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La concessió del títol de Fill Adoptiu d’un municipi constitueix, juntament amb el de 
Fill Predilecte, la major distinció que atorga una ciutat i recau en aquelles persones 
que, tot i no haver nascut en el poble, han destacat, de manera extraordinària, per 
qualitats o mèrits personals o per serveis en benefici o honor del municipi i que han 
aconseguit una consideració unànime en el sentir popular. 

Quan pensem en una característica extraordinària de Torrent, en allò que ens 
diferencia i ens fa especials, sens dubte pensem en la nostra gent. El nostre millor 
valor el trobem en aquelles persones que han aconseguit èxits personals i professionals 
que han contribuït a millorar la vida dels veïns i a transformar el nostre poble en el 
que és hui en dia: una gran ciutat, moderna i innovadora, que avança dia a dia i que 
mira al futur amb il·lusió. Una ciutat que manté el seu esperit de poble, que respecta i 
conviu amb les seues tradicions i festivitats, que promociona la seua cultura i fomenta 
la participació ciutadana.

I si parlem de cultura i participació ciutadana, inevitablement hem de parlar d’Alfred 
Domínguez Ibáñez. La marca deixada per Alfred a Torrent i també a la nostra comarca 
es mantindrà sempre en la memòria d’un poble que ha sabut reconéixer la seua labor 
durant dècades des de dins i fora del “seu” Tirant lo Blanc o de “la seua” Universitat 
de Majors, i s’ha convertit en un vertader referent per a generacions de torrentins i 
torrentines, als quals ha sabut transmetre els seus coneixements i la importància de 
valorar, per damunt de tot, l’ús del diàleg com a millor eina per a una convivència 
pacífica 

Compromés amb la igualtat d’oportunitats, Alfred Domínguez ha fet valdre la força 
de la paraula per a defensar les seues idees i creences, tant en la seua etapa acadèmica 
com durant el seu pas per la política. Va formar part d’un equip de govern que va 
impulsar la vida cultural de la ciutat i va deixar la seua empremta en cada escultura 
dels nostres carres, en cada llibre de les nostres biblioteques i museus, en la projecció 
de les nostres festes i en la recuperació de tradicions, en el nostre Auditori o en la 
defensa de la nostra llengua, al llarg de dues legislatures. I ho va fer amb un estil molt 
personal, tranquil però constant, sempre cordial i educat, amb prudència, honestedat 
i eficiència, per a deixar un llegat cultural que ha traspassat fronteres temporals i 
ideològiques. 



Malgrat que va nàixer a Quart de Poblet, la seua integració i dedicació en la vida social 
i cultural de Torrent el fan ser mereixedor de l’homenatge que li ret el nostre poble, “el 
seu poble”, que sempre estarà agraït a una persona compromesa amb qualsevol causa 
justa per a la qual se l’ha requerit o amb qualsevol col·laboració que se li ha sol·licitat. 
I sempre sense demanar res a canvi i donant el millor de si mateix. 

El seu fort vincle amb la societat i amb el moviment associatiu ha sigut crucial a l’hora 
de fomentar la participació ciutadana a través d’entitats com la Fundació Horta Sud, 
des d’on ha aportat cada dia el seu granet d’arena per a lluitar per una societat més 
justa i compromesa. I hui continua fent-ho, treballant des del Fòrum d’Opinió de 
Torrent, el Consell de Cultura o com a col·laborador de l’Associació de Dones de la 
Comarca de l’Horta Sud, entre altres moltes accions destinades sempre al bé comú. 

Generacions senceres de torrentins i torrentines han conegut la seua proximitat, el 
seu servei i la seua saviesa; per totes aquestes raons, és de justícia que valorem la seua 
labor immensa i li retornem una part de l’extraordinari afecte mostrat per ell durant 
les últimes dècades. Per tot això, vull transmetre com a alcalde, però sobretot com 
a amic, que és un orgull  per al nostre poble poder reconéixer a Alfred Domínguez 
Ibáñez com a Fill Adoptiu de Torrent. Enhorabona.

