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iu la dita popular que ningú és
profeta en la seua terra. En l’ac-
tualitat, crec que aquesta parè-

mia ha perdut molt del seu significat. Es
tracta d’una frase proverbial que naix en
una sentència feta pel mateix Jesucrist
quan, estant explicant la llei a la sinagoga
de Natzaret, va observar el menyspreu
dels seus compatriotes cap a les seues pa-
raules. Amb el pas del temps la frase es
convertí en refrany per a identificar a
aquells que obtenen bona reputació fora
del seu lloc d’origen quan en aquest no
tingueren la possibilitat de desenvolupar
les seues aptituds o no foren apreciades. 

Hui se’m fa difícil acceptar que tinga
vigència aquesta sentència popular per-
què la terra d’un ja no s’acaba quan es
perd de vista el campanar del poble i per-
què el que fa un té la possibilitat de ser
avaluat, a l’instant i per tothom, en qual-
sevol indret del món global. El ser profe-
ta, tal com ho deia el proverbi bíblic, hui
és assimilat, implícitament, com ser
triomfador. 

Per a ser triomfador cal destacar en
qualsevol de les activitats que els hu-
mans consideren notables. Hi ha tasques
que tenen gran repercussió social, són,
en l’actualitat, aquelles relacionades
amb les arts i els esports, incloses la polí-
tica i l’economia. N’hi ha d’altres que es
desenvolupen calladament i la impor-
tància de les quals passa desapercebuda
pel «gran públic». Són les que es fan en
l’àmbit del laboratori, de l’aula, del des-
patx o del taller. Finalment hi ha les ac-
tuacions que no et reporten cap recom-
pensa material, sols la de la satisfacció
personal. Són aquelles de dedicació al-
truista als altres, a través d’associacions
benèfiques, culturals o religioses. Els
grans artistes, les grans figures de l’es-
port obtenen el rèdit immediat de la
seua fama, la qual durarà segons la seu
vàlua real, la capacitat de mantenir-la o
d’incrementar-la amb el pas del temps.

Si ho aconsegueixen seran llegenda. Al-
tres activitats no tenen reconeixement
instantani i serà el pas del temps el que,
podrà posar-les en valor i, aleshores,
serà en la historia on obtindran la re-
compensa. Les activitats altruistes, supo-
se, tindran recompensa en el cel en el
qual creguen. Llegenda, història i para-
dís celestial. Però la impaciència huma-

na no vol esperar tant i es crearen els
premis terrenals.

Els premis nasqueren per a fer reconei-
xement de les virtuts que es guardonen i
de les persones a les quals adornen. Hi ha
premis de gran repercussió internacional
com els Nobel o els Oscar i, a nivell espor-
tiu, hi ha premis als millors en cadascun
del esports. En tots aquests guardons no
importa la procedència dels guardonats,
la seua vàlua reconeguda sobrepassa les
fronteres dels seus països d’origen. Són
profetes en totes les terres del món. Per tot
arreu hi ha també premis que naixen d’i-
niciatives nacionals, regionals i locals. Per
a tot tipus d’activitats, persones i entitats i
amb diferents àmbits de repercussió. 

Ací, a casa nostra, hi ha premis amb
anys de tradició. La setmana passada es
celebrava la XXXVI Gala de l’Esport amb
el guardó als millors esportistes i fa un
parell de mesos es van lliurar els XV pre-
mis de la Federació d’Associacions
d’Empreses de la Safor, FAES. Són pre-
mis consolidats que guardonen els des-
tacats en el món de l’esport i de l’empre-
sa. A nivell del territori de la parla comu-
na, els Premis Literaris Ciutat de Gandia
estan en el més alt de l’escalafó de vàlua i
consideració.

Però hi ha uns premis, creats fa cinc
anys, el lliurament dels quals s’ha conver-
tit en un autèntic esdeveniment social.
Són els premis que atorga el Grup Radio
Gandia, l’entitat empresarial que comen-
çà, fa huitanta anys, amb les ones de la
ràdio i que hui escampa la seua capacitat
de comunicació a la televisió i la premsa
escrita. Paco Sanz, el seu director, és el
cap visible de l’equip que ha fet possible
la transformació d’aquella Radio Gandia,
casolana i propera, en aquest grup em-
presarial expansiu que ha guanyat en im-
portància sense perdre aquella inicial
identitat i l’esperit saforenc. De Sanz fou
la iniciativa de crear uns premis que
guardonaren les persones, les institu-

cions i les seues activitats amb el vincle
comú de Gandia i la comarca. Poden ha-
ver nascut ací i haver actuat ací o fora. Po-
den haver nascut fora però la seua activi-
tat l’han feta ací. Sanz sabia que la repu-
tació del premi descansaria en el jurat
que els decidira, per la qual cosa va triar
un grup de persones de procedència pro-
fessional multidisciplinària i de credibili-
tat personal reconeguda. Hi ha aconse-
guit un jurat que és creu la importància
dels premis que atorga. No hi ha bases ni
categories, cada any s’elegeixen les perso-
nes i entitats que es consideren més des-
tacades. 

