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na altra vegada cal qualificar d’au-
tèntic èxit el cicle de conferències
de «Les Rutes de la Xara». Un any

més, Eladi Mainar (l’ànima de l’organitza-
ció) ha aconseguit reunir a Simat de la Vall-
digna un grup de conferenciants, de prime-
ra fila, provinents del món de la universitat,
del periodisme i de la política. Les Rutes
han arribat a la seua XI edició i la temàtica
abordada, tradicionalment, ha sigut l’estudi
i avaluació dels avatars de la historia con-
temporània, fonamentalment a Espanya, la
historia actual i immediata, que així és com
la nomenen els historiadors. És una mam-
presa coorganitzada per Edicions La Xara i
el Centre Internacional de Gandia de la
Universitat de Valencia, patrocinada per la
Mancomunitat de la Valldigna, en la qual
col·labora el CEIC Alfons el Vell, i a la qual
donen suport empreses comercials amb un
reconegut interés social i cultural. La capa-
citat de convocatòria de Mainar és sorpre-
nent. Ha aconseguit que vingueren a Simat
personalitats destacades que semblaria,
d’antuvi, que no farien cas de la telefonada
o el correu que les convidada. Enguany hi
participava el periodista de la Cadena SER
Josep Ramoneda, el qual confessava, en di-
recte i l’endemà, en el seu Dietari de Ramo-
neda (espai amb el qual acaba, diàriament
Hora 25, d’Àngels Barceló, enllaçant amb
El larguero, de José Ramón de la Morena),
que havia estat a Simat de la Valldigna (que
havia hagut de localitzar en el mapa), on
s’havia endut una de les sorpreses més
grans de la seua vida periodística i acadè-
mica, veient que a la sala hi havia més de

dues-centes persones, que l’escoltaren amb
respecte i que el van escometre amb pre-
guntes totes pertinents i plenes de seny.

El lema del cicle d’enguany any era: «Po-
lítica i polítics en l’Espanya contemporà-
nia». Comptà amb el professor Rafael Ta-
bares, catedràtic de Psiquiatria de la Uni-
versitat de València; la periodista de RTVE
Alícia Gómez que fou durant deu anys la
directora d’Informe Semanal; el professor
Carlos Taibo, de la Universitat Autònoma
de Madrid; l’exalcalde de València Ricard
Pérez Casado, qui va parlar sobre «Uns po-
lítics corruptes o una societat (valenciana)
corrupta»; l’esmenta’t Josep Ramoneda,
amb una conferencia plena d’inquietud:
«Espanya i Catalunya, després del 9N,
què?», ja que es feia uns dies després del
pseudoreferèndum català (la conferència i
el títol estaven triats mesos abans) i el pro-
fessor d’Economia Víctor Fuentes, de la
Universitat de València, amb la conferència
«La Política i la crisi econòmica», el qual
vaig tindre el plaer de presentar. Finalment
fou William Chislett, excorresponsal del
The Times a Espanya (durant el període de
la Transició) i del Financial Times a Mèxic,

qui ens va parlar de «Spain is different». Els
diré que la descripció de la crisi econòmica,
gènesis, evolució i situació que feu el pro-
fessor Fuentes fou mol didàctica, que l’ex-
posició que va fer el senyor Ramoneda so-
bre la situació actual de l’independentisme
català vist des de la Catalunya que ell viu
tots els dies fou molt esclaridora, i em que-
de amb el que va dir i jo ja els he comentat
des d’aquestes línies: l’única manera de sa-
ber el que vol la gent és preguntar-li-ho i
que si el referèndum s’haguera fet, proba-
blement, l’independentisme no hauria
guanyat i hauria sofert un bon revés.

Però destaque, amb aquest article, la
conferència del senyor Chislett, el qual va
fer un resum personal i minuciós de la rea-
litat espanyola. En l’economia: la desocu-
pació, les causes i la seua incidència en la
joventut; que la reforma del mercat laboral
no està creant llocs de treball; que el des-
equilibri econòmic amb el pes tan impor-
tant de la construcció ha afavorit la crisi; la
bambolla immobiliària i la ceguesa de la
classe política, que fou incapaç d’albirar la
catàstrofe del sector immobiliari. Chislett
parlà de la critica situació espanyola en
l’ambit de l’educació, dels mals resultats es-
tudiantils en l’informe PISA de l’OCDE, que
cap universitat espanyola figura entre les
160 millors del mon. Parlà del sistema tri-
butari espanyol i del frau, de la politització
de la justícia. Sobre la situació política indi-
cà la necessitat d’una reforma de la llei
electoral i de la llei de partits politics; parlà,
àmpliament, de la corrupció política. I en el
camp social, destacà que el més important

de la crisi que ens ofega és que ha incre-
mentat la desigualtat. 

