
Anem Fent!

En les darreres setmanes, coinci-
dint amb el moment àlgic del
moviment independentista ca-
talà, he estat a Salamanca i, uns

dies després, a Madrid, on he vist com
als seus carrers innombrables banderes
espanyoles penjaven dels balcons i de
les finestres de bona part de les finques.
N’he vist també a València, però en me-
nor quantitat, moltes menys. Cal adme-
tre que este sobtat interès per mostrar
l’ensenya pàtria és, sens dubte, reactiu al
que està passant a Catalunya. De segur
que en el fet de penjar la bandera hi ha
el gest inequívoc d’una decisió i d’una
voluntat de mantenir la unitat d’Espan-
ya. Decisió i voluntat personals.

Reconec que eixes imatges de les fa-
çanes esguitades de banderes nacionals
copsaven, però, per a demostració im-
pressionant, la de las banderes flame-
jant que veiérem en les dues massives
concentracions ciutadanes que es van
fer pels carrers de Barcelona: la del dia
 de setembre, la jornada de la Diada
de Catalunya, i la que es féu el diumen-
ge dia  d’octubre. En la primera milers
de banderes quadribarrades estelades
onejaven sobre els caps els manifes-
tants demanant la independència. En la
segona eren les banderes nacionals es-
panyoles les que s’enlairaven sobre les
veus que demanaven poder continuar
sent, alhora, catalans i espanyols, i per
això molts d’ells duien les dues ensen-
yes incloses en una mateixa bandera.
Les habituals guerres de xifres sobre el
nombre de participants no es donaren
ací, perquè en ambdues manifestacions
es va admetre la participació de cente-
nars de milers de persones. Impressio-
nants les dues imatges. Imatges de deci-
sió i voluntat populars.

Però a qui i a quants representen re-
alment estes demostracions particu-
lars i populars mitjançant la bandera?
Com que les banderes no penjaven de
totes les vivendes em preguntava jo,
aleshores, si és que els qui vivien als
pisos amb els balcons buits eren
menys «patriotes», si no tenien bande-
ra, si en tenien i no volien significar-se
davant del veïnat o, simplement, que
passaven olímpicament de la situació.
Quants? En cadascun d’aquells dos ac-
tes de multitudinària participació,
quants dels qui no hi van anar estaven
a favor o en contra de la independèn-

cia? Perquè, a veure, si en la diada
n’eren un milió, i en l’altre acte, més o
menys la mateixa quantitat, els més de
cinc milions que resten de catalans
que no anaren a cap d’estes, pel motiu
que fora: perquè es feia nosa, perquè
es féu gossera, perquè passaven del
tema o perquè no s’adonaven o no
creien que el moment era tan greu...
què creuen vostès que pensa, actual-
ment, tota esta gent? A mi em copsa el
colorisme baladrer, però el caràcter
multitudinari no m’aclareix quans es-
tan, realment, darrere de les seues
banderes... Quants? 

Jo no tinc cap bandera a casa, però si
la tinguera tampoc la penjaria a la fines-
tra, i no per por o covardia (crec que ací,
en esta pàgina, ja em signifique clara-
ment del que sent i pense), sinó perquè
sóc poc donat als signes externes i en la
situació actual crec que és en les urnes
on han de manifestar-se les voluntats i
de refrendar-se les decisions personals.
En la suma d’eixes voluntats i en el re-

compte d’eixes decisions està la base de
la democràcia.

Jo no he anat mai a cap manifestació
multitudinària d’este tipus, perquè crec
que és lamentable que darrere d’eixes
banderes el organitzadors s’atorguen el
sentit de la voluntat popular quan no
són més que una part de la voluntat po-
pular. Per això jo mai m’he deixat influir
per estes multitudinàries concentra-
cions. L’ostentació de la força popular
que s’albira darrere de les exhibicions
del carrer enlairant banderes reivindi-
catives no són més que espurnes que
no esborren la llum de la democràcia
expressada en les urnes. L’única mane-
ra de saber què vol, de veres, la gent és
pregunta-li-ho i que et contesten i cal
fer-ho en una consulta legalment con-
vocada, organitzada, realitzada i avalua-
da finalment amb el recompte dels vots.

Jo sols he sentit una bandera, fou la
de la germana carmelita Rita, la mestra
que em va ensenyar a llegir, a escriure i
a resar. Eren els anys cinquanta. La te-

