
Anem fent!

L a setmana passada va
fer  anys que vaig
tornar a Gandia com a
cirurgià de l’hospital

Francesc de Borja, i que vaig
obrir la meua consulta dedica-
da al diagnòstic i tractament de
les malalties de la mama.

Tornava a Gandia, la ciutat
que em va veure nàixer i on ha-
via fet els meus estudis prima-
ris i els del batxiller, i a la qual
em continuava sentint forta-
ment arrelat. Ací estaven els
meus amics, bona part de la
meua família, i ací em sentia
lligat a les tradicions populars i
als records d’una infància vis-
cuda al barri de Corea, a la
platja i a la caseta de la Nueva
Argentina. Jo venia amb una
sòlida formació quirúrgica, re-
buda en l’Hospital Clínic de
València, i arribava amb un tí-
tol de cirurgià sota el braç i
amb una iniciada família. Des
del primer moment vaig estar
molt aclaparat per les respon-
sabilitats professionals i no po-
dia seguir el pas quotidià dels
esdeveniments polítics i socials
de la meua ciutat. L’interés so-
cial que, aleshores, despertava
la meua especialitat mèdica,
especialment la dedicada al
càncer de mama, el qual era
causa d’una elevadíssima mor-
talitat, em portà sovint davant
de micròfons i d’aquelles pri-
meres càmeres de televisió lo-
cal per a fer-me entrevistes i
donar opinions i consells sobre
este tema. Supose que, a pesar
de la meua joventut (aleshores
tenia  anys), donaria la imat-
ge de persona cabal i que per
això vaig rebre la invitació de
Marta Sambrizzi, del setma-
nari Gente de la Safor, perquè
col·laborara amb una columna
d’opinió. La proposta em va
sorprendre (entre la vanitat i la
intranquil·litat), però hi vaig
acceptar. Vaig titular aquella
columna Las caras de la verdad
i, seguint el model d’estil de la
publicació, les escrivia en cas-
tellà. En el primer article ja vaig
deixar clar quin anava a ser el
tarannà dels meus escrits, el
qual estava basat en una frase
treta d’una carta que el comte
de Barcelona, Joan de Borbó, li
va escriure, des d’Estoril, al seu

fill (el futur rei Joan Carles I),
mentre estava este, a Madrid,
sota la tutela del general Fran-
cisco Franco preparant-se per
a la successió. En la carta li deia
que en seu procés formatiu per
a arribar un dia a ser rei d’Es-

panya havia d’acostumar-se a
escoltar a tothom perquè tots
tenien raó, ja que «la verdad
tiene dos caras» i un pot estar,
enfront de l’altre, veient la ma-
teixa realitat amb dues visions
diferents. La frase en el seu mo-
ment m’impactà, i vaig pensar
que era adequada per a la in-
tenció amb la qual jo volia es-
criure els meus articles, aquella
d’expressar les meues opinions
sent molt respectuós amb les
opinions dels altres. Els qui,
d’alguna o d’altra manera, han
seguit la meua trajectòria pe-
riodística saben que este ha si-
gut el far guia de totes les
meues col·laboracions en la
premsa escrita i en les ones de
la ràdio.

Però era clar que en alguna
ocasió havia de ser crític i con-
tundent, sobretot en la denún-
cia de situacions reprovables o
incomprensibles, però com jo,
aleshores, no tenia el tempera-

ment ni la valentia, ni volia
molestar a ningú, ni, menys
encara, que algú s’enfadara
amb mi, em vaig inventar un
personatge, en la boca del qual
posava les paraules que jo no
tenia el valor de posar en la
meua. Així va nàixer el senyor
Vicent.

El senyor Vicent era una ba-
rreja de realitat i de fantasia.
Un home major, llaurador
d’ofici, fadrí, que vivia en un
poble de l’horta de Gandia, en
la casa d’una germana i del seu
cunyat. Físicament era alt,
prim, de pell morena i amb ca-
bells blancs. Impressionava la
serenitat de la seua mirada
amb uns ull sorprenentment
clars. Eren ulls de dir sempre la
veritat. Pertanyia al temps en el
qual la paraula era l’home i en
el qual es signaven els acords
amb una encaixada de mans.
Tenia destil·lada en les parau-
les tota la saviesa i el trellat ad-
quirit al llarg de tots els seus
anys. Molt fumador, tenia la
marca de la nicotina impregna-
da en els dits de la ma esque-
rre. No fumà mai davant de mi,
perquè sabia que em molesta-
va i perquè jo el renyava sem-
pre pel seu hàbit. El seu afecte
per mi ratllava en la reverència,
perquè pensava que jo li havia
salvat la vida en el quiròfan
quan, en realitat, sols l’havia
operat, en l’hospital, d’una hèr-
nia inguinal. I era molt agraït,
tots els anys em portava a casa
un cabàs de les primeres taron-
ges del seu hort, no deixava
que ningú en collirà cap fins
que no en tenia jo les primeres
a ma casa. I quan venia a por-
tar-les li agradava seure en una
cadira de la cuina i contar-nos
històries del seu poble i del
temps quan ell era jove i, so-
bretot, com veia ells les coses
de la vida d’aquells dies. Ales-
hores vivíem els inicis esperan-
çadors de la democràcia amb
una Constitució votada majori-
tàriament pel poble espanyol.
Als meus fills els encantaven
les històries del temps passat i
jo escoltava bocabadat les re-

flexions que ell feia sobre les
coses que passaven en aquell
temps present.

