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imarts passat, es va presentar
l’últim llibre d’Ignasi Mora titu-
lat «Joan Climent, poeta. Un su-

pervivent del segle XX». En la sala d’actes
de la Biblioteca Central, que estava plena
de gom a gom.Maria Josep Escrivà, poe-
ta i representant d’Edicions 96, l’empresa
editorial que ha publicat el llibre, en fou la
conductora i moderadora. Pasqual Moli-
na, president de l’Associació Cultural Ia-
raní, creadora i patrocinadora del Premi
de Poesia Joan Climent, l’acompanyava
en la tasca de la presentació. Entre el pú-
blic seien les autoritats municipals de l’à-
rea de Cultura, els familiars de Joan Cli-
ment, representants d’entitats culturals,
com el CEIC Alfons el Vell (del qual Cli-
ment va ser conseller durant catorze
anys) i una important presència de la xar-
xa social saforenca, la qual mostrava així
l’interés per l’aparició d’aquesta publica-
ció biogràfica del poeta i feia palés el res-
pecte a la seua memòria. Enguany en farà
deu que va morir Joan.

Escrivà donà la benvinguda des de l’es-
trada i situà la sessió entre la presència de
l’autor, Ignasi Mora, qui seia al seu costat i
l’esperit de Joan Climent que surava en
l’ambient de l’estància. Maria Josep va lle-
gir l’article «Deixem que parlen els
ocells», que va escriure i publicar quan
Joan va faltar: «Ell entenia l’alegria com
l’única manera de comprometre’s amb el
món, de formar-ne part, d’intentar enten-
dre tots i cadascun dels seues elements.
De co-existir», també: «L’optimisme i l’a-
legria, són una forma de revolta i de res-
posta, la manifestació de la victòria de la
creativitat, de la paraula i, al cap i a la fi,
de la vida». En acabar va cedir la paraula
a Pasqual Molina el qual, des de l’amistat,
va recordar moments, iniciatives i activi-
tats viscudes amb Joan. Va contar que
quan l’any 2001 l’Ajuntament va nomenar
el poeta, fill adoptiu de Gandia, l’AC Iara-
ní va impulsar la creació del Premi de Po-
esia Joan Climent i que, quanTomàs Fe-
menia, Laura Molina i ell mateix, anaren
a sa casa a comunicar-li la notícia, Joan
va dir emocionat: «Aquesta notícia que
em porteu, aquest premi, serà el que que-

darà de mi quan jo me’n vaja!». Molina va
afirmar: «Joan estimava Gandia. L’estima-
va des que va arribar des del seu Monti-
xelvo natal i es posà a viure en un dels ca-
rrers del barri de l’Estació. Era funcionari
i, des d’aquella responsabilitat i des de la
pròpia iniciativa, crec poder assegurar
que no hi va haver cap activitat cultural
en la nostra ciutat, en la segona meitat
del segle XX, en la qual ell no estiguera
involucrat». I hi afegí: «Joan era poeta, un
escriptor de llibres de poesia, de poesia
càlida i suau, fàcil, emotiva, intimista. Co-
mença a escriure ja un poc major i
prompte s’endinsà en la voràgine dels jo-
ves poetes saforencs que escrivien en va-
lencià, l’estimaven com el germà major i
el consideraven per la seua vàlua literà-
ria». I acabà: «Joan era un home respec-
tat. La clau del seu tarannà és que infonia
respecte. A nivell polític tothom l’escolta-
va i atenia, respectuosament, les seues
opinions. Perquè ell era el més respec-
tuós de tots, amb tots. Àlvar Garcia, el di-
rector de l’IMAB, em va dir un dia que
Joan Climent era, de paraula i a traves
dels seus escrits en el diari Levante-
EMV, «la veu de la consciència de la ciu-
tat».

