
C om tots els anys, hui
acaba la meua
col·laboració set-
manal en esta pàgi-

na del diari. Quan vaig comen-
çar a fer-la, allà pel , jo ma-
teix em vaig fixar la duració de
la temporada: començaria el
diumenge de la Fira i acabaria
el diumenge de Sant Vicent,
caigueren quan caigueren.
Pensava aleshores, i hui n’estic
del tot convençut, que després
d’uns mesos de contacte domi-
nical calia donar-nos, vostés i
jo, un respir temporal per a no
cansar-nos, i perquè si anàvem
a retrobar-nos la temporada
següent, probablement vostés
em rebrien amb renovada
amabilitat i jo tornaria a les li-
notípies amb reverdida il·lusió.
I crec que ens ha funcionat bé.
Jo n’estic content.

Mirant arrere, com que
guarde, perfectament arxivats,
en la meua biblioteca i en l’or-
dinador, els textos dels escrits i
les pàgines del diari de tots els
articles publicats, originals i en
PDF, quan de tant en tant revi-
se els articles, m’adone del
canvi evident que han anat ex-
perimentant en cadascuna de
les temporades consecutives.
Canvi en els plantejaments
dels temes abordats, canvi en
la implicació personal adopta-
da, canvi en l’assumpció de
responsabilitats pel que deia.
El que ho ha variat és l’esque-
ma general dels articles: sobre
un esdeveniment de la setma-
na, el qual relacione amb re-
cords personals, faig alguna re-
flexió que mai ha ambicionat

ser proselitista, amb la intenció
que vostès l’avaluen, en positiu
o en negatiu, o, a tot estirar, en
facen la seua.

En cadascun dels comiats
anuals que els he fet sempre he
pensat que podria ser l’últim
per si no hi haguera una pro-
pera temporada. Soc conscient
que eixe moment arribarà, per
la qual cosa, ara, en el moment
de seure davant de l’ordinador
i d’escriure este darrer article
d’enguany, m’assalta, de nou,
eixa impressió de probable co-
miat definitiu i m’ha entrat,
esta vegada, la inquietud al
pensar que vostés no hagen
conegut, realment, la persona
que ha estat escrivint-los du-
rant tots estos anys. La perso-
na, no l’escriptor ocasional que
els ha contat coses de les dife-
rents èpoques de la seua vida
amerades amb records de la
Gandia de tots aquells temps
mentre donava la seua opinió
sobre les coses que estaven
passant ara pertot arreu de les
terres del món. Realment, no
tinc la impressió d’haver-los
donat pistes sobre com sóc re-
alment. Crec que, per si de cas,
este pot ser un bon moment

per a fer-ho. Ho crec sincera-
ment!       

Tinc encara  anys, estic
casat per segona vegada i vaig
tindre tres fills en el meu pri-
mer matrimoni. Tinc tres nets,
els quals no porten la meua
sang, però els estime tant com
si la portaren. Tinc la impressió
personal que, a nivell familiar,
tot està bé al meu voltant. Sóc
metge per vocació i cirurgià
per decisió, i em vaig dedicar
professionalment al diagnòstic
i tractament de les malalties de
la mama perquè fa quaranta
anys jo tenia un càncer de pit
en la família. Sóc un enamorat
de Gandia, adore la meua ciu-
tat. No vaig decidir nàixer ací,
però tinc decidit en quin lloc
de la platja descansaran, fetes
cendra, les meues despulles.
Menys en política, he partici-
pat, activament, en totes les ac-
tivitats socials, culturals, espor-
tives i religioses gandianes, de
les quals mantinc la decisió de
no jubilar-me de cap.

Reconec ser una persona
molt ordenada. En les meues
coses. Reconec necessitar un
equilibri en tot el que m’envol-
ta, físicament i espiritualment.

No he hagut que recórrer cap
camí per arribar a eixa conclu-
sió. Sempre he sigut així. Reco-
nec que el meu sentit de l’or-
dre, sovint, no és correspon
amb el sentit de l’ordre gene-
ral, que la taula del meu es-
criptori pot tombar d’esquena
a qui volguera arreglar-la, però
que jo sé on estan cadascuna
de les coses que m’han d’apro-
fitar, sé on trobar cadascuna de
les eines que empre en el meu
treball diari. 

Reconec ser molt disciplinat
en la major part de les meues
activitats. Sols em confesse pe-
cador de no dedicar temps su-
ficient a l’esportiva, perquè
m’aportara el benefici físic que
necessitaria. Reconec ser un
agonies per maniós i meticu-
lós, per la qual cosa, sovint, fa
falta voler-me molt per a no
enviar-me al blau de la mar.
Però saben? A mi no m’ha anat
malament. Conserve tots als
amics de la infància i mantinc
intactes les lleialtats. Continue
tenint com a lema el valor su-
prem de la veritat i el respecte
als altres i a les seues idees, en-
cara que, de vegades, és prou
difícil. En la meua faena diària
crec que és fonamental la me-
ticulositat i l’ordre en les inter-
vencions quirúrgiques, en la
exploració clínica i en l’avalua-
ció de les proves de diagnòstic
que faig. A pesar de la expe-
riència acumulada, cada dia,
quan estic davant d’una nova
pacient, m’ho qüestione tot,
perquè no se m’escape res a
l’hora de fer l’avaluació. Ho he
dit en alguna ocasió, tants anys

de professió no m’han fet més
savi m’han fet més prudent.

