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A las puertas de un nuevo epi-
sodio de lluvias generalizadas que
ayer anunciaba la Agencia Estatal
de Meteorología para la mayor
parte de la Comunitat Valenciana,
por primera vez en cuatro años

puede decirse que un mes como
noviembre se ha comportado
como climáticamente le corres-
ponde, dejando precipitaciones
significativas en la comarca de la
Safor.

Aun así, no en todos los lugares
ha llovido como para considerar
este mes positivamente, sobre
todo por la prolongada sequía
que sufre este territorio. Así, el
mayor beneficio se ha producido
en el norte de la comarca. La Vall-
digna y Barx han recibido entre

 y  litros por metro cuadra-
do, situándose así dentro de la me-
dia pluviométrica de noviembre.
Sin duda esa lluvia ha dejado efec-
tos muy positivos, especialmente
en la agricultura recarga de acuí-
feros que, lentamente, se notará en
el medio ambiente, desde las
montañas hasta los marjales que,
en muchos casos, se encontra-
ban el situación crítica.

Hacia el sur, noviembre no ha
sido tan generoso. La estación
que la Agencia Estatal de Meteo-

rología tiene en la depuradora de
aguas residuales de Oliva acu-
muló apenas  litros por metro
cuadrado, un  menos que la
media de este mes, fijada en  li-
tros. Además, Oliva ha vuelto a ser
la ciudad, solo por detrás de To-
rrevieja, con el mayor déficit de llu-
vias en este periodo en todo el te-
rritorio valenciano.

Como informó este periódico el
pasado miércoles, las lluvias tam-
bién han sido generosas en áreas
que drenan a los ríos y barrancos

de la comarca, pero también ahí
ha habido muchas diferencias.
Mientras en Pinet, Rugat y Mont-
xelvo, que alimentan el río Ver-
nissa, las lluvias se han situado en-
tre  y  litros, desde Beniarrés
hacia el interior, cuenca que per-
tenece al Serpis, esos registros se
han quedado entre los  y  li-
tros por metro cuadrado.

Aunque la llegada de la lluvia es
casi siempre buena, no lo es tan-
to la persistencia de la humedad
en el aire. Algunas variedades de
naranjas ya empiezan a notar los
efectos del «pixat» que, si final-
mente hay precipitaciones desde
hoy hasta el martes próximo, po-
drían causar muchas pérdidas en
un sector muy tocado.
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Noviembre deja un balance pluviométrico positivo
en el norte de la Safor, pero sigue el déficit en el sur

En Barx y en la Valldigna 
se superan los 150 litros por
metro cuadrado, mientras que
en Oliva se quedan en solo 75

�

n l’evangeli de sant Mateu, capí-
tol , versicles -, Jesucrist
denuncia les actituds dels escri-

bes i fariseus als quals compara amb els
sepulcres blanquejats, relluents per fora i
plens de podridura en el seu interior. En
aquell temps es blanquejaven les sepul-
tures perquè no es xafaren inadvertida-
ment, ja que, segons la llei mosaica, qui
ho fera podia contraure impuresa. Des
d’aleshores la metàfora «sepulcre blan-
quejat» ha sigut emprada com a sinòni-
ma d’hipocresia. 

Fa uns dies la noticia de la mort sob-
tada de Rita Barberà colpejava els tele-
tips del mitjans de comunicació curu-
llant els espais de les notícies amb tot ti-
pus d’informació, amb les declaracions
dels protagonistes i amb les opinions
dels opinadors professionals. El nostre
diari, Levante-EMV, feia una edició es-
pecial de  pàgines dedicades a la figu-
ra de l’exalcaldessa sota el títol: «Rita
Barberà mor sola i arraconada» i l’ende-
mà la nostra redacció cobria àmplia-
ment la notícia del multitudinari sote-
rrament a pesar de la voluntat inicial de
la família que el sepeli fóra privat i íntim.
Els supose a tots vostès assabentats de
totes circumstàncies, per la qual cosa no
me’n faré ressò. Però de tot el que va
ocórrer aquells dies, el que no m’he tret
encara del cap és la imatge dels seients
buits en l’hemicicle del Congrés dels Di-
putats mentre es guardava un minut de
silenci, espontani, en memòria de la se-
nadora Barberà.