JESÚS ROS PILES 
Alcalde de Torrent



La concesión del Título de Hijo Adoptivo de un Municipio constituye, junto con el de 
Título de Hijo Predilecto, la mayor distinción que otorga una ciudad. Ésta recae en 
aquellas personas que, incluso no habiendo nacido en el pueblo, hayan destacado de 
manera extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados 
en beneficio u honor del municipio y que hayan conseguido una consideración 
unánime en el sentir popular. 

Cuando pensamos en una cosa extraordinaria de Torrent, en aquello que nos 
diferencia y nos hace especiales, sin duda pensamos en nuestra gente. Nuestro mayor 
valor lo encontramos en aquellas personas que han conseguido éxitos personales y 
profesionales que han contribuido a mejorar la vida de sus vecinos y a transformar 
nuestro pueblo en el que es hoy en día: una gran ciudad, moderna e innovadora, 
que avanza día a día y que mira al futuro con ilusión. Una ciudad que mantiene su 
espíritu de pueblo, que respeta y convive junto a sus tradiciones y festividades, que 
promociona su Cultura y fomenta la Participación Ciudadana.

Y si hablamos de Cultura y Participación Ciudadana, inevitablemente tenemos 
que hablar de Alfred Domínguez Ibáñez. La huella dejada por Alfred en Torrent, y 
también en nuestra comarca, se mantendrá siempre en la memoria de un pueblo que 
ha sabido reconocer su labor durante décadas desde dentro y fuera de “su” Tirant lo 
Blanc o de “su” Universidad de Mayores, convirtiéndose en un verdadero referente 
para generaciones de torrentinos y torrentinas, a quienes ha sabido transmitir sus 
conocimientos y la importancia de poner en valor, por encima de todo, el uso del 
diálogo como mejor herramienta para una convivencia pacífica. 

Comprometido con la igualdad de oportunidades, Alfred Domínguez ha hecho valer la 
fuerza de la palabra para defender sus ideas y creencias, tanto en su etapa académica 
como durante su paso por la política. Formó parte de un equipo de gobierno que impulsó 
la vida cultural de la ciudad y dejó su impronta en cada escultura de nuestras calles, en 
cada libro de nuestras bibliotecas y museos, en la proyección de nuestras fiestas y en la 
recuperación de tradiciones, en nuestro Auditorio o en la defensa de nuestra lengua, a lo 
largo de dos legislaturas. Y lo hizo con un estilo muy personal, tranquilo pero constante, 
siempre cordial y educado, con prudencia, honestidad y eficiencia, dejando un legado 
cultural que ha traspasado fronteras temporales e ideológicas. 



Aunque nació en Quart de Poblet, su integración y dedicación en la vida social y 
cultural de Torrent le hacen ser merecedor del homenaje de nuestro pueblo, “su 
pueblo”, que siempre estará agradecido a una persona comprometida con cualquier 
causa justa que se le haya requerido o en cualquier colaboración que se le ha solicitado. 
Y siempre sin pedir nada a cambio y dando lo mejor de sí mismo. 

Su fuerte vínculo con la sociedad y con el movimiento asociativo ha sido crucial a la 
hora de fomentar la participación ciudadana a través de entidades como la Fundació 
Horta Sud, aportando cada día su granito de arena para luchar por una sociedad más 
justa y comprometida. Y hoy continúa haciéndolo, trabajando desde el Foro d’ Opinió 
de Torrent, el Consejo de Cultura o como colaborador de la Asociación Dones de la 
Comarca de l’Horta Sud, entre otras muchas acciones destinadas siempre al bien 
común. 