En acabar la descripció de la nefasta rea-
litat espanyola, Chislett feu una pregunta
sorprenent. Davant de tanta desocupació,
davant de la greu crisi, davant de tanta de-
cepció de les institucions i dels politics,
Chislett, es preguntava: per què no s’afona
Espanya? I ell mateix va contestar que, a
més a més de les raons ja esgrimides, des
de fa 20 any, pel sociòleg Víctor Pérez Díaz
(ocupacions de llocs de treball en precari,
l’ocupació en l’economia submergida, la
desocupació que aporta subsidis d’un tipus
o d’altre, les circumstàncies que permeten
treballar estan desocupat, l’aterrament en
un lloc de treball estable), hi havia una cir-
cumstància, per a ell fonamental, per a so-
breviure a la crisi: la força de la família es-
panyola ampliada particularment per la
presencia dels iaios. Uns iaios predisposats,
que s’ocupen dels néts perquè els pares
dels xiquets puguen anar a treballar i, si no
tenen treball o quan s’acaben les presta-
cions per desocupació, suporten la càrrega
econòmica de tota la família amb les seues
pensions! I això a Chislett  li pareixia admi-
rable. Després de la conferència em deia,
en un apart, que ell estava segur, després de
viure més de trenta anys ací, que, sense eixe
suport dels iaios, Espanya s’hauria col·lap-
sat i que al seu país, Anglaterra, «on tenim
fama de cuidar millor els animals domès-
tics que els membres de la família amb difi-
cultats o els vells, s’haurien produït conflic-
tes socials més importants que Espanya».
Els admirables iaios espanyols!
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a immediatesa en el consum de
notícies, facilitada per l’expan-
sió dels mitjans de comunica-

ció, les plataformes digitals, internet o les
xarxes socials, provoquen la caducitat
dels titulars, la poca profunditat i superfi-
cialitat en l’anàlisi dels temes, dels de-
bats, i de les discussions i polèmiques
d’interés públic. Una característica a la
qual ja ens hem acostumat en les tertú-
lies televisives i de la qual també forma
part allò que entenem com a teatralitza-
ció de la política. Obté la raó aquell qui
més alça la veu, qui s’imposa amb les
gesticulacions o qui és capaç d’ocupar
més titulars a la premsa. I naturalment,
per aconseguir-ho és fonamental tenir el
poder polític necessari, o obtenir el favor
de la premsa. Ser font qualificada, que se
sol dir en aquests casos.

Això un poc el que està passant amb el
titular «el tren per la costa». En l’anunci
que ha fet la Conselleria d’Infraestructu-
res es parla d’optar per diversos serveis
de transport ferroviari per a la connexió
ferroviària de tot el País Valencià per la
costa. Per a començar, el principal eix fe-
rroviari valencià, el que vertebra el terri-
tori, fa de pont de connexió enter les
principals zones urbanes, per on passa el
famós corredor ferroviari per a les mer-
caderies cap a Europa, transcorre per
l’interior en el seu tram entre València i
Alacant. La Encina, a prop de Villena, és
el punt de connexió on ha de passar l’alta
velocitat entre les dues capitals valencia-
nes i per on avui es construeix, lenta-
ment, el corredor del mediterrani. La im-
mediatesa de les notícies no ha permés

explicar, per exemple, que mercaderies i
passatgeres són qüestions molt diferents.
Per això el tren de la costa necessita al-
tres explicacions i consideracions. Unir
les capitals valencianes per la costa amb
un transport ferroviari és una molt bona
idea, clar. Però cal vendre la realitat tal
com és. Perquè el València-Castelló exis-
teix amb rodalia des de fa molts anys,
animat per la mobilitat laboral i acadè-
mica, fent d’aquestes dues ciutats gaire-
bé una macroregió urbana. Però entre
València i Alacant no s’espera una relació
diària, i en tot cas la que es puga generar
és més realista que opte a les altes pres-
tacions que permet circular a 300 kilò-
metres per hora per les planes de l’inte-
rior. Imagineu túnels que foraden les se-
rralades de la Marina Alta i Baixa per
permetre aquestes velocitats? I per parar
on?, a Benidorm únicament, i en tot cas.
El tren per la costa és des de Dénia cap a
Alacant un tramvia, poc més. Altra cosa
molt diferent és la tan esperada connexió
entre Gandia i Dénia, per tal de permetre
l’extensió de les rodalies de l’àrea metro-
politana de València fina al sud de la Sa-
for i la Marina. I en qualsevol cas seria un
tren que pararia a totes les estacions amb
demanada, aquesta seria la seua virtut. 