nia en una peanya al seu costat dret, un
poc més darrere de la taula on ella seia.
Era la bandera nacional, la qual penja-
va d’un pal de fusta obscura que tenia
forma de llança. La tela era gruixuda,
aspra de tocar. El color roig de les dues
bandes laterals tirava més a sang veno-
sa que a sang arterial i el color del cen-
tre era més or que groc. Molts dies, la
mongeta ens feia desfilar, darrere de la
bandera, entre les tres files de pupitres,
cantant a viva veu allò d’«Arriba Espa-
ña, alzad los brazos hijos del pueblo es-
pañol que vuelve a resurgir...» Ser
l’abanderat era un premi i, quan em to-
cava a mi, sentia el cor embogit dins
del pit. Aleshores jo devia tenir uns
quatre o cinc anys. Després no he tin-
gut motius per a sentir-la, interior-
ment, de la mateixa manera. En l’ado-
lescència ningú mai em va imbuir va-
lors sobre això, tampoc recorde que en
aquella assignatura de la Formación
del Espíritu Nacional m’explicaren el
significat i la vàlua de l’ensenya pàtria.
No vaig fer el servici militar, no vaig ju-
rar bandera, per la qual cosa també és
possible que perdera, l’ocasió d’endin-
sar-la. No ho sé! Tampoc durant tots
aquells anys teníem l’oportunitat de
veure-la pujant lentament cap el cel
mentre sonava l’himne nacional i a un
esportista espanyol li penjaven una
medalla d’or al lloc més alt del pòdium.
Perquè, en l’actualitat, jo sí sent en eixe
moment l’emoció del que significa la
victòria d’un espanyol, sonar de l’him-
ne i els colors de la bandera. Fora d’eixe
moment ja em costa molt.

En el moment que vaig a lliurar este
article a la redacció del diari, la DUI ha
rebentat el Parlament de Catalunya i el
 ha esclatat a la Moncloa. Fa unes
hores, durant les quals he estat assegut
davant la televisió, la qual es feia ressò
del degoteig de països i entitats interna-
cionals que li donaven suport a l’Estat
espanyol i a la seua Constitució. En un
cantó de la pantalla, s’ha mantingut,
fixe, un primer pla dels dos pals amb les
banderes catalana i espanyola que co-
ronen el Palau de la Generalitat, com
esperant que algú arriara l’ensenya na-
cional. Ja de nit, quan done a «enviar»
l’article la bandera encara flameja sere-
nament al costat de la quadribarrada i
el  de desembre hi ha convocades
eleccions autonòmiques!
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M. FONT OLIVA

n La Conselleria de Economía
Sostenible,  Sectores Producti-
vos, Comercio y Trabajo de la
Generalitat Valenciana ha con-
firmado al Ayuntamiento de Oli-
va la concesión del Taller de Ocu-
pación Centelles IV que se desa-
rrollará desde el próximo mes de
diciembre. Esto supondrá una

inversión de . euros, de
los cuales la Generalitat subven-
cionaría un total de .. El
resto, . euros, serán la apor-
tación municipal al proyecto.

Este taller de ocupación con-
tratará por medio del Servef a un
total de  alumnos los próximos
días y que estarán ocupados du-
rante un año, además del equipo
docente compuesto por cuatro
personas, cuya publicación oficial
saldrá la próxima semana. 

Los interesados pueden pasar
por las oficina de la Agencia de
Desarrollo Local de Oliva para
informarse, aunque la selección

se hace directamente desde el
Servef en Gandia.

Las especialidades formativas
que se llevarán a cabo en esta oca-
sión son similares al año anterior.
Auxiliares en conservación y me-
jora de montañas, repoblaciones
forestales y tratamientos silvícolas
en la montaña de Santa Anna, así
como la instalación y manteni-
miento de jardines y zonas verdes
del término olivense.

Según explicó la concejala de
Personal de Oliva, Rosanna Mi-
ñana, «se trata de las especiali-
dades que más puntúan para la
concesión de las ayudas porque

tienen en cuenta las profesiones
de más demanda en la Safor,
como la de jardinería».

El ámbito de actuación será la
montaña de Santa Anna, donde
se continuará con trabajos de
limpieza, márgenes, repoblación
forestal de zonas y realización de
algún itinerario mediante el ta-
ller y también la zona verde del
Hort de la Bosca, donde se hará
la segunda fase de actuación en
la zona central. También habrá
actuaciones en la Vall de les
Fonts, concretamente en las par-
celas de titularidad municipal.

El proyecto se dirige a perso-

nas desocupadas mayores de 
años de las especialidades que
prioriza el Servef atendiendo a
los cursos que se imparte y que
las personas que hay participado
en ediciones anteriores no tie-
nen la preferencia, dependerá de
la demanda que haya.

Los participantes recibirán,
como en la edición anterior un
Certificado de Capacitación Pro-
fesional que les sirve a los partici-
pantes para su inserción en el
mundo laboral.  El próximo mes
de diciembre concluirá el Taller
Centelles III y al mismo tiempo se
espera de manera inmediata dar
inicio al nuevo Taller Centelles IV.

A lo largo de estas ediciones
del taller, decenas de personas se
han formado para disponer de
más opciones para poder encon-
trar un puesto de trabajo.

La Generalitat y el ayuntamiento aprueban una cuarta
edición del Taller de Ocupación de Oliva con 427.146 euros

 La montaña de Santa Anna,
el Hort de la Bosca y la Vall de
les Fonts centran los trabajos
forestales y de jardinería

La Safor
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