I vaig adoptar el seu esperit
per a posar en els meus escrits
allò que encara no m’atrevia a
dir. Recorde aquell any en el
qual em va dir que no entenia
com la carretera de
circumval·lació que anava a
fer-se a Gandia, que el Ministe-
ri havia pressupostat, li havia
sigut atorgada, en una concurs,
a una empresa que deia que
anava a fer-la per . milions
de pessetes menys que els que
calculava el Ministeri! I el sen-
yor Vicent, assegut a la cuina,
em deia: «Jo no ho comprenc,
don Pasqual, algú s’ha equivo-
cat en les sumes o ho ha fet
amb les restes!». I no s’ho treia
dels dits! Tampoc comprenia
com era possible que el subte-
rrani de l’Ajuntament de Gan-
dia, acabat de reconstruir, ha-
guera de ser apuntalant perquè
s’afonava!

No sé quants anys fa que
vaig deixar la meua columna
en Gente i entre les seues línies
quedà oblidada la figura i el ta-
rannà del senyor Vicent. Un dia
vaig començar la meua col·la-
boració en este diari i en Ràdio
Gandia. Jo ja era més major,
havia demanat una excedència
en l’hospital i em vaig trobar
amb un temps que podia dedi-
car a implicar-me en la vida so-
cial i cultural de la meua ciutat
i que podia apropar-me al lloc
de les decisions i, sobretot, a la
possibilitat de la informació, la
qual amb l’experiència acumu-
lada de la vida em facilitaria
l’adquisició de criteris propis
que jo podia transmetre pel
privilegi de tenir oberta la pàgi-
na del diari i la d’un micròfon
en la ràdio.

I ja no tenia por de dir les co-
ses que pensava, sempre des
del respecte a les idees dels al-
tres, però des de fa un temps,
en el qual estan canviant i pas-
sant tantes coses en el panora-
ma social i polític del nostre
país, sent cada vegada més la
presència del l’esperit del sen-
yor Vicent entre les tecles de
l’ordenador cada vegada que
m’assec per escriure estos arti-
cles.

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«Ja no tenia por de dir
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EL SENYOR VICENT

S. S. GANDIA

n Entre los muchos edificios de
uso público que han sufrido da-
ños a consecuencia de las inten-

sas lluvias provocadas por la bo-
rrasca Gloria, está la Colegiata de
Gandia, en donde ya no es inusual
que aparezcan importantes gote-
ras cada vez que las precipitacio-
nes son importantes.

Según han señalado a este pe-
riódico varias personas, entre el
domingo y por la noche y el mar-
tes no solo se tuvieron que poner
numerosos cubos para retener el

agua que filtraba desde el techo,
sino que, peor aún, la humedad
inutilizó el sistema eléctrico que
alimenta el alumbrado y otros ser-
vicios del templo gótico. De esa
manera, se consideró oportuno
cortar el suministro hasta que la
situación se normalizara.

En la Colegiata el agua filtra,
desde hace mucho, porque exis-
ten deficiencias en el manteni-

miento de la tejas que cubren la
bóveda central y las capillas late-
rales. Los responsables del tem-
plo han llamado la atención en
varias ocasiones sobre la necesi-
dad de acometer mejoras en las
cubiertas y evitar el problema.

Estas lluvias tan intensas tam-
bién produjeron filtraciones en
los juzgados de Gandia, según de-
nunciaron trabajadores y centra-

les sindicales, y entre los más afec-
tados se encontró el propio edifi-
cio consistorial de Oliva, que tuvo
que cerrar dos plantas debido a
las goteras existentes.

Tanto el Gobierno local oliven-
se como los distintos partidos po-
líticos han asumido que se re-
quiere con urgencia un proyecto
que permita acabar con el proble-
ma, para lo cual se tendrá que in-
vertir mucho dinero en la imper-
meabilización de todo el edificio
y, palelamente, estudiar dónde se
ubican las oficinas y otros servi-
cios mientras duren los trabajos,
que serán de meses.

Las lluvias causan graves filtraciones en la Colegiata
de Gandia e inutilizan el sistema de alumbrado
 Las intensas lluvias han
sacado deficiencias en
muchos otros edificios, como
los juzgados de la ciudad
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