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Vicent Soler mostra 
‘L’ofici de raonar’

El catedràtic d’Economia ofereix una sèrie Soler ha recollit les seues opinions sobre la 
de reflexions que deriven de la seua condició realitat valenciana dels ùltims catorze anys

Josep Palomero_________

A banda dels treballs acadè- 
/ V m ic s , Vicent Soler ha publi- 
cat habitualment articles de pre
lusa, 94 dels quais ha selecdonat 
per a aquest llibre. La selecdó 
dels articles respon a la voluntat 
d'incitar a la reflexió sobre alguns 
deis temes que ens afecten a tots. 
Els ha organitzat en 9 blocs temà- 
tics: 'Temes de pais' (9), 'La dreta 
que patim' (10), 'Débat estatutari' 
(10), 'Qüestions disputades' (15), 
'On va el socialisme valencià?' 
(8), 'La via valenciana en la a n i
lla' (14), T/eix mediterrani' (4), 
'UEspanya plural' (12), 'Cultura, 
societàt, Universität' (12). Més un 
apèndix, titulat 'Algunes cia us 
p>er a superar la invisibilitat dels 
valendans al segle XXI'.

LES REFLEXIONS 
Les reflexions de Soler deriven 
de la seua condidô de professor 
i de dutadà amb vocarió pública. 
Kaona per ofid, fent-se entendre 
a través de la conversa pacífica i 
argumentativa, per tal de canviar 
un entom  social que alguns desi
nari em millor. En aqüestes pàgi- 
nes ha recollit les seues opinions 
sobre la realitat valenciana al llarg 
deis últims catorze anys, en què 
s'ha viscut un miratge d'expansiô 
econòmica, de grans projectes,

hui en crisi, de convulsions judi- 
cials derivades de la corrupdô i 
de l'allunyament de les politiques 
per a soludonar problèmes reals.

Els escrits de Soler presenten 
unes caractéristiques determina- 
des. La primera, la constànda, la 
perseverança en l'exposidô dels 
plantejaments. En segon lloc, la 
tenadtat per explicar un punt 
de vis ta que réitéra des del con- 
vendm ent més absolut. En tercer 
lloc, la iidelitat a una ideologia 
que considéra la politica com un 
instrument per assolir una econo- 
mia solvent per tal de construir 
un pais amb possibilitats de pro
grès. En quart lloc, el compromis 
amb el seu poble, al quai tracta de 
persuadir i de convéncer amb ar
guments irréfutables. Finalment, 
l'objectivitat de les propostes, 
amb què pretén denundar, a por
tant dades, xifres i fets, que més 
enllà dels comportaments dnics 
a què dissortadament ens ha 
acostumat una part de la classe 
politica, hi ha un horitzô de rea- 
litats que una altra forma gestiô 
püblica deuria contemplar, fins i 
tôt amb idéalisme.

ELS LECTORS
Quin és el lector idéal d'aquests 
artides, i ara d'aquest llibre, escrit 
en un estil periodistic fundonal 
i directe, sense concessions re-

O bjectivitat

Soler aporta en aquest 
llibre xifres i fets, que 
van més enllà dels 
dnisme politic_______

tôriques ni excessos discursius? 
Probablement, un tipus de lector 
que ja parddpa del punt de vista 
de l'autor, que busca la seua firma 
en les pubÛcadons en què Soler 
divulga el seu pensament, per re- 
forçar les seues prôpies conside- 
radons. És poc probable, dones, 
que amb tant d'esforç personal, 
l'autor aconseguisca ampliar el 
sentit cribe dels diletants, com 
han demostrat els últims résultats 
electo rais m unidpals i autonô- 
mics del 22 de maig.

No obstant aixô, Soler man té 
tothora una actitud pedagógi
ca, demostrativa, convinrent a 
base d'arguments de denùnda 
de realitats inacceptables per a 
un valendanista i un demócrata 
d'esquerres. Des de la indtadô 
fusteriana a la reflexió, l'autor 
analitza els fets objecte de con- 
trovèrsia i proposa un seguit 
d'argum entadons cons îs ten ts
perqué el lector arribe a les seues 
prôpies conduisions, que el ma- 
teix Vicent Soler pretén coind- 
dents amb els se us en uncía ts. De 
tant en tant apella al lector.