Ningú escollirà la línia de la costa per
anar des de València a Alacant. I amb
l’entrada de l’alta velocitat regional (que
posarà les dues capitals a una hora de
trajecte), també serà molt més ràpid (i
còmode) desplaçar-se després cap a al-
tres nuclis de la costa, des d’Alacant o des
de València. Però ja se sap, la política uti-
litza els titulars. Així és com ens agrada.
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l debate celebrado el jueves en la Casa
de la Marquesa constató lo que cada
día es más evidente y concita mayores

grados de acuerdo en nuestra ciudad: el fin del
ciclo político del PP de Arturo Torró. Y perso-
nalizo en la figura del primer edil porque él es
el principal responsable de la situación de un
partido cuya deriva amenaza en implosión y
que sólo se sostiene por la caterva de paniagua-
dos que le ríen las gracias, comulgan con su
arrogancia, son cómplices de sus bravatas y
ejecutan una estrategia coercitiva.

No obstante, todo este armazón presenta se-
rios problemas de aluminosis y amenaza de-
rrumbe porque frente a la delicadísima situa-
ción económica del Ayuntamiento de Gandia y
la ausencia de soluciones al progresivo empo-
brecimiento del amplio colchón de clases me-
dias presente en nuestra ciudad, la respuesta a
las cuestiones planteadas el jueves fue tan des-
estructurada como escasa en recursos argu-
mentales y ha dejado a la parroquia popular
muy inquieta y desmoralizada. Si la excusa uti-
lizada hasta el momento para intentar prote-
gerse de una gestión municipal deficiente ha
sido el burladero de la herencia recibida, el
proceso de liquidación de las empresas de To-
rró no sólo es un golpe económico difícil de di-
gerir para él sino también un golpe a la imagen
de empresario de éxito y buen gestor que ven-
dió a la ciudadanía como argumento central
de su discurso electoral.

Ante la documentación a la que he tenido
acceso, dicha leyenda urbana se desmonta, ya
que desde 2008-2009 es una constante huida
hacia adelante con créditos hipotecarios in-
cumplidos, novaciones de hipotecas, embar-
gos desde distintas entidades financieras, prés-
tamos en condiciones especiales para comprar

productos financieros cuya finalidad era ganar
dinero aprovechando el diferencial del tipo de
interés y cuya culminación ha sido la incapaci-
tación de Torró para gestionar sus empresas. El
entramado societario y de personas (algunas
de ellas trabajando en el Ayuntamiento de
Gandia) es un buen indicador de la escasa
transparencia que nos puede ofrecer alguien
que está al frente de la corporación local y en la
que algún concejal ya ha dejado de firmar, otro
busca abogado y una póliza de responsabili-
dad civil, por lo que pueda venir.

Con todo este enredo, su última huida hacia
adelante es presentarse como una víctima más
de la entidad financiera, que le ha denegado el
concurso de acreedores y ha forzado la liqui-
dación de sus empresas, comparándose como
un pequeño ahorrador estafado. Cabría recor-
dar que, aparte de su pequeña porción de di-
nero particular invertido, la concesión de un
importante préstamo (entre 20 y 25 millones
de euros) para poder comprar más productos
financieros y ampliar el margen de beneficios,
está en la Audiencia Nacional ante el juez An-
dreu junto, parece ser, expedientes tan llamati-
vos como el de Terra Mítica o el Valencia CF.

Por lo descrito y sucedido, resuena con más
fuerza la pregunta que le hizo la candidata so-
cialista Diana Morant. «¿Puede una persona
incapaz de gestionar sus propios bienes ser el
administrador de una ciudad como Gandia?».
Yo pienso que no. La ciudad está pagando un
alto precio de una farsa empresarial cuyas con-
secuencias las indica el interventor del ayunta-
miento en afirmaciones como «intervención
dañosa para los intereses generales» o «las
cuentas pueden llevar a la disolución de los ór-
ganos del ayuntamiento». Dura pero totalmen-
te cierta la afirmación del habilitado nacional.

E
EL PRECIO DE UNA FARSA

OPINIÓN

Salvador Gregori
Responsable de Economía de la Ejecutiva del PSPV-PSOE de Gandia

IAIOS

ANEM FENT!

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com


