
Anem Fent!

F a un parell de divendres em
vaig retrobar amb bona part
dels meus companys de pro-
moció de la Facultat de Medi-

cina de Valencia. La del . Un d’ells
s’havia preocupat de fer la recerca i d’or-
ganitzar el comboi per a reunir-nos en
un dinar en un restaurant del Cap i Ca-
sal. Cadascun de nosaltres havia de
transmetre la convocatòria a aquells
amb els quals mantinguera algun tipus
de relació. A mi em va trobar Pep Ba-
llester, del Cabanyal, el meu company
d’aules, de prÀctiques i de biblioteca.
Durant els sis anys de carrera. Diària-
ment. Però en acabar cadascun de no-
saltres seguí la seu senda professional i
no hem tingut tampoc cap contacte a
nivell personal durant este temps.

A l’hora acordada anàrem arribant a
la porta del restaurant acordat. A pesar
que a alguns feia  anys que no els ha-
via tornat a veure, vaig reconèixer la
major part d’ells (Ballester m’havia fet
arribar la llista dels que aniríem al dinar
i vaig tenir la precaució de posar cares
als noms, escorcollant l’orla del curs),
però n’hi hagué alguns dels qual no re-
cordava res. Lògicament estàvem tots
prou més majors i, des de la meua vore-
ra interessada, vaig apreciar que lluïen,
en general, menys pels al cap i algú
mostrava certa minusvalidesa auditiva
o visual. D’altres confessaven estar ma-
lats d’això o d’allò i em va doldre, sobre-
tot, assabentar-me dels que ja havien
faltat. Fou una reunió que no va respon-
dre a les expectatives que en alguna
ocasió jo m’havia creat davant de la
possibilitat del retrobament, perquè
vostés, els qui em coneixen de tants
anys a través d’esta pàgina, saben com
m’agrada tractar sobre les coses de la
vida i jo, eixe dia, no em vaig assabentar
de la situació personal i familiar dels
components de la meua taula, de les
seues trajectòries vitals en estos anys,
tampoc de les seues ideologies actuals o
dels anhels o esperances de futur perso-
nals o circumstancials. M’haguera agra-
dat molt compartir-ho. Tampoc jo em

vaig obrir massa. El cert és que mentre
tornava cap a Gandia tenia el sentiment
d’una certa decepció.

La promoció del  fórem un curs he-
terogeni format per una bona part
d’alumnes d’origen àrab, alguns cubans
exiliats de Fidel Castro, ja amb moltes
dones i, nosaltres, els xicons, que en se-
riem prop de la meitat del grup. Bon
rotllo entre tots! La xenofòbia i la miso-
gínia no eren, aleshores, conceptes a
l’ús quotidià. Tampoc, segons vaig com-
provar l’altre dia, nasqueren des d’allí
amistats per a tota la vida. Un curs sen-
se alumnes de coeficients d’intel·ligèn-
cia sobrenaturals, amb pocs expedients
curullats de matrícules d’honor, un curs
sense fills de catedràtics, la qual cosa,
no em pregunten per què, solia impri-
mir segell elitista a les seues promo-
cions entre el claustre de catedràtics.
Acabada la carrera sols tres de nosaltres
es vàrem presentar a l’examen final ex-
traordinari de llicenciatura (un examen
voluntari, oral i davant de tribunal for-
mat per tres catedràtics de diverses as-
signatures), i sols un va aconseguir el
grau d’excel·lent.

En el passar dels anys, no he sabut
que cap de nosaltres hagem tingut res-
ponsabilitats destacades en l’àrea pro-
fessional: director o gerent d’hospitals o
de clíniques privades, especialista cap
de departament o de servei. Ningú ha
abastat rellevància científica o acadèmi-
ca: cap professor, catedràtic o degà de
facultat. Tampoc tinc informació sobre
el fet que algun de nosaltres desenvolu-
pàrem responsabilitats importants en

l’àmbit social o polític, la qual cosa sí
que em podria sorprendre perquè ens
va tocar viure, primer en la Facultat i,
després en la vida diària, un dels perío-
des més transcendentals de la història
contemporània d’Espanya en el qual
haguérem pogut tindre participació di-
recta. La nostra promoció visqué les cir-
cumstàncies polítiques dels darrers
anys de la dictadura franquista i els al-
darulls estudiantils, els quals foren prou
importants al campus universitari va-
lencià i en la nostra facultat, la qual va
ser clausurada en dues ocasions l’any
 i el .

