
oan Pellicer i Bataller ja
és fill predilecte del seu
poble, Bellreguard [So-

taia de la Safor]. Pellicer és un ho-
menot, un jornaler de la cultura o,
en resum, el botànic valencià més
important des de Cavanilles,
com també se'l qualifica. És, en
tot cas, d'aquells que desmentei-
xen la dita aquella de «El sant,
quan més lluny, més miraculós».
No era un sant: era un científic.
tampoc eren miracles, era cièn-
cia. I allò més important: tots els
elements de la seua màgia els te-
nia a mà. Posava en valor el que és
nostre. No vaig tindre la sort de
conèixer personalment Joan.
Quan dic «personalment» em re-
ferisc a emportar-me amb mi part
de la seua saviesa després d'una
bona conversa amb ell, com els va
ocórrer a molts dels qui el van co-
nèixer. Però sí que he conegut la
persona pública, el divulgador
audiovisual. L'homenot, que se-
gons el Diccionari Normatiu Va-
lencià és «l'home que destaca per
la seua gran aportació intel·lec-
tual, artística o cívica». Sense cap
dubte, si algú mereix el qualifica-
tiu i acompleix no un, sinó els tres
requisits, -el d'intel·lectual, el d'ar-
tista i el cívic- eixe és Joan Pellicer. 

L'intel·lectual que proposava:
¿Seria tan difícil imaginar, junt a les
encisadores i pulcres hortetes fa-
miliars i als bellíssims i ufanosos jar-
dins particulars del poble i de la mar,
unes sendes, unes séquies i uns ca-

mins igualment mirats i cuidats? I,
ja posats a imaginar, tan fora de
mare estaria destinar unes faneca-
des, per iniciativa particular o mu-
nicipal, en el de l'Est o en Rodafam
a recuperar un tros pur i exhuberant
de la primitiva marjal de Bellreguard
amb les seues aus, les seues flors i
els seus samarucs i anguiles?

L'artista, entre molts d'altres, del
cant perdut: 

«On, digueu, digueu, a quin infern
ha anat a parar, sense culpa ni pe-
cat, l'olivera de la pujada de la mar,

el seu fullatge de plata, la seua om-
bra fina com un vel; les llustroses mo-
reres del camí de la Dula i del de l'Es-
ti aquell om gegant als portals de Ro-
dafam?. Però on són els estius d'a-
bans?».

I la persona cívica i comprome-
sa amb la seua terra, en totes les ac-
cepcions de la paraula: la que es
xafa i la que es viu, la que definim
i la que ens defineix. com va deixar
dit: «dissortadament a mi em toca
treballar un poquet amb una certa
urgència perquè la cadena de trans-
missió oral del saber popular, no no-
més etnobotànic si no a quasi tots
els nivells, pràcticament està tren-
cada». 

El de Joan Pellicer ha estat un tre-
ball immens per a fer possible que
el llegat de tot un poble puga so-
breviure en uns temps on sabem

més de determinats personatges i
modes a cinc mil quilòmetres de
casa, gràcies a un senzill clic, que de
la riquesa etnològica i natural que
tenim a cinc minuts. 

Per això, vull aprofitar perquè el
reconeixement de l'Ajuntament de
Bellreguard cap al seu fill predilec-
te no acabe en el Ple de nomena-
ment ni en els actes programats en
abril. Anime als meus companys de
corporació a que publiquem la
seua tesi doctoral «Recerques et-
nobotàniques al territori diànic o
comarques centrals Valencians»
que hores d'ara es pot descarregar
des del web de la Universitat de Va-
lència, però mereix sobradament
que perdure en paper editada per
l'ajuntament del seu poble. 

Ja era hora que Bellreguard fóra
agraït amb aquelles i aquells veïns

que  han portat o porten amb orgull
el nom del nostre poble arreu. Que
destaquen en qualsevol que siga la
seua tasca i que amb això honoren
Bellreguard i que, alhora, són un
exemple, un espill on mirar-nos i
una guia perquè comencem a pro-
tegir el nostre entorn més immediat. 

Per a protegir, cal estimar. I per a
estimar, cal conèixer i comprendre
i eixa crec que és, en resum, un dels
aconseguiments de Joan Pellicer:
donar-nos a conèixer, fer-nos com-
prendre, i amb això, aconseguir
que estimem el nostre territori. Ara
cal ser conseqüents i protegir-lo
també. 

Enhorabona a les seues filles
Anna i Júlia, familiars i amistats, i
gràcies a Joan Pellicer pel seu treball,
sense cap dubte, tot un projecte vi-
tal.
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n ple segle XXI, en una
societat moderna, civilit-
zada i educada, sembla

mentida que encara hi haja servi-
dors públics que no entenguen la
Seguretat ciutadana com una tas-
ca de mediació i convivència, de
proximitat i diàleg. Són polítics
que mesuren l’èxit o fracàs de la
política en Seguretat ciutadana
atenent a les vivendes tapiades al
cap del mes. Una frivolitat típica
d’un govern autoritari i aficionat a
les gestions de molta fotografia i
poc diàleg.