Generaciones de torrentinos y torrentinas han conocido su proximidad, su servicio y 
su sabiduría, por lo que es de justicia que valoremos su inmensa labor y le devolvamos 
una parte del extraordinario afecto mostrado por él durante las últimas décadas. 
Por todo esto, quiero transmitir como alcalde, pero sobre todo como amigo, que es 
un orgullo para nuestro pueblo reconocer a Alfred Domínguez Ibáñez como Hijo 
Adoptivo de Torrent. Enhorabuena.

JESÚS ROS PILES
Alcalde de Torrent
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NOMENAMENT D’ALFRED DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ 
COM A FILL ADOPTIU DE TORRENT

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Els portaveus dels grups polítics municipals Socialista, Popular, Ciutadans, 
Compromís per Torrent i Vox, presenten al Ple de l’Ajuntament de Torrent, en la 
sessió ordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2019,  la proposta del nomenament 
d’Alfred Domínguez Ibáñez com a Fill Adoptiu de Torrent, pel seu compromís social 
i d’integració, i en compliment d’allò que preveu el Reglament Especial d’Honors i 
Distincions d’este municipi, més concretament del que disposa en els articles 2 i 19. 

El Ple, vist l’escrit presentat en este Ajuntament, subscrit per diversos firmants, 
per mitjà del qual proposen el nomenament d’Alfred Domínguez Ibáñez, en votació 
ordinària i per unanimitat, acorda aprovar el seu nomenament com a Fill Adoptiu de 
Torrent, ja que concorren en la seua persona prou mèrits per a rebre esta distinció.

En la citada proposta s’apunta que per a conéixer i avaluar millor la trajectòria professional 
i ciutadana del Sr Alfred Domínguez Ibáñez, sembla convenient considerar-la des de tres 
perspectives distintes: la docent, la política i la cívica, per la qual cosa es donarà a conéixer el seu 
llegat a través de les pàgines que s’ofereixen a continuació.

NOMBRAMIENTO DE ALFRED DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ 

COMO HIJO ADOPTIVO DE TORRENT
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Los portavoces de los grupos políticos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos, 
Compromís per Torrent y Vox, presentan al Pleno del Ayuntamiento de Torrent, en la 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2019, la propuesta del nombramiento 
de Alfred Domínguez Ibáñez como Hijo Adoptivo de Torrent, por su compromiso 
social y de integración, y en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento Especial 
de Honores y Distinciones de este municipio, más concretamente de lo que se dispone 
en sus artículos 2 y 19. 

El Pleno, visto el escrito presentado en este Ayuntamiento, suscrito por varios 
firmantes, por medio del cual proponen el nombramiento de Alfred Domínguez 
Ibáñez, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar su nombramiento 
como Hijo Adoptivo de Torrent, al concurrir en su persona los méritos suficientes 
para recibir esta distinción.

En la citada propuesta se apunta que para conocer y evaluar mejor la trayectoria profesional y 
ciudadana de Alfred Domínguez Ibáñez, parece conveniente considerarla desde tres perspectivas 
distintas: la docente, la política y la cívica, por el que se dará a conocer su legado a través de las 
páginas que se ofrecen a continuación.





Índex

13 Guanyar-se el títol de Fill Adoptiu

21 Alfred Domínguez, un valor cívic

73 Alfred en familia

77 Agradecimiento

81 Amic i mestre

85 La fuerza del ejemplo

89 Memòria i gratitud

91 Alfred tiene un carácter dialogante y conciliador

93 Un hombre bueno

95 Parlar d’Alfred és parlar de valors, de tolerància, de respecte

97 Senyores, senyors, benvinguts a l’Auditori de Torrent

101 L’empremta dels valents

103 L’heroïcitat de la paraula

105 Persones que aporten

107 Generar opinió, enfortir la societat civil

111 Viure en plural, construir allò que ens és comú

113 Es de justicia

119 Amistad cívica y cosmopolitismo arraigado

123 El cuidado de las palabras

127 Algunas peculiaridades del diálogo en El Quijote





13

Guanyar-se el títol de Fill Adoptiu

Josep Ferrís March

Al setembre de l’any passat vaig encapçalar la proposta que un grup de veïns i 
institucions férem a l’alcalde de la ciutat perquè promoguera l’atorgament del títol de 
Fill Adoptiu de Torrent al Sr. Alfred Domínguez Ibáñez. Tot i que els qui el coneixem 
personalment podem trobar-ho a primera vista innecessari, la importància del guardó 
requeria fonamentar bé la petició, calia deixar per escrit els mèrits que concorren en 
la seua trajectòria personal i professional, que ha dut a terme, majoritàriament, a la 
nostra ciutat. 

