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ivendres de la setmana passada es
va fer el lliurament dels Premis Li-
teraris Ciutat de Gandia, l’acte cul-

tural més important dels que es celebren du-
rant tot l’any a la nostra ciutat i, sens dubte, el
que més ressò té fora de les nostres fronteres.
Són: el Premi de Poesia Ausiàs March, que
aquest any arribava a la seua 52 edició, i el
Premi de Narrativa Joanot Martorell, que ho
feia a la 36. Els dos premis tenen un quadre
d’honor de guanyadors que impressiona per
la importància dels noms propis i per la
transcendència literària de la seues obres.
L’acte es va celebrar a la Casa de la  Marque-
sa. Seien en la primera fila, l’alcalde de Gan-
dia, Arturo Torró; la senadora Carla Ripoll;
l’alcalde de Beniarjó i diputat provincial,Sal-
vador Enguix; el regidor gandià de Cultura,
Vicent Gregori, i el cap del departament de
Cultura i director de l’IMAB, Àlvar Garcia,
als quals acompanyaven els regidors dels
partits amb presència municipal, represen-
tants d’entitats culturals, membres dels ju-
rats, escriptors i poetes i el públic (escàs).
Tots, reunits allí per acompanyar els guanya-
dors que anaven a rebre el seu guardó.

Un protocol, fet amb molta cura, va propi-
ciar que l’acte fora mesurat en les formes, in-
tens fins a conèixer els noms dels guanya-
dors, emotiu en la lectura dels poemes guar-
donats i amb un final transcendent pel par-
lament que va fer el senyor alcalde, el qual jo
vaig escoltar envanit. Tot l’acte va ser embol-
callat per l’actuació de Telmo Gadea, qui va
extraure, magistralment, d’aquell piano de
cola, la musica de Chopin apropiada per a
cadascun dels temps de la sessió. El perio-
dista Dani Ardid en fou el presentador con-
ductor, amb un discurs molt didàctic sobre
la significació del que anava a passar i, des-
prés, molt concís en les referències de tot el
que ocorria. Començà dient que s’arribava al
final de la Setmana Literària de Gandia, en
la qual s’havia retut homenatge al poeta
Joan Climent, fill adoptiu de Gandia, en el
desé aniversari de la seua mort. Ardid, tot

seguit, féu la introducció al lliurament dels
guardons, recordant la historia del dos pre-
mis literaris, l’Ausiàs March creat el 1959, per
a commemorar el cinc-cents aniversari de la
mort del poeta i el Joanot Martorell, creat el
1979: «Uns premis que demostren que la
creació literària escrita en la llengua dels
nostres clàssics està viva i vigorosa, i que for-
men part de la nostra memòria com a valen-
cians». I hi afegí: «Gandia és, a hores d’ara i a
tots els efectes, una ciutat literària tant per la

nòmina d’escriptors que ha generat, com
per la consciencia, qualitat i continuïtat d’a-
quella obra clàssica».

Àlvar Garcia, secretari dels jurats, ocupà
el lloc davant del faristol per a llegir les actes.
I, aleshores, es va produir la primera de les
sorpreses de la nit: el Premi de Narrativa
Joan Martorell havia quedat desert! El jurat
no havia trobat en cap de les 34 obres pre-
sentades el valor literari que exigeix el pre-
mi. Seguidament llegí els noms dels mem-
bres dels jurats del Premi de Poesia Ausiàs
March i de les successives deliberacions fins
a arribar a la decisió final, que elegia com a
guanyador de la LII edició de l’any 2014 el
poeta Joan Navarro per la seua obra «El
plom de l’ham». Segona sorpresa de la nit,
de la qual em vaig alegrar molt ja que conec
el poeta Navarro i la seua obra sensible, pro-
funda i conec la persona, propera i entran-
yable. Un luxe per al premi. Un honor per al
poeta d’Oliva. Es demanà la presencia de
l’alcalde, Arturo Torró, perquè fera el lliura-
ment i, després de fet, Navarro llegí alguns
dels poemes del llibre guanyador enmig del
silenci respectuós de tots els presents i del
nus en la gola que ens provocà a alguns el
poema que dedicava a Vicenta Llorca.

