
qui mira, segons l’interés del qui pot. 

Si ara que podem escoltar a tots el que
diuen i el que fan, la perplexitat de les in-
terpretacions tan diametralment  oposa-
des, ens atabala. Si ara les opinions en talls
de veu i les imatges en talls d’imatge, po-
den arribar a fer-nos pensar si estem trac-
tant el mateix esdeveniment. Si ara nosal-
tres som testimonis directes del que passa
i, no ens aclarim!.. com es deu haver escrit
la història de la Història?

com s’avaluarà el gol de Bale d’ací uns
anys? Encara estarà el «Marca» i l’«As»? La
«cuatro» encara continuarà emetent? 

Comiat
Amb aquest article, hui m’acomiade de tots
vostés amb les paraules amb les quals ho
vaig fer el 2007. torne a la casa de la ràdio.
Allí tinc els orígens d’aquesta tasca de glos-
sador setmanal en la qual desgrane el dia a
dia de la meua pròpia història. tinc el pri-
vilegi de poder-ho fer. Un micròfon obert i,
des de fa uns anys, una pàgina de premsa.
visc la vida i puc contar-la. Indubtable-
ment hi ha interés i filtre, però els puc asse-
gurar que no hi ha fins predeterminats.
Gràcies per la seua atenció, per a mi ha si-
gut un honor escriure en aquest centenari
diari. Desitjaria poder tornar-ho a fer. Men-
tre, continuarà la vida i jo estaré, confie, vi-
vint per a contar-la!
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companya aquest acrònim la co-
lumna d’opinió que cada diu-
menge publica en aquestes pla-

nes el cercle Euram de la Safor. Reflexions
dedicades a diverses qüestions de l’econo-
mia, l’activitat empresarial o els debats te-
rritorials més significatius que afecten la
comarca o el territori circumdant. Però,
quin és el significat concret de l’Euram?
Ho hem explicat en moltes ocasions, però
resulta ara especialment interessant recu-
perar una mica de la tasca pedagògica

desplegada durant els darrers anys per re-
cordar perquè l’Euram; o el que vol dir
amb tota la seua amplitud, l’Euroregió de
l’Arc Mediterrani; pot esdevenir un dels
millors aliats per a les entitats locals; ajun-
taments, comarques, entitats supramuni-
cipals diverses; en el joc de la cooperació
interregional que avui té lloc a la Unió Eu-
ropea. I dic que resulta ara d’interés espe-
cial recordar-ho perquè entrem entrant de
ple en el debat europeu per definició més
públic; el que té lloc al voltant de les elec-

cions al Parlament Europeu que tindran
lloc el pròxim 25 de maig.

Durant els últims anys han emergit a
Europa un gran nombre d'iniciatives de
cooperació en les quals, sovint, participen
institucions públiques de diferents ni-
vells: grups de regions o agrupacions de
ciutats, associacions civils i empreses o
xarxes d'empreses, organitzades en una
estratègia de cooperació al marge de les
fronteres polítiques i l'organització terri-
torial interior dels Estats. Hi ha una gran
varietat d'estratègies de cooperació que
poden ser o no transfrontereres, tenir o no
tenir continuïtat territorial, ser impulsa-
des exclusivament per les institucions pú-
bliques i els governs regionals o per altres
institucions, i acollir-se a diferents fórmu-
les jurídiques. I és gràcies a aquesta coo-
peració territorial que avui el corredor del
mediterrani és una realitat. Sense aquesta
nova geografia europea, avui les entitats
locals continuarien lligades a interessos
estrictament estatals que no tenen per

què coincidir amb el de les entitats regio-
nals. Així fou en el cas del corredor ferro-
viari: l’estat defensava la travessia central i
va ser la cooperació territorial del medite-
rrani, amb la complicitat de Brusel·les,
qui hagué de salvar el projecte. 

Per aquest motiu la Safor, i el conjunt
de l’economia valenciana, ni pot ni deu
renunciar a l’aliança mediterrània d’àmbit
europeu. La que planteja l’Euram és una
de les possibles. D’una banda, s’ajusta a la
política de cooperació territorial, la que
avui es juga al continent. I d’altra es juga
en un territori dinàmic i potent. Per posar
tan sols un exemple, l’Euram concentra el
50 % de sectors com el tèxtil, el cuir i el
calçat de tot l’estat, més del 40% de tota la
indústria química, el 46% dels productes
derivats del plàstic; el 41% de l’equip me-
cànic; un percentatge similar del material
electrònic, i per sobre del 20 % del total de
la indústria agroalimentària. Un 32 % del
conjunt dels sectors industrials de l’estat. I
Un 37% de les seues exportacions.
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