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a uns anys amb els parcs temà-
tics va passava igual que amb les
grans infraestructures (AVE, ae-

roports o autovies), tot alcalde o president
autonòmic en volia una. Suposadament
anaven a ser motors de creació d’ocupa-
ció, atracció de turisme i generació de ri-
quesa. El recolzament públic va ser molt
estret i generós, tant des de l’administra-
ció com a través de les caixes d’estalvi.
Fins i tot els gestors no eren aquells més
aptes o capacitats, sinó els que tenien més
afinitat amb el govern de torn. 

Però què ha passat? Doncs que ni han
estat un pol d’atracció d’activitat econò-

mica, ja que sembla que el turista estran-
ger no ve en busca de parcs temàtics i la
demanda domèstica no ha parat de cau-
re; ni tampoc han estat rendibles. A ban-
da de que el seu boom ha estat totalment
vinculat a la bombolla immobiliària i per
tant a activitats especulatives. Convertint-
se doncs, en uns altre pou sense fons de
recursos públics i demostrant-se que
amb les caixes ara fora del seu accionariat
i sense la injecció de diners públics, fer-
los rendibles és una tasca molt complica-
da. 

Però el pitjor de tot és que ha quedat la
sensació d’haver pagat un cost d’oportu-

nitat molt alt. Ja que tots eixos recursos
podrien haver estat destinats a altres acti-
vitats més planificades, possiblement
menys mediàtiques i menys electoralis-
tes, però amb una major repercussió so-
bre l’ocupació i el teixit productiu.

Si a aquests antecedents s’uneix la sen-
sibilitat social actual envers la classe polí-
tica, per l’eficient gestió dels recursos, per
la demanda obligada de transparència i
per la cerca de resultats òptims i positius
sobre l’ocupació i l’activitat econòmica,
en un context de racionalitat i austeritat;
és encara més inversemblant l’anunci
d’un parc d’aquestes característiques a la
comarca. I més quan la informació sem-
bla tan confusa, incompleta i contradic-
tòria en allò referent a les característiques
del projecte en si, cost municipal, estudi
de viabilitat i de mercat, impacte ambien-
tal, inversors, opinió de les universitats,
empresaris i ciutadania, etc. 

A banda de que a aquesta manca de
transparència, s’han d’unir les incògnites

generades: Aquest projecte va a contri-
buir a la desestacionalització del turis-
me?, quin tipus d’ocupació va a crear-se?,
per què tanta implicació pública en una
activitat privada?, s’ha estudiat la sosteni-
bilitat del projecte pel que respecta als re-
cursos naturals?, el projecte va a dur lligat
cap tipus de pressió immobiliària?

És evident que tot projecte capaç d’in-
fluir positivament sobre l’ocupació ha de
ser ben rebut, però amb uns antecedents
com els que arrosseguen aquests tipus
d’instal·lacions, sembla que s’han de tin-
dre totes les precaucions. I més quan
amb menors inversions, amb més impli-
cació de la resta d’agents socials i amb un
clar objectiu per la diversificació del teixit
productiu, es poden donar les condicions
per a una ocupació estable i de qualitat.
De tota manera no deixa de ser paradoxal
que el suposat parc temàtic haja d’ocupar
els terrenys de l’edifici que anava a ser la
seu de l’Espai INNOVA. 

Trista metàfora.
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ncara tinc la sort, crec, que la Set-
mana Santa afecte el meu esperit.
Delicadament. Sovint, en arribar

aquesta setmana, tinc a flor de pell sensi-
bilitats altrament difuminades en la boira
anguniosa dels dia a dia. Sensacions que
fan que aquestes dates siguen punt de re-
trobament amb els records i les enyors.
Moments per a fer recapitulació biogràfi-
ca personal. Per a mi són dies de tendror.

La Setmana Santa eren dies de compar-
tir amb els teus. Començava el divendres
de Dolors, en què a la nit la casa s’omplia
de familiars que venien per a felicitar ma
mare, Lolita. Nit de rialles sinceres i d’a-
fectes endolcits per rotllets d’anys, coca de
mida i pastís de Fabiola. Diumenge de
Rams d’estrena de roba de primavera i les
palmes: la meua, de xic, llisa i més alta
que jo, i la de la meua germaneta, adorna-
da per caramels que penjaven. Dies labo-
rables de processons a la nit. De clavar els
ull en els ulls del Natzaré i en els rostres
del Silenci i del Crist de les angoixes. 

Divendres de la processó del Sant Sote-
rrament, amb totes les germandats desfi-
lant una rere de l’altra, seguint els passos
del viacrucis de Crist. Nosaltres la véiem
asseguts en les quatre cadires que llogava
mon pare a l’oncle Joaquim Torres (el del
Foment) i que sempre estaven situades en
un lloc de privilegi entre Ausias i Dimas
Cucart; véiem passar les germandats amb
el cor encongit pel drama representat dalt
les andes i amb i la mirada escodrinyant
els ulls i les mans dels confrares per si et
donaven caramels i xuixos (els quals guar-
dàvem, ràpidament, en una bossa de
plàstic per no fer-ne ostentació); nit de so-
par al ras els pastissets que havia fet ma
mare; d’alçar-se, respectuosament, quan
arribava el tron del Sepulcre custodiat per
la Guàrdia Civil amb uniforme de gala, i
de tornar-se’n cap a casa després de pas-
sar el senyor alcalde, els regidors, la ban-
da de música i dos policies municipals
que tancaven la llarga desfilada fent fita
amb els espectadors que desemperesint-
se els muscles entumits per l’assentada de
tantes hores, caminaven lentament se-
guint la processó buscant el cantó que els
conduirà aviat als seus domicilis, i en arri-
bar-hi, repartiment de llepolies entre ger-
mans, amb justícia salomònica i de tar-
dança en anar-se’n cap el llit. 