D A RD S D IA LÉC TIC S 
Virent Soler, que es presenta com 
"un  optimista histôric" i es con
sidera un "professor d'economia 
socialdemôcrata i valendanista 
convençut..." en alguns articles

dispara els seus dards dialèctics 
contra "un  món cada vegada més 
conformista i piecuinat", absolu- 
tament conven^ut que l'economia 
i la política són dos cares de la ma- 
teixa moneda, i que un poble més 
cuite será també més prósper.

D 'altra banda, dir que aquesta 
obra del catedràtic ¿'Econom ia 
valencià és tan procedent que 
s'hauria de depositar, al costat 
d'unes monedes i dels periódics 
del dia, en les um es que amb 
tanta afidó s'enterren en les pro- 
fuses inauguradons de prime- 
res pedres, perqué els futurs ar- 
queólegs posaren en mans dels 
historiadors del demà una foto
grafia clara i diàfana dels vids i 
miséries que han caracteritzat la 
sodetat valenciana en qué ens ha 
tocat viure, infinitament millor 
que 1'anterior a la democracia, 
però molt pitjor a com ens ha uria 
agradat que fóra.

MISSATGE SUBTIL 
El seu missatge, pie de subtils ma- 
tisos, l'anireu descobrint a mesura 
que rellegireu uns artides que, per 
desgrácia, no han perdut actuali- 
tat, la qual cosa és un mérit que el 
Soler futuròleg no ha uria desitjat, 
però la realitat s'imposa tossuda- 
ment, com  el dedicat al C abanyal 
publicat el 1999: "Les prioritats de 
l'alcaldessa Barbera van per un 
altre lloc. Pitjor encara: voi pred- 
pitar un consens social a favor de 
la prolongadó de Blasco Ibáñez 
en permetre i incentivar la degra- 
dadó de la zona afectada. Perqué, 
l'abandonament de molts edificis 
—de vegades, fins i tot, llevant la 
protecdó legal que tenien en el 
passat-, la falta de neteja pública 
en molts carrérs i l'escassa aedó 
policial i d'assistènda sodal en 
tota la zona són, actualment, sen- 
zillament insultants", es va poder 
llegir en aquest artide publicat 
per Soler. En dotze anys, podem 
dir que aquest ser preocupat per 
la sodetat val end  ana no ha can- 
viat res, ben al contrari, s

Un ‘thriller’ de acción
‘Los días entre el mar y la muerte’

El escritor y periodista de Castellón Luis 
Herrero publica una novela trepidante

R. D.

"En Castellón no hay nada, nun
ca pasa nada. Por aquí sólo pasa el 
paralelo cuarenta y el meridiano 
cero", dice uno de los personajes de 
1j06 días entre el mar y la muerte', 
la nueva novela de Luis Herrero 
que, sin embargo, se ambienta pre
cisamente en la provincia natal del 
escritor y periodista. Porque Caste
llón, Benicassim y el Hotel Voramar 
ron loe ccccnanoo principóla de cate 
'thriller' de acción trepidante publi
cado por La Esfera de los Libros.

La novela transcurre en un mun
do de falsas apariencias donde el 
m al la lealtad, la traición, el amor, 
la amistad, la ambición y el crimen 
se convierten en moneda de cam
bio habitual F1 relato comienza 
con una llamada telefónica mes- 
perada que cambiará la vida de la 
protagonista para siempre: "Van a 
matar a tu hijo. Escóndelo donde 
no lo encuentren. Apenas te queda 
tiempo". Después, una pen**cuaón 
marcada por la iviuulc., de la cjue 
madre p hijo saldrán n nn saldrán 
indemnes. Diecisiete antis más tar

de, una pareja de adolescentes, lec
tores compulsivos de novela negra, 
encontrará, sin proponérselo, la pis
ta del asesino y acabará enredada, 
a la vez, en la investigación de los 
crímenes y en la búsqueda de su 
propia identidad. Porque los críme
nes conectan con una red de robo6 
de recién nacidos en los hospitales 
y con un pasado lleno de secretoc 
guardados en la caja fuerte de un 
banco de Suiza. Solo una persona 
tiene derecho a redamar la llave.

Un rastreador de estirpes y un 
escritor famoso, que se mide frente 
al mar en un hotel a pie de playa,
ay udoiái i a lúe» jóvetKs a taifmiLii-
se a las conseavendas de su terrible 
descubrimiento, s ► ► Luis Herrero se embarca en el mundo literario del 'thriller'.