Amb prudència actue, tam-
bé, en la vida quotidiana, per-
què tot el que passa al voltat es
inestable, no hi ha mida, tot es
qüestionable, sembla que nin-
gú està d’acord amb ningú, pa-
reix tindre raó qui més parla o
qui més crida. Escolte, sovint,
respostes i consideracions en
boca de responsables de tot ti-
pus de responsabilitats que,
des del raciocini, no puc com-
prendre. No entenc des d’on
eixen les consideracions, des
d’on naix tanta irreflexió!

Dijous passat, Eduardo
Mendoza, rebia de mans del
rei Felip VI, a Alcalá de Hena-
res, el premi Cervantes de lite-
ratura en llengua espanyola.
En un moment del seu discurs
d’acceptació deia: «Jo crec ser
un model de sensatesa i crec
que els altres estan com un re-
gadora per la qual cosa visc
perplex i atemorit per com està
el món». Jo no signe l’inici de
la frase i no vull admetre el fi-
nal. En la prudència en totes
les actuacions està la resposta,
sobre tot si, com en el meu cas,
es té el privilegi d’un micròfon
i d’un full de diari per a opinar,
amb la paraula i la lletra.

Un any més, gràcies per la
seua atenció setmanal. Per a
mi ha sigut un honor escriure,
una temporada més, en este
centenari diari. Desitjaria po-
der tornar-ho a fer. Mentres-
tant, continuarà la vida i jo es-
taré, confie, com deia Gabriel
García Márquez, vivint per a
contar-la!

COMIAT 2017

Pasqual Molina
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M. FONT OLIVA

n Los estudios realizados por el
Ayuntamiento de Oliva han de-
mostrado que la calle Niño ha su-
frido un incremento del tráfico de
hasta en  vehículos por hora
tras la remodelación de la calle
Comte d’Oliva, lo que ha genera-
do un problema a pesar de que la
mayoría de vehículos no supera
los  kilómetros por hora, que es
el límite de velocidad establecido
en esa zona del casco urbano.

Este hecho ha convertido la ca-
lle Niño en una de las de mayor
tráfico del barrio de Sant Fran-
cesc, a la altura de las calles Naza-
reno o Carmen, superando ac-
tualmente a la propia Comte

d’Oliva según confirmaron los
presentes a una reunión celebra-
da con los vecinos.

Los datos los dio a conocer el
alcalde de Oliva, David González,
en esa reunión que congregó a
cerca de un centenar de vecinos
de la calle y de los alrededores.
González quiso recoger las opi-
niones de los vecinos y sus pro-
puestas para tenerlos en cuenta
en la solución que está estudian-
do para evitar que haya intenso
tráfico en esa calle. El alcalde es-
tuvo acompañado por los conce-
jales Blai Peiró y Álex Salort, que
forman parte del Gobierno local,
y por el jefe de la policía local,
Pepe Fuster.

La mayor parte de los vecinos
que se pronunciaron pidieron so-
bre todo mayor seguridad para los
viandantes, para lo cual reclaman
que se amplíen las aceras, aunque
ello suponga una retirada de los
vehículos de la calle y la ubicación

de vados especiales de aparca-
miento.

El alcalde explicó a los vecinos
que se barajan varias opciones,
entre ellas la peatonalización total
del vial o la semipeatonalización
que permita el paso de vehículos
y extensión de aceras.

Como alternativas al aparca-
miento el ayuntamiento ya dis-
pone de un solar alquilado en la
calle Xiricull y se negocia con el
propietario de otro en la calle del
Ramblar, entre otras opciones
próximas.

Algunos vecinos propusieron
un cambio de sentido del tráfico
en la calle Niño, lo que supon-
dría, según señalaron los respon-
sables municipales, que también
se tendrían que cambiar en las
calles de la zona, como Josep Se-
grelles, Músil Alvaro Marzal, San-
ta Rosa, Santa Isabel o San Igna-
cio de Loyola.

González confirmó que en un
mes habrá una nueva reunión en
la que se tomarán las decisiones
definitivas, con el consenso ma-
yoritario de los vecinos de la calle

Niño sobre el sentido de circula-
ción y la ampliación de las aceras.

El alcalde de Oliva también
confirmó que en dos meses espe-
ra disponer del semáforo que se
ubicará en el cruce de la calle de
l’Elca con la Carretera de Pego y
con Germans Benlliure. En ese
momento se cambiará el sentido
del tráfico en l’Elca, para evitar ac-
cidentes de tráfico. Se han solici-
tado los correspondientes permi-
sos a la Generalitat Valenciana,
que es la titular de la carretera en-
tre Oliva y Pego.

Oliva estudia peatonalizar
la calle Niño al detectar un
incremento del tráfico

 Las recientes obras en
Comte d’Oliva han supuesto
que crucen este vial hasta 
150 vehículos más a la hora

La reunión del alcalde y miembros del Gobierno local con los vecinos de la calle Niño. M. FONT
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