El quadre d’honor de les primeres edi-
cions dels Premis del Grup Radio Gandia
impressiona. S’hi sumen els guanyadors
d’enguany: el Campus de Gandia de la
Universitat Politècnica de Valencia que
compleix vint anys; Carles Dénia, en la
categoria de Música; Electroquímica del
Serpis, de Potries, en la categoria d’Em-
presa, en el 75 aniversari de la seua fun-
dació; l’atleta Luismi Sabater en esports;
l’Associació Gastronòmica Fideuà de
Gandia, per la qual recollí el premi el pre-
sident, Avelino Alfaro; Al Poefesta d’Oli-
va, en la categoria de Cultura i en la per-
sona de la poetessa Àngels Gregori; el
pintor Enrique Bofí, en art; el de Solida-
ritat, al pare Miguel Fons, que treballa en
la reinserció social dels qui estan per a ei-
xir de la presó; el premi a la millor publi-
citat en el Grup, a la Caixa d’Ontinyent, i,
finalment, el premi a la Investigació al
professor Antonio Pellicer, fill adoptiu
de Gandia, catedràtic de Ginecologia,
Cap del Departament de Ginecologia i
Obstetrícia de l’Hospital La Fe de Valèn-
cia i fundador i director de l’Institut Va-
lencià d’Infertilitat.

Aquest és el nivell dels premis en l’ac-
tualitat i es presenta molt interessant el
futur perquè, a Gandia i a la comarca, hi
ha moltes persones i entitats que sí que
són profetes a casa pròpia.
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urant les darreres setmanes hem
pogut llegir als mitjans els argu-
ments de protesta de l’Associació

Valenciana d’Empresaris (AVE) al voltant
dels terminis de finalització del corredor
ferroviari del Mediterrani. El Ministeri de
Foment es va comprometre a tenir enlles-
tida la infraestructura per al 2015, i a la
vista de la marxa de les obres –gran part
de tot el tram des d’Alacant fins a Vinaròs
està encara en fase d’estudis– és més que
evident que no s’aconseguirà finalitzar
l’obra fins a l’any 2020. 

Res a dir sobre les queixes empresa-
rials. Tenen tota la raó. Com també la te-
nen en sospitar que existeix una gran in-
justícia en  les relacions de l’administra-
ció valenciana amb l’estat. Per l’injust sis-
tema de finançament autonòmic, per les
menors inversions respecte de la mitjana
espanyola, o pel poc interés a prendre’s
amb seriositat els compromisos pactats
amb agents econòmics i socials valen-
cians. 

Però la virtut de les declaracions em-
presarials arrosseguen els pecats del pas-
sat. O, dit d’altra manera, no es pot repi-
car i anar a missa. Les organitzacions em-
presarials valencianes no poden passar
per alt la cohabitació d’interessos que
s’ha practicat amb el govern autonòmic,
durant molts anys. Ara cal aplaudir la re-
bel·lió, però també cal posar l’accent en
alguns detalls. Per exemple, en les decla-
racions que ha realitzat Federico Félix en
una entrevista realitzada aquesta setma-
na al setmanari El Temps. Diu que Alber-
to Fabra està sent més contundent, més
insistent, en les seues negociacions amb
Madrid. Però no concreta com s’ha de fer
efectiva aquesta «insistència», «que en
millors temps econòmics hauria fet mol-
tes més coses», diu. Però la qüestió no és
aquesta, perquè amb un sistema de fi-
nançament sensiblement millorat ja po-
dríem estar, els valencians, recuperant
part de les prestacions socials que s’han
retallat. I el president Fabra ho sap per-

què li ho ha dit reiteradament la comissió
d’experts de les Corts Valencianes pacta-
da per tots els partits, incloent-hi el Partit
Popular. Com també sap Isabel Bonig,
consellera d’infarestructures, que no toca

defensar a la Ministra de Foment, Ana
Pastor, de les crítiques pel corredor me-
diterrani quan es continuen gastant mi-
lions d’euros en la xarxa d’alta velocitat.
Per cert, que ja som l’estat amb menys
passatgers per kilòmetre d’alta velocitat
construït, en el món! Tot un exercici de
responsabilitat en la rendibilitat de les in-
versions públiques.

Però el que hi ha són molt poques ga-
nes d’assumir i treballar per  les políti-
ques econòmiques que necessita el País
Valencià. Les bambolines de la política
ho estan embolicant tot. Fabra és juga la
reelecció com a candidat, qüestionat pel
seu propi partit i pels barons (i barones-
ses...) locals. Simple qüestió de poder. De
voler mantenir-lo a qualsevol preu. Des-
prés s’esperaran per reobrir el debat com
si fora una escena de teatre de l’especta-
cle de ficció en el que s’ha convertit la po-
lítica durant aquests últims anys. 

També al setmanari El Temps, Nuria
Bosch, catedràtica de polítiques públi-
ques a la Universitat de Barcelona, creu
que el conservadorisme de certa classe
empresarial davant el procés sobiranista
s’entén perquè aquesta postura sempre
és més còmoda. Quedar-se com s’està,
creure que ja estem bé com estem. Però
que, en canvi, i segons els estudis que
s’han realitzat, es sap que els beneficis
globals de la sobirania política i econòmi-
ca de Catalunya, superaran als costos. Pot
ser un bon marc per a la reflexió dels de-
bats empresarials del País Valencià.
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