I arribà el moment del discurs de clausura
del senyor alcalde. I va ser molt important,
un discurs que jo vaig  comprendre que te-
nia caràcter institucional i en el qual el sen-
yor Torró, després de donar l’enhorabona al
guanyador i les gràcies als jurats, va dir: «És
un honor com alcalde de Gandia estar ací en
un acte que reflecteix l’especial interés en la
promoció de la nostra llengua i en la dignifi-
cació de la literatura pròpia», i fou contun-
dent: «Des de l’Ajuntament de Gandia s’ha
apostat i continua apostant-se pel patrimoni
literari i cultural, conscients de l’herència
dels Clàssics, de la tradició del Segle d’Or,
amb un futur més que garantit». I a mi, ales-
hores, un calfred em va recorre l’esquena! I,
a més a més, quan continuà dient: «Gandia
és un referent literari en tot l’àmbit estatal,

un referent que va tindre un impuls impor-
tant amb el reconeixement i adopció de la
qualificació especial de Gandia Ciutat Lite-
rària i dels Clàssics, un nomenament que va
ser acceptat per l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua desprès de ser aprovada per unani-
mitat per la corporació municipal». I acabà:
«Este certamen literari ha anat creixent en
qualitat i en contingut, fins a arribar a ser un
complet producte cultural, turístic i atractiu
del qual ens sentim orgullosos i que compta
amb el consens institucional, reflex de la
consciència col·lectiva de la societat gandia-
na». I baixà de l’escenari entre forts aplaudi-
ments.

En la clausura, mentre «La Polonesa.
Opus 53», de Chopin, surava per l’ambient
inundant els espais de les ànimes i ressona-
ven en el meu esperit els missatges de l’alcal-
de recollint, orgullós, el testimoni heretat
dels premis i garantint el seu futur, jo em
vaig adonar que, des d’eixe moment, els pre-
mis Ausiàs March i Joanot Martorell sí que
eren ja els Premis Literaris de Gandia, de tot
Gandia!

Ara sols quedaria veure què es pot fer per
animar els gandians a omplir la sala i que
participen en el lliurament d’aquests premis.
Ah! I aprofite l’avinentesa per a insistir en la
proposta que em vaig atrevir a fer l’any pas-
sat per aquests dies: cal crear el Premi Roís
de Corella, el tercer dels premis Literaris
Ciutat de Gandia, amb el qual si que estarien
recordats els tres grans representants «gan-
dians» del Segle d’Or. Per a facilitar-ne la cre-
ació vaig proposar que el premi no tinguera
dotació econòmica, fóra honorífic i que
guardonara la trajectòria literària d’un es-
criptor o poeta en llengua valenciana. Podrí-
em aprofitar els jurats. No costaria res. Amb
el temps valdria molt. I enaltiria, encara
més, el nom de Gandia i el dels seus premis
literaris. D’entrada i  per damunt damunt,
em vénen al cap el nom d’almenys, cinc dels
possibles guanyadors del futur Premi Roís
de Corella de Gandia.
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icard torna a casa tard… massa
tard. Ja fa hores que hi hauria
d’estar per allò que diuen de

conciliar la vida laboral i familiar. Què bé
sona la teoria. Però Ricard no pot... la fei-
na se’l menja i, estranyament, en comp-
tes d’anar a més, de créixer, cada vegada
va a menys. Està preocupat. Fa dos dies
que no passa per l’oficina i acaba de re-
cordar que té dos avisos de Correus, de
cartes certificades, que no li agraden
gens. En els últims temps ha hagut de
prescindir de la seua secretària, i del xi-
con que l’ajudava perquè no podía pagar-
los el jornal i ara, a més a més de fer la
seua feina sense reforç, ha de cobrir tam-
bé la feina d’administració. Els seus pro-
veïdors han començat a no servir-li per-
què tampoc no els pot pagar, i ja no els val
l’argument de que ell no els paga perquè
a ell tampoc li paguen. Es queda pensant
en aquest punt que els particulars no li
paguen o els coste pagar més pot enten-
dre-ho, però… les administracions publi-
ques, això és un altre cantar. No ho entén,
no entén com no són més àgils en els pa-
gaments. No entén com, en el segle de les
noves tecnologies i de la societat digital,
la seua factura ha de passar per dos o tres

departaments (que si admissió, que si
comprovació, que si tresoreria, que si full
a tercer, etc.) abans de pagar-li, i no en els
terminis que marca la Llei sinó molts me-
sos després. Inevitablement, també, ho
relaciona amb la corrupció política que
afecta a tants ajuntaments, a tantes insti-
tucions, la doble vara de mesurar, la llei
de l’embut… quina quadrilla. 

