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Opinión

u 10,5 millones para El Salvador en 
cinco años. La Comunitat Valenciana ha 
destinado más de 10,5 millones en ayudas 
para proyectos de cooperación al desarro-
llo en El Salvador entre 2016 y 2020, se-
gún ha destacado el secretario autonómi-
co para la Unión Europea y Relaciones Ex-
ternas, Joan Calabuig. El secretario auto-
nómico se ha reunido este miércoles con 
el embajador salvadoreño en España, 
Mauricio Antonio Peñate. 

u La enfermería se reivindica. La Aca-
demia de Enfermería de la Comunitat Va-
lenciana ha remitido una carta a la minis-
tra de Sanidad, Carolina Darias, en la 
que solicita mejorar, con carácter urgente, 
el sistema sanitario a través del reconoci-
miento de las enfermeras. El escrito va 
«en consonancia con lo demandado por el 
movimiento Nurses Together» por el Día 
Mundial de la Salud que se celebra hoy 
subrayando que al invertir en enfermería 
se mejora de manera global el sistema sa-
nitario y la atención prestada a la pobla-
ción, ya que los profesionales participan 
en todas las etapas de la atención sanita-
ria, desde la promoción del bienestar a la 
prevención de enfermedades o el diag-
nóstico. 

u El Ayuntamiento de València refor-
zará la promoción del valenciano. El 
Gabinete de Normalización Lingüística 
(GNL) del Ayuntamiento de València refor-
zará la promoción del valenciano en las 
redes sociales de Facebook, Instagram, 
YouTube y Spotify, con el público juvenil 
como uno de sus objetivos clave. También 
presentará próximamente de una marca 
renovada. El GNL ha publicado contenidos 
diversos para acercar el valenciano a to-
dos los rincones de la ciudad, tales como 
listas de música, pasatiempos, recursos 
para el aprendizaje, literatura, informa-
ción, ocio, humor y cultura. Ahora, con el 
objetivo de llegar a más público, se apues-
ta por una marca más dinámica y por pu-
blicaciones pensadas para habitantes y vi-
sitantes de València.

GVA

E
l primer gran influencer que tienguérem 
els valencians fou sant Vicent Ferrer a les 
darreries del segle XIV i principis del se-
gle XV. El frare Vicent fou un personatge 

mediàtic en l’Europa del seu temps. La seua foto 
de perfil hauria segut la d’un home prim, amb el 
cabell curt i tonsura. Vestit amb l’hàbit dels domi-
nics: túnica blanca i mantell negre. Amb cara re-
dona i semblant seriós. Sostenint la Bíblia a la ma 
esquerra i amb el braç dret senyalant amb el dit 
índex cap al cel. L’estat seria sempre disponible. 
Entre els seus interessos destacaria el d’intentar 
fer entendre l’evangeli a fidels i a infidels. Se sen-
tia agitador i pacificador alhora. Pretenia provo-
car horror pel pecat i l’infern; volia convèncer que 
calia penitència i obediència a l’Església. El lloc 
de residència seria València, però amb constants 
eixides. Va rebre formació acadèmica a València, 
Barcelona, Lleida i Tolosa de Llenguadoc. La seua 
frase més retuitejada hauria segut: «Timete 
Deum et date illi honorem». Les visites s’haurien 
donat per Castella, Aragó, França, Itàlia i Suïssa. 
Entre els esdeveniments als que va assistir desta-
caria el Compromís de Casp, on en representació 
del Regne de València va influir per a que es triara 
com a rei a Ferran d’Antequera. Els seus segui-
dors eren milers que omplien basíliques, places o 
descampats quan ell acudia a sermonejar.   

Vicent Ferrer nasqué al carrer de la Mar a 
València; corrien temps de tristors, dos anys 
abans del seu naixement  la pesta negra havia 
matat a molts valencians. Es patia misèria i fam. 

La societat es trobava dividida amb baralles cons-
tants; dins l’Església hi havia enfrontaments. El 
futur era negre. Als dèsset anys ingressà a l’orde 
dominicà. Amb 20 anys escriu tractats filosòfics. 
Als 25 anys fou ordenat sacerdot i quatre anys 
després accedeix al càrrec de prior del convent 
dels dominics a València. Als 35 anys exercí com a 
professor de teologia a la Seu de València. Tingué 
gran fama com a mediador en conflictes socials. 
La cort de Benet XIII li va obrir les portes a la cul-
tura europea. Fou confessor de grans personat-

ges, entre ells la reina Violant i el mateix papa.  
Sant Vicent va preferir ser predicador a fer ca-

rrera eclesiàstica. A partir del 49 anys es dedicà a 
la predicació, per això se’l coneix com l’apòstol 
valencià. Acompanyat per un seguici visità ciutats 
com Múrcia, Toledo, Salamanca, Barcelona, Per-
pinyà, Montpeller, Aix, Clermon, Dijon, Lió, Lom-
bardia, Gènova, Savoia i moltes més. Les autori-
tats d’aquestes ciutats sol·licitaven la visita. Vicent 
Ferrer entrava en elles a peu o muntat en un ase, 
amb escorta i acompanyat d’altres retors. Solia 
portar un barret de palla i s’agenollava només 
arribar a la població. On ell predicava s’alçava un 
entaulat. Segons diu la tradició, el pare Vicent 
parlava sempre en valencià: «sua valentina ac 
materna lingua fuerit semper locutus». Realment 
ell dominava un poc el castellà, l’aragonès, el 
francès, l’italià, el provençal i el llatí. Desenvolu-
pava els sermons per parts, uns temes el portaven 
a altres. Ens han arribat 909 predicacions gràcies 
a les notes que prenien els reportadors que 
l’acompanyaven. En ells apareixien històries de la 
vida quotidiana: maltractaments d’homes a do-
nes, avortaments, assassinats, trencament de 
vots, prostitució... La Bíblia, les paràboles, els 
exemples i els relats hagiogràfics també hi esta-
ven presents. El pare que predicava que els goigs i 
les alegries d’aquest món estaven barrejades per 
tristeses i dolors va morir amb 69 anys a Vannes.  
Podem sentir-nos orgullosos d’un home que va 
dir que tot i que no visquera en este món, sempre 
seria fill de València.

Vicent Gorgues  
DE PRIMERAS

L’influencer 
valencià

El Gobierno fomentará 
el turismo rural soste-
nible entre las 136 medi-
das incluídas en su plan 
contra la despoblación 
que afecta al interior.

EL CIRCO

El número de parados 
se redujo en el mes de 
marzo, pero en el conjun-
to del año de la covid, la 
C. Valenciana ha sumado 
más de 45.000 parados.

El campo valenciano 
sufre tres robos al día, 
lo que coloca a la Comu-
nitat como la segunda 
autonomía con mayor 
tasa de esta delincuencia.
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