Aquesta actitud frívola és la que
van mostrar fa uns dies els regidors
Víctor Soler i Toni Abad, que fins a
fa uns mesos, quan estaven al go-
vern, presumien i es fotografiaven
cada vegada que la Policia Local ta-

piava una vivenda a Gandia. Però
això és el que feien: posar rajola i
poca cosa més. Res de mediació, cap
gestió per garantir la convivència ni
cap diàleg per esbrinar el drama de
cada persona que hi havia darrere
d’aquelles portes. Alçar murs era la
seua única solució vàlida. com al-
tres polítics en altres temps, sense
importar tot el que envoltava cada
cas: rapidet per a la foto i a casa.

Gestionar la Seguretat ciutadana
és molt més que fer-se fotos davant
d'una vivenda amb la porta precin-
tada. El departament que ara tinc
l’honor i l’orgull de dirigir és l’enca-
rregat de treballar per a garantir,
entre d’altres, valors tan importants
com la convivència pacífica, l’erra-
dicació de la violència, el correcte ús
de les vies i espais públics de la ciu-

tat, o el compliment de totes i ca-
dascuna de les ordenances muni-
cipals d’aquesta ciutat (eixes a les
quals vostès maltractaren quan van
ser govern, permetent als seus amics
saltar-se-les a la torera). I treballar per
eixos valors és treballar per a millo-
rar la qualitat de vida. Així ho enten
aquest govern i així ho entenen els
membres del cos de la Policia Local
de Gandia

Des de fa uns mesos, Gandia és
més lliure, més respectuosa i, fixen-
se per on, més segura. S’han deixat
de tapiar vivendes, s’ha garantit als
ciutadans el dret a empadronar-se
en la nostra ciutat i, malgrat totes les
seues crítiques al respecte, cada
mes milloren les dades de crimina-
litat a Gandia, tal i com es desprèn
dels informes que tractem a les Jun-
tes Locals de Seguretat. Per això, sen-
yors del PP, tinguen clar que la Se-
guretat ciutadana és fonamental
per a aquest govern. Això sí: entesa
d’una altra manera.

Volem un cos de la Policia Local
proper amb els nostres veïns. Preo-

cupat per cada xicotet problema
que preocupa a cada veí de la nos-
tra ciutat. treballant per tal de so-
lucionar cada inquietud, cada quei-
xa, cada problema. I volem que ho
facen amb diàleg, garantint la con-
vivència i el compliment de les or-
denances municipals. Així és com
entenem nosaltres la Seguretat ciu-
tadana, i no destinant fins a sis
agents a buscar vivendes on poder
alçar murs.

Aquest govern està pendent de les
persones i dels problemes dels seus
veïns. I quan cal actuar amb con-
tundència, s’hi actua: el protocol es
posa  en marxa i, a hores d'ara, s'han
precintant cinc vivendes, se n’han ta-
piat dues i s’ha actuat de forma
conjunta amb la Policia Nacional en
altres casos on la situació reclama-
va acció directa. Sí, ho hem fet com
ho feien vostès, però amb una cla-
ra diferència: no creguem que siga
necessari fer publicitat mediàtica per
haver fet la nostra feina.

tinguen clara una cosa: aquest
govern mai farà un circ mediàtic d'un

problema social com és tindre a
moltes persones sense vivenda per
manca de recursos. Per això, el que
sí fem és treballar dia a dia, colze a
colze, amb  els ciutadans i els seus
problemes, buscant solucions i ga-
rantint la convivència.

Entenc, però, que per a vostès la
Seguretat ciutadana, igual que mol-
tes altres coses, és només un circ on
tractar de buscar baralles on vostès
es mouen millor que ningú. Donat
que sóc nova encara en estes coses
de la política, quan el senyor Abad
em va preguntar per l’edifici de la ba-
rriada de corea, vaig pensar que li
preocupava realment i volia col·la-
borar. Res més lluny de la realitat: vo-
lia carnassa per al seu circ mediàtic,
oblidant que, com li vaig dir, estem
treballant en la solució del proble-
ma, de manera coordinada, la Poli-
cia Local, la Policia Nacional, Serveis
Socials i Sanitat. Sabem que vostès
hagueren acabat de seguida: alçant
murs i deixant un edifici fantasma
mentre centenars de famílies te-
nen problemes per garantir un sos-
tre als seus fills. Però els temps, per
sort, estan canviant, i aquest govern
apostem per les paraules en comp-
tes de les rajoles.
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La família de Joan Pellicer amb la Corporació Municipal després del plenari en què el van nomenar Fill Predilecte de Bellreguard. 