Dissabte de silencis atordidors pel dol
del traspàs de Crist. Diumenge de Resu-
rrecció amb encontre gloriós de la Verge
amb el fill exultant que omplia el cel de

dolços projectils i, a la vesprada, a berenar
la mona. Records, enyors.

La Setmana Santa eren dies de tradi-
cions religioses. Dijous Sant es celebrava
l’ofici de la commemoració de l’Última
Cena i, en els escolapis, el pare Molins, el
rector, ens llavava els peus a dotze esco-
lans i ma mare es preocupava que jo ana-
ra adequadament preparat per si de cas.
Després, a les esglésies, es muntaven uns
altars, que s’anomenaven monuments, en
els quals quedava exposada una custòdia
amb la forma consagrada en la missa que
representava el Cos de Déu i que a torns
vetlarien devots durant tota la santa nit.
Famílies senceres, mudades com un mar-
galló, ens desplaçàvem per les diferents
esglésies per visitar els monuments i resar
alguna pregària i pel carrer ens encreuà-
vem amb familiars i coneguts i ens alegra-
ven molt de saludar-nos. Divendres Sant,
al migdia, es celebrava un altre sant ofici,

sense missa, una mena de ritus funerari el
qual jo recorde amb terror perquè es lle-
gia tota la Passió del Senyor, cantada! I po-
dia durar més d’una hora! També hi exis-
tia una tradició gastronòmica de la Set-
mana Santa. A ma casa, el dijous ma mare
omplia llandes de pastissets de pebre i to-
maca, de pèsols i ceba que jo duia al forn
per coure’ls. Ma mare venia després amb
les llandes de panous, rotllos i les mones
cobertes per una manta. Aquella vesprada
el forn de la senyora Marina era una ba-
rreja de sentències populars i de fragàn-
cies irrecuperables. A boqueta de nit, ma
mare escalfava en el foguer de petroli els
altres pastissets de llicsons que ella ma-
teix havia recollit dels bancals dels afores
de Corea i que havia netejat i bullit prèvia-
ment. Els pastissets eren els sopars i els
dinars d’aquells dies de dol cristià. Tradi-
cions.

I la Setmana Santa són dies de recapi-
tulacions de vivències. Aquest dimarts
vaig veure en la televissió «El crack», la
pel·lícula de José Luis Garci on un superb
Alfredo Landa interpretant al detectiu
Germán Areta suïcidà el «landisme» de la
cinematografia popular espanyola. L’acció
es desenvolupava al 1981. Dies abans ha-
vien passat en una altra cadena, com en
una doble sessió, «Solos en la Madruga-
da» i «Asignatura pendiente», les dues
pel·lícules, també de Garci, estrenades el

1977 i el 1978, situades en l’Espanya dels
inicis de la democràcia i amb tota l’incòg-
nita d’un futur que desitjàvem. Els set mi-
nuts i mig finals de «Solos en la madruga-
da» m’han fet tremolar de nou i han des-
enterrat les hores d’aquells dies. Poden
trobar l’escena en Youtube. És quan José
Miguel García (José Sacristán) convoca
els oients per a la propera temporada de
rèdio i els anima a canviar de vida, a llui-
tar pel que creien que ens mereixíem, la
llibertat, la felicitat perquè «hay que in-
tentar algo nuevo i mejor». I amb un «¡Va-
mos! Por nosotros» es fonia la imatge i
s’encenia la meua indignació pensant
com tot aquell somni ha sigut socarrat per
tants malparits i corruptes. 

Dimecres, a boqueta de nit, ajude la
meua dona al trasllat del seu despatx cap
l’hospital nou. Amparo fa dies que està
empaquetant quaranta-un anys de dedi-
cació professional en els quals ha exercit
com la secretària personal de tots els di-
rectors i gerents que ha tingut el Francesc
de Borja. De tots! Se sent l’emoció que
l’embarga. Dijous de bon matí l’acompan-
ye a prendre possessió del seu despatx en
el nou hospital. L’alegria la domina. Am-
paro encara l’últim trajecte de la seua ca-
rrera laboral on ha tingut com a dogma
que secretaria ve de secret i com a missió,
que calia tractar a tots els qui arribaren a
la seua taula amb algun problema tal com
li hauria agradat que la tractaren si fóra
ella la qui hi arribara: amb respecte i con-
sideració. Toni Capó, director d’informa-
tius de Radio Gandia, en un programa es-
pecial dedicat a la institució va dir que
Amparo Martínez era «la sonrisa del hos-
pital». 

Divendres pel mati faig el viacrucis pe-
nitencial pels carres de Gandia. Hui és l’ú-
nic acte de la Setmana Santa en el qual
participe. A traves dels ulls de la caputxa
em retrobe amb les cares de sempre mi-
rant la processó des de les voreres i en tro-
be a faltar algunes que ja no estan. Gandia
és una altra a eixes hores, amb els carres
buits de bullici, i amb el silenci harmonit-
zat per la música clàssica o sacra que bro-
lla de les façanes de les cases i del pals de
la llum. De tant en tant, la processó s’atura
i unes veus melodioses en to d’homilia
versen sobre les catorze estacions. Emoti-
va la que fa el pare Paco Llorens Vidal de
la quarta, des del balcó de don Fernando
Marco, en especial quan explica tots els
noms de la Verge Maria. Tendror.

Tendrors! 
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Una imatge del Sant Soterrar celebrat el divendres passat a Gandia. NATXO FRANCÉS


