
Anem fent!

F a uns dies, la Junta de
Portaveus de l’Ajun-
tament va decidir ini-
ciar un expedient per

nomenar-me fill predilecte de
Gandia. La mateixa alcaldessa
de la ciutat, Diana Morant, em
va telefonar per comunicar-
m’ho. Eren les cinc de la ves-
prada. Poden vostès imaginar-
se la barreja de sentiments que
es van arremolinar en aquell
moment dins de la meua àni-
ma, però no crec que puguen
fer-ho sobre la quantitat de
missatges que m’arribaren pels
diferents canals de comunica-
ció quan el gabinet de premsa
de l’Alcaldia feu pública la noti-
cia cap a les huit de la nit. Mis-
satges plens d’afecte cap a la
meua persona i de suport a la
decisió municipal. Em sent
molt orgullós, agraït i conscient
de tota la responsabilitat que
comporta el nomenament. La
sol·licitud arribà de la mà de
l’oncòloga Ana Lluch en una
carta dirigida a l’alcaldessa en
què destacava la meua trajec-
tòria professional, iniciada fa
quaranta anys ací, a Gandia,
quan vaig posar en marxa la
Unitat de Patologia Mamaria,
una clínica pionera a Espanya
en el diagnòstic i tractament de
les malalties de la mama. És
una trajectòria que la professo-
ra doctora Lluch coneix molt
bé, perquè ha sigut qui ha fet el
tractament oncològic posterior
a totes les dones que jo he ope-
rat de càncer de mama a Gan-
dia durant tot este temps. 

En el Reglament Municipal
d’Honors i Distincions, el qual
preveu i regula la concessió
d’esta distinció honorífica, es
diu que cal designar un funcio-
nari municipal com a instruc-
tor de l’expedient que haurà de
tramitar-se per a l’atorgament
del títol de Fill Predilecte de
Gandia. Àlvar Garcia, el direc-

tor de l’IMAB, ha sigut el fun-
cionari municipal nomenat.
En una primera conversació
que he tingut amb ell m’ha ex-
plicat que, a banda d’eixes atri-
bucions professionals per les
quals s’incoa l’expedient, ell
replegarà informes de les dife-
rents institucions gandianes
amb les quals jo he tingut rela-
ció i des de les quals jo he ser-
vit a la meua ciutat: el CEIC Al-
fons el Vell, la Setmana Santa,
les Falles i la Societat de Fo-
ment d’AIC, així com amb les
empreses dels mitjans de co-
municació gandianes des dels
quals, en els darrers anys, he
tingut un micròfon i una pàgi-
na del diari obertes on, lliure-
ment, jo he mostrat qui i què
sóc fora del quiròfan i del des-
patx de la meua consulta.

Porte estes dues setmanes
rellegint tots els articles que he
escrit per a vostés en este full
del diari i també els  pro-
grames de Radio Gandia que
vaig escriure, enregistrar i ra-
diar del  al . En ells he
anat contat, a manera de dieta-
ri, tota la meua relació amb
Gandia, la ciutat que em va
veure nàixer i créixer, i a la que
vaig voler tornar ja amb una
carrera i una especialitat feta
per a iniciar ací la meua vida
professional, familiar i ciutada-
na. N’hi ha un, el primer que
vaig fer per a Radio Gandia,
que no s’ha publicat mai i que
hui, quinze anys després, crec

que té plena vigència en la
meua manera de fer i d’actuar.
El vaig titular «Ara que en tinc
cinquanta». Deia així:

«Esta emissora, la EAJ  de
la meua infància, la de Radio
Gandia de la cadena SER,
em convida a col·laborar

amb ella fent algun article
d’opinió les properes setma-
nes. Quan, passada la sorpresa
i complida la vanitat, qüestione
a qui podria  interessar-li la
meua opinió, escolte en boca
del seu director un cúmul de
virtuts dirigides cap a la meu
persona de les quals, deixant

de costat les mogudes per
l’afecte i les dirigides per afala-
gar-me, me’n quede en una
que em fa pensar, he estat ele-
git, també, per la meua equani-
mitat! Jo, que volen que els
diga? Em va agradar rebre el pi-
ropo i em va sorprendre també,
perquè, realment, tret d’un cer-
cle reduït de gent que m’envol-
ta, jo no hi he fet mai cap tipus
de manifestació publica sobre
les meues idees o tendències
de qualsevol nivell, fora polític,
social, econòmic o religiós.
«Tema lliure Pasqual», em va
dir animant-me, «tens llibertat
absoluta d’expressió, volem
que ens dones a conèixer la
teua visió sobre qualsevol dels
temes que tingueren a veure
amb la ciutat: dels passats,
amb els teues records; dels ac-
tuals, amb les teues vivències, i
dels del futur, quines serien les
teues propostes». Aleshores jo
havia començat a escriure i a
l’ordenador havia encetat una
carpeta titulada Ara que en tinc
cinquanta, la qual anava om-
plint d’arxius que recollien re-
flexions personals fetes, des de
l’atalaia d’aquella edat que te-
nia».