Finalment fou el torn de l’autor. Ignasi
Mora va dir que el llibre l’havien comen-
çat a escriure’l, Joan i ell, feia quaranta
anys, quan es van conèixer, però que real-
ment s’havien posat a treballar-hi en ell
els darrers anys de la seua vida passejant
per dins i fora de Gandia, parlant sobre
les seues famílies, sobre la ciutat, sobre
els projectes culturals i sobre llibres. Que
en aquelles converses passejades ell ana-
va prenent notes i que Joan li’n propor-
cionava de la «seua collita». Comentaren,
fins i tot, diverses possibilitats del títol del
llibre. Quan va  morir Joan, deia Mora, va
fer un primer intent de fer la biografia, la
va redactar i, acabada, no li va agradar
gens. Provocat el somriure en el públic,
Mora féu unes reflexions personals de ca-
ràcter intimista i una citació de Josep Pla,
quan va dir que «la cultura és memòria»,
afirmant que el que resta de l’últim segle
a Gandia eren els versos de Joan, els seus

llibres, la literatura d’alguns llibres, d’al-
guns autors, de les paraules i dels pensa-
ments i també de la fe, i que en la creença
que això era així, en favor de la continuï-
tat i de la memòria d’una cultura, ell es va
posar a escriure, de nou, el llibre que eixa
nit ens presentava, el qual confiava ens
agradara a tots.

Després es demanà la participació dels
assistents i les qüestions foren contesta-
des des de la taula, quasi totes sobre la fi-
gura i el tarannà de Joan Climent. 
Josep Piera, assegut en les primeres fi-

les, va indicar que, tot i que era inevitable
que el record de Joan impregnara l’acte,
el motiu principal d’aquest era la presen-
tació del llibre d’Ignasi Mora i que parei-
xia, probablement per modèstia, que nin-
gú se n’havia ocupat. Indicà que ell havia
tingut el privilegi d’haver-lo llegit ja i que
li pareixia un treball admirable de Mora,
molt interessant pel coneixement biogrà-
fic del personatge i de la història que li va
tocar viure, molt diferent de qualsevol
treball biogràfic a l’ús i escrit amb una
gran mestria literària. Els aplaudiments
foren el colofó d’un acte cultural entran-
yable que farà memòria.

Jo he llegit també el llibre i estic d’a-
cord amb Piera. El llibre te una prosa pro-
pera i accessible. S’ocupa de la vida de
Joan Climent, un home que, segons diu
l’autor, va travessar el segle XX de cap a
cap, vivint una etapa històrica de grans
canvis de tota mena i va aconseguir ser
un supervivent de les bestieses d’aquell
període de temps. Se n’ocupa de la infàn-
cia i de Montixelvo, el poble nadiu, de l’a-
dolescència al seu barri estimat de l’Esta-
ció. Aborrona el relat de la guerra incivil
que li tocà viure. 

Emociona el diari íntim d’Adelina Ba-
taller, recull d’impossibles que pogueren
arribar a ser. Queda reflectida l’obra lite-
rària. Acaba amb una dedicatòria de l’au-
tor: «Oracions gramaticals a Joan Cli-
ment» en la qual es pot llegir: «Mai ens
vencerà la mort, que no és més que un si-
mulacre, un ninot, que es crema i l’ende-
mà tots a la feina».

I anem fent!
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Joan Climent i la portada del nou llibre.
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a indústria es troba en una situa-
ció crítica. És cert que la crisi ha
afectat a tots els sectors i empre-

ses, però amb les crisis econòmiques pas-
sa el mateix que amb les malalties. Una
grip pot ser quinze dies de malestar o una
malaltia mortal, depenent de l'estat de sa-
lut previ de l'afectat. I si una cosa sabem,
és que aquesta crisi no ha estat una sim-
ple grip. 