Tot i que fa una setmana que estem
aclaparats per l’exagerada cobertura
mediàtica de la mort i de les  exèquies de
Fidel Castro, i molt satisfets per la decla-
ració, per part de la UNESCO, de les Fa-

lles com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, jo encara tinc la foto clavada
entre cella i cella i recorde, perfecta-
ment, el que vaig dir sense obrir els lla-
vis: «Sepulcres blanquejats!». Quan vaig
escoltar, després, el cap d’ells justificant
l’absència dient que ells no podien hon-
rar la memòria d’un corrupte se’m varen
rebolicar encara més els budells i vaig
dir, obrint clarament els llavis: «Sepulcre
blanquejat!».

Aquella vesprada vaig assistir com a
oient a una tertúlia en la qual participa-
ven les diferents sensibilitats del meu es-
perit, que es celebrava en la saleta d’es-
tar de la meua ànima i en la qual es par-
lava del succeït. Enutjat, cridava roig
com una tomaca: «Quina quantitat o
qualitat de força moral tenen esta gent
per a prendre eixa decisió? Quant de
temps fa que han estat a la plaça?
Quants anys fa que governen o tenen
responsabilitat de decidir, sense cap cas
de corrupció en les seues files, per a po-
der acusar-ne els altres?». Blavós, en la
mateixa línia: «Quines lleis han promul-
gat? Quans llocs de treball han creat?
Quina solució han aportat pels greus

problemes econòmics?». Prudent, li
contestava xiuxejant: «Home, si encara
no han governat! Recorda que els han
votat cinc milions de persones que con-
fien en ells per a arreglar-ho tot». For-
mal, assentia: «I no estaran tots equivo-
cats!». Equànime, intercedia: «Cal reco-
nèixer que els caps tenen bon parlar i
que el que diuen té sonoritat». Pragmà-
tic, posava peròs: «Si, però jo crec que el
seu discurs és fofo, diu el que necessiten
escoltar milers de sers desencantats, si
nó desesperats, però les solucions que
diuen que aportaran quan governen so-
nen a pel·lícula de Walt Disney». Temo-
rós, deia recelós: «Feredat em fa que
arriben a fer-ho!». Sabut, li contestava:
«Tampoc és això, a més a més, quan s’a-
rriba guanyador a La Moncloa, es com-
prova, com diu el refranyer, que qui pro-
met molta mel, acostuma a donar fel».
Pragmàtic, replicava: «Algunes de les
promeses que fan evoquen les escolta-
des en altre temps a altres polítics... Re-
cordeu el Felipe González prometent
en campanya electoral que faria un refe-
rèndum per traure Espanya de l’OTAN si
guanyava les eleccions? Doncs les va

guanyar i al cap de  hores tenia a Ma-
drid Caspar Weinberger, el secretari de
Defensa dels Estats Units, dient-li a cau
d’orella per on s’anava a l’Orxa». Sentèn-
cies, rematava: «En el món global que
vivim, on manen les relacions interna-
cionals i els compromisos adquirits són
d’obligat compliment, no es pot fer, des
del govern de la nació, el que li passe a
un pels anhels, per les il·lusions o per les
fantasies... Feu una ulladeta a Grècia i a
l’Alexis Tsipras!». Pudent, prou exaltat,
retornava a l’inici de la questió: «Com
poden adoptar eixa posició farisaica cap
als altres persones que han...». Formal,
l’interrompí enfadat: «Pudent, si vas a
dir bestieses jo me’n vaig fora a fumar».
Pudent: «Bestieses?». Formal: «Sí! Al-
menys admetràs la diferència que hi ha
amb la corrupció política?». Pudent:
«Grrfgds…».

No els sabria dir com va acabar la ter-
túlia, sé que jo em vaig preparar una in-
fusió de poliol i camamil·la perquè em
deixà el cos destemperat. Des del racio-
cini, considere que arribarà un dia on
serà el temps de governar del que ells
signifiquen i voldria que, aleshores, ha-
gen guanyat en tot tipus d’experiència
perquè la posen a l’abast del poble es-
panyol, però ara, tot i haver ponderat
l’article, ben escrit i millor argumentat,
de José Monrabal, en el qual raonava la
institucionalment admissible actuació
del grup abandonant l’hemicicle, jo no
he pogut, encara, traure’m la imatge dels
seient buits. Cap de les meues sensibili-
tats més moderades aconsegueix cal-
mar-me la primera sensació que em va
provocar el fet i el que continue pensant
en estos moments dels personatges: Se-
pulcres blanquejats!

E SEPULCRES
BLANQUEJATS
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Anem fent!