El professor Miguel Carlos Gómez
Oliver, va publicar el , en la Revista
Crítica de las Ciências Sociais, un article
titulat «El Movimiento Estudiantil espa-
ñol durante el Franquismo (-
)», en el capítol quart del qual
s’ocupava del radicalisme estudiantil
entre -, precisament els nos-

tres anys, on es relatava que l’ampli mo-
viment reivindicatiu estudiantil sols era
comprés per un menut sector de l’alum-
nat més polititzat, mentre que el con-
junt de l’alumnat estava prou allunyat
de les esmentades inquietuds. Tot i això,
la batalla campal al pati que hi havia
entre la Facultat i l’Hospital Clínic, amb
els estudiants fent arca contra la policia
amb les botelles de Coca-Cola del ca-
mió de repartiment i els «grisos» perse-
guint-los per les sales de pacients no
fou cap broma i va ser el motiu del pri-
mer tancament de la Facultat.

No hi hagué líders de la lluita política
en el nostre curs. Ni gran repercussió. Si
pense amb els companys amb els quals
tenia major relació, recorde que quasi
ningú de nosaltres teníem vel·leïtats po-
lítiques ni picors angunioses de canvi
que ens conduïren a la primera fila de
les manifestacions de protesta o a có-
rrer davant dels impressionats cavalls o
de les descomunals vergues que lluïen
els «grisos» durant les càrregues poli-
cials que es prodigaren aquells anys. 

Quan acabàrem la carrera Franco vi-
via encara i nosaltres fórem la primera
promoció que va eixir de la Facultat
amb el títol signat per sa majestat Joan
Carles I. Nosaltres som la primera pro-
moció estudiantil de la Democràcia, els
que visquérem la transició, considera-
da, aleshores, un model d’evolució polí-
tica després d’una dictadura. Anys in-
tensos, de grans responsabilitats, d’un
camí junts cap un futur que es conside-
rava ple d’oportunitats i d’esperança.
Ningun dels noms de la meua orla, cap
dels components d’aquell curs, aparei-
xem amb en lletres destacades en eixa
història! Voldria creure que cadascun
de nosaltres, durant estos anys, ha
«anat fent» en el territori de la seua his-
tòria particular. En la propera reunió els
ho preguntaré!
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nEl pasado viernes el Centro Co-
mercial La Vital, en Gandia, co-
propiedad de Merlín Properties,
celebró la reapertura de dos de
sus tiendas, Décimas y Pull &Bear,
tras las reformas realizadas en sus
respectivos establecimientos. 

Según informaron fuentes del
centro comercial a través de un
comunicado, las dos marcas «han
ampliado su superficie de venta y
han renovado su imagen para
ofrecer un mejor servicio a sus
clientes». La firma Décimas, espe-
cialista en ropa y complementos

deportivos, ha ampliado su espa-
cio comercial en  m y ha pa-
sado de  a  m. 

Del mismo modo, Pull&Bear,
uno de los rótulos de referencia

del Grupo Inditex con un gran im-
pacto entre la gente joven, tam-
bién ha realizado una importante
reforma y su tienda ha pasado de
tener  a  metros cuadrados.  

Además, un nuevo operador se
ha sumado a la oferta de ocio y
restauración del centro, con la
apertura de la cafetería Únic Blat.
El establecimiento apuesta por un
diseño de líneas depuradas y mi-
nimalistas, lo que supone una in-
novación respecto a la típica ima-
gen de las cafeterías convencio-
nales. Uno de sus objetivos es
brindar un servicio actual y flexi-
ble, adaptando su oferta gastro-
nómica a todos los bolsillos. 

Con la nueva apertura y estas
mejoras, La Vital sigue mejorando
para seguir siendo el centro co-
mercial puntero en la comarca de
la Safor. «Su variada y equilibrada
oferta comercial lo convierte en
un referente para los amantes de
la moda así como punto de en-
cuentro para disfrutar en familia»,
añadieron las fuentes. 

Pull & Bear y Décimas reforman sus tiendas en 
La Vital y Únic Blat se incorpora como nueva cafetería
 Los establecimientos de
moda aumentan superficie 
de venta y el de hostelería se
adapta a todos los bolsillos

Pull & Bear, una de las tiendas renovadas en La Vital. LEVANTE-EMV

«Nosaltres som la primera
promoció estudiantil de la

Democràcia, els que visquérem
la transició, considerada,

aleshores, un camí per anar
junts cap a un futur que es

considerava ple d’esperança»
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nMás de  personas se interesa-
ron por realizar la formación de
Médico Interno Residente (MIR)
en el departamento de salud de
Gandia, en la IV Jornada de Puer-
tas Abiertas que se celebró el pa-
sado miércoles en el hospital
Francesc de Borja. 

En el acto, médicos residentes
de cada servicio expusieron las
características de los mismos y a
continuación se realizó una visita
guiada por las instalaciones. 

Este año se ofertan  puestos:
ocho en Medicina Familiar y Co-
munitaria; dos en Pediatría; uno
en Cirugía General; uno en Gine-
cología; uno en Traumatología y
Ortopedia, y uno en Medicina In-
terna. Los interesados elegirán
hospital donde continuar su for-
mación el mes que viene. 

El hospital de
Gandia, entre los
preferidos para
formarse en MIR

La Safor
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