La nostra indústria, en general, ja esta-
va ben tocada abans de la crisi, perquè
arrossega greus problemes estructurals.
El principal d'ells, que el model industrial
valencià s'ha basat en xicotetes empreses
operant en sectors tradicionals (joguet,
calcer, tèxtil...) i que aconseguien sobre-
viure i exportar gràcies a uns preus com-
petitius basats en salaris baixos. Això ja
s'ha acabat i no tornarà. Qualsevol políti-
ca basada en recuperar aquest model, ja
siga reduint costos socials o baixant sala-

ris, està abocada al fracàs. A no ser que
intentem posar-nos a l'altura social i sala-
rial dels països del sud-est asiàtic, però
aviats anem si aquest és el camí.

Lenta però inexorablement, la nostra
estructura econòmica ha vingut canviant
des dels vuitanta. Hem passat d'un model
equilibrat amb una significativa presèn-
cia d'agricultura, indústria i serveis, a un
model basat quasi exclusivament en el
sector terciari. I això venim pagant-ho. El
nostre PIB per càpita ha vingut pujant des
dels 80, però a un ritme molt menor que
el d'altres regions. Avui en dia, un valen-
cià és, de mitjana, al voltant d'un 13 %
més pobre que la resta d'espanyols. No és
que bascos, madrilenys o catalans siguen
més rics, és que gallecs, aragonesos o cas-
tellans-lleonesos, entre d'altres, també ho
són.

Sens dubte hi ha moltes raons que ho
expliquen però un dels factors inexcusa-

bles és l'enfonsament de l'agricultura i la
indústria valenciana. Naturalment que es
pot viure sense indústria, però tinguem
en compte que la indústria aporta els sa-
laris més alts, els treballs més qualificats,
els majors avanços tecnològics... Potser
per això, i perquè la relació creixement
econòmic-indústria cada vegada està
més clara, la Unió Europea planteja la
reindustrialització d'Europa com una de
les seues prioritats. Ara bé, la nova indus-
trialització europea poc tindrà a veure
amb les anteriors. 

El nou model es basa en la indústria
del coneixement, així com en indústries
tecnològicament avançades, on la mà
d'obra és clau, però no pel seus costos
sinó per les seues capacitats. Com passa-
va amb la indústria tradicional, aquestes
empreses tendeixen a concentrar-se al te-
rritori, però amb una diferència, ara ho
fan al voltant de grans ciutats o de centres
productors d'innovació i coneixement.

La Safor no té una gran ciutat però sí té
la presència d'una universitat líder a ni-
vell espanyol en explotació de patents. És
realment trist que no sapiguem aprofitar-
nos. Malauradament, la paraula innova-
ció està pervertida pel seu us reiteratiu i
buit de contigut. Els polítics s'omplin la
boca parlant de competitivitat i innovació
just abans de retallar en ciència i educa-

ció. Com si foren conceptes indepen-
dents.

Per altra banda, alguns conceben la in-
novació i les indústries tecnològicament
avançades com coses d'alemays o ameri-
cans, però la nostra gent ha estat capaç de
crear alguns exemples paradigmàtics:
pensem en l'IVI (Institut Valencià d'Infer-
tilitat). Hui en dia és una empresa capda-
vantera en un dels sectors científicament
més punters, però els seu orígens està en
un gandià i un departament de la Univer-
sitat de València. Igualment, de tant en
tant, sorgeixen empreses saforenques de
software, electrònica o de tractaments de
dades que són referents en els seus res-
pectius camps. 

Però tot això no deixen de ser casos
puntuals, fruit de la vàlua i les capacitats
de persones concretes. Aconseguir un
entorn propici perquè els nostres llicen-
ciats i enginyers creen empreses compe-
titives és un dels grans reptes de la nostra
societat. 

El problema és que aquest és un dis-
curs tan fàcil i atractiu de formular, com
difícil i ingrat de posar en marxa. El fo-
ment de la innovació no necessita obres
faraòniques, el que necessita és una dota-
ció econòmica regular i, el que és pitjor
des del punt de vista polític, els seus re-
sultats són incerts i a llarg termini.
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