«Amb este  títol, recorde
aquella primera cançó de Se-
rrat, ‘Ara que tinc vint anys’, la
qual fou com un himne per la
meua generació, on aquell jove
amb el qui ens identificàvem
deia que encara tenia força,
que no tenia l’ànima morta i es
sentia bullir la sang, i que volia
cantar a tot el que ell creia li
donava vida a la vida i que els
joves aleshores creiem també.
Què ha passat amb nosaltres
durant este temps? I en l’amor?
Creiem encara en deus? Què
ens diu hui un raig de sol? On
està aquell rossinyol que venia
a cantar al vespre? Encara
creiem en els homes que nai-
xen dempeus, viuen dempeus i

moren dempeus? De tot açò
havia començat a escriure
pausadament i solitàriament i
em sentia bé buscant respostes
per a mi, però, probablement,
no siga un mal exercici espiri-
tual fer aquestes reflexions al
micròfon, al qual li parles i no
et replica, però que saps que
ho podrà fer molta gent que
l’escolta». 

«Aleshores, anem! Ens retro-
barem les properes setmanes i,
com em demanava el director,
els parlaré de records que se-
ran els meus records, els dona-
ré les meues opinions sobre el
que passe, les quals estaran
basades en la visió que em
proporcione la meua cara de la
veritat, i em mullaré amb idees
i propostes que tindran, al-
menys, intenció de trellat. I
amb el permís de vostès, ho
faré en llengua valenciana, la
qual estarà a cavall entre la
senzilla i plana que parlava a
casa dels meus pares i la més
acadèmica que empre en els
meus escrits i publicacions,
procurant posar el meu xicotet
gra d’arena en l’aproximació
entre les mateixes.

Però saben què m’agradaria
de veres? Que en arribar al fi-
nal d’aquestes reflexions fetes
al micròfon o a l’ordinador
m’adonara que no tinc l’ànima
morta, que em sent bullir la
sang i que encara tinc força i
soc capaç de signar la major
part del que el cantautor volia
quan tenia vint anys, ara que
en tinc cinquanta».

Vaig acabar les meues col·la-
boracions en Radio Gandia el
setembre del .  Esta fou la
primera d’elles. Aparegué en
antena el setembre del .
Fou el meu primer article pú-
blic. Hui en tinc seixanta-set i
crec que encara el reescriuria
amb les mateixes paraules.
Quasi idènticament!

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«Poden imaginar-se la
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ANAR FENT

MIQUEL FONT OLIVA

n Oliva tendrá por primera vez
una fiesta de fin de año organiza-
da por el ayuntamiento y en la
propia localidad. Esta iniciativa
evitará que muchas personas, so-
bre todo jóvenes, tengan que salir
a otros municipios. 

El departamento municipal de
Fiestas, que dirige Pepe Salazar,
ha programado para mañana, a
partir de las . horas, una gran
fiesta para recibir al nuevo año
 en el Parc de l’Estació. Habrá

una selección musical a cargo de
los reconocidos DJ Pascal Renolt
y Albert.

A las  de la noche y en la mis-
ma fiesta se podrá seguir en direc-
to por una pantalla gigante sobre
el escenario la transmisión de las
doce campanadas del cambio de
año, para que tanto jóvenes y más
mayores puedan disfrutar sin te-
ner que coger el vehículo.

Desde el Ayuntamiento de  Oli-
va se repartirán doce uvas de la
suerte y bolsa de cotillón gratuita
para las quinientas primeras per-
sonas que se acerquen previa-
mente al Parc de l’Estació para po-
der participar en directo del acto
del cambio de año en esta macro-
fiesta ubicada en pleno casco ur-
bano de la ciudad.

Tras las campanadas seguirá la
fiesta musical hasta la madrugada
donde tampoco faltará un reparto
de regalos desde el escenario para
los asistentes al evento. 

El concejal delegado de Fiestas
en Oliva, Pepe Salazar, señaló que
«considerábamos que el público
más joven estaba un poco huérfa-
no de fiesta para el fin de año y por
eso estamos muy contentos de
haber podido organizar, por pri-
mera vez, esta fiesta que espera-
mos guste a los asistentes».

De este modo, Oliva se suma a
otras ciudades de la comarca que
organizan fiestas de Nochevieja
para dar la bienvenida al año nue-
vo, como es el caso de Gandia, que
tendrá una orquesta en la plaza
del Prado, y también reparto de

uvas, y Tavernes de la Valldigna,
donde habrá campanadas y dis-
comóvil en la plaza Major como
actividad alternativa al Festivern.

Los ayuntamientos, cada vez
más, abogan por organizar este
tipo de fiestas con el objetivo de

que la gente se quede en el muni-
cipio, y sea una forma de dinami-
zar el comercio y la hostelería de
la ciudad, pero también de evitar
desplazamientos en coches que
en una noche como esa pueden
resultar peligrosos.

 Actuarán los DJ Albert 
y Pascal Renolt y se
repartirán uvas y bolsa de
cotillón a los 500 primeros  

Oliva despedirá el año con una
macrofiesta en el Parc de l’Estació

Parc de l’Estació, donde se celebrará la fiesta de Nochevieja. LEVANTE-EMV
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