Abans d’obrir la porta de sa casa, tot i
el seu cansament i els seus pensaments,
en un gest assajat, canvia la cara i entra
fent veure que el dia li ha anat molt bé i
que la feina sembla ser que remunta. No
vol preocupar la seua família.

Tot i que la història que acabem de lle-
gir és fictícia, reflexa la realitat diària a la
que han d’enfrontar-se una bona part
dels 326.671 treballadors autònoms afi-
liats, segons dades de la Seguretat Social,
a València, Castelló i Alacant. Pensem,
per un moment, el drama d’una bona
part de les milers de famílies que estan
patint aquesta situació, mentre veuen als
mitjans de comunicació com els governs
promouen amnisties fiscals, exempcions
de tot tipus per als bancs i grans empre-
ses i lleis que afavoreixen les SICAVs i les
grans fortunes familiars. Descoratjador.

I canviar aquest panorama no passa
només per introduir lleis o reglaments
que solucionen només parcialment la si-
tuació –encara no se n’han adonat que
els autònoms són l’element cohesiona-
dor del teixit econòmic primari-. Cal una
vertadera regeneració, jurídica i econò-
mica, que només podrem assolir plena-
ment si abans l’ha haguda, amb profun-
ditat, des de l’ètica personal i política.
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a crisis ha dejado fuera de juego a los
grandes partidos, que han pervertido
el sistema apropiándose de las institu-

ciones y transformando el interés general en el
interés propio. Es hora de «oxigenar» nuestro
sistema político y hoy por hoy esa oxigenación
solo puede venir de nuevas propuestas.

Los «nuevos partidos» aparecidos tienen
sólo una cosa en común, el convencimiento de
que las cosas tienen que cambiar. Pero saben,
igualmente, que para que ello ocurra, los ciu-
dadanos tenemos que modificar el estado de
las cosas con nuestros votos.

Se trata de limpiar la casa, porque el «siste-
ma», aunque bueno, no funciona: la justicia
depende del poder político, la economía de las
autonomías, la financiación y organización
municipal no resuelven los problemas de las
personas, las guerras internas desangran a los
partidos mostrando que el sistema de partidos
(la cacareada partitocracia) no es presentable,
las administraciones no gobiernan con la efi-
cacia y austeridad que piden los ciudadanos…
el barco hace agua y los partidos mayoritarios,
que están en el mismo camarote, no ponen
más que parches para mantener la situación
actual. Los ciudadanos pueden cambiar a los
entrenadores cuando el equipo no funciona.

En Gandia, la guerra abierta del «y tú más»

crea hartazgo, la judicialización a que ha sido
sometida la política es poco edificante, el in-
cumplimiento de las propuestas electorales, la
ostentación de los cargos públicos y la conti-
nuidad en despilfarro, como si todo fuera
como cuando nos creíamos ricos, crean un evi-
dente descontento ciudadano.

En estas circunstancias asaltar el cielo no
me sirve. No basta con el voto protesta. Asisti-
mos al crecimiento mediático de partidos cuyo
éxito se basa en ser críticos con la realidad
pero que, a la hora de la verdad, muestran in-
capacidad para hacer propuestas haciendo
gala de un radicalismo inútil y preocupante.
La verdadera política, es la que resuelve las ne-
cesidades de la gente. Muchos somos los que
estamos cansados de tanta discusión sobre
quiénes son los responsables de lo que nos
ocurre en vez de pensar cómo actuar para salir
del atolladero en el que nos encontramos,
cómo nos hacemos más competitivos y, al mis-
mo tiempo, mantenemos un nivel de estado
del bienestar aceptable.

Creo que la solución está en que gentes cen-
tradas, como UPyD y Ciudadanos, irrumpan
en la escena política, pongan «patas arriba» el
régimen actual con propuestas realistas, con
usos y formas verdaderamente democráticas,
solidarias siempre con quien más lo necesita y
todo ello en el marco de una organización de
la ciudad verdaderamente eficaz y útil, capaz
de generar ilusión de futuro.

En definitiva, buscar soluciones en vez de
aumentar los problemas, y para eso habrá que
actuar con generosidad, tener claro aquello
que «en la calle, codo a codo, somos mucho
más que dos». En eso andamos. Los políticos
de centro siempre han andado juntos y el pa-
seo de Gandia es muy ancho.
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Arturo Torró, Joan Navarro i Àlvar Garcia.
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