Va ser fàcil trobar-ne, de mereixements, només repassant les hemeroteques locals n’hi 
havia molts; el que no resultà tan fàcil fon triar els més significatius per a oferir una 
versió resumida adequada al document entregat a l’Ajuntament.

Després d’haver estat atesa la proposta, és per a mi un honor i una gran satisfacció, fer 
partícips a tots el ciutadans dels mèrits i valors que la motivaren, i amb tota seguretat, 
també de les raons perquè la corporació municipal l’atenguera:

Alfred Domínguez Ibáñez naix en 1946 a Quart de Poblet, on son pare exerceix de 
metge; és el del mig de cinc germans. Malauradament es queden sense pare quan Alfred 
només té huit anys, però la mare s’esforça per a donar-los carrera a tots els fills; Alfred 
cursa els estudis eclesiàstics a Montcada i la llicenciatura en Teologia a la Universitat 
de Salamanca, estat al qual renuncia en 1974 per a llicenciar-se en Filosofia i Lletres 
a la Universitat de València en 1975 i dedicar-se definitivament a la docència. L’any 
següent es casa amb M. Dolores Mislata Pedrón, mestra especialitzada en alumnat 
infantil que exercirà quasi tot el magisteri en diversos col·legis públics de Torrent; del 
matrimoni naixeran dos fills: Maria (1979) a València, i Alfredo (1981) a Torrent.

Mitjançant oposició i concurs, Alfred accedirà a la càtedra de Filosofia, matèria que 
imparteix als instituts de Bunyol, de Gandia i, des de 1979, al Tirant lo Blanch de 
Torrent del qual serà també cap d’estudis i finalment director durant vint cursos fins a 
la seua jubilació, en 2008; després continuarà donant classes a persones adultes dins 
de l’acció voluntària. És així com podem dir que Alfred s’ha dedicat a la docència 
ininterrompudament des de fa més de quaranta anys, llevat d’un breu parèntesi (1989-
1992) però potser també durant aquest període, si considerem que eixos anys es manté 
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vinculat a l’ensenyament ja que l’excedència és per a incorporar-se a la Conselleria 
d’Educació. 

Per conéixer i avaluar millor la trajectòria professional i ciutadana d’Alfred, sembla 
convenient considerar-la des de tres perspectives distintes: la docent, la política i la 
cívica.

Activitat docent   

Professió i vocació s’uneixen en Alfred quan ensenya filosofia, quan ens aclareix 
pacientment la diferència entre moral i ètica, quan emfatitza el valor de la paraula com 
a font de comunicació que ens permet expressar idees i sentiments. Milers d’alumnes, 
la major part d’ells de Torrent, han passat per les seues aules i han tingut l’oportunitat 
d’observar algunes de les seues qualitats pedagògiques i personals, com ara l’amor a la 
saviesa, la passió per llegir, el gust per pensar i fer ús de la raó, l’amabilitat d’escoltar, 
el comportament ètic o la bondat en el caràcter. 

Conscient que l’educació és el fonament més sòlid per a construir un futur de pau i 
de progrés, es dedica a ensenyar els alumnes amb total disposició: implicant-se en el 
seguiment del profit acadèmic dels qui ho necessiten, parlant amb ells, aconsellant-
los i orientant-los, fent participar els pares, si cal; és una labor discreta però eficient: 
quan un alumne sol·licita la baixa sense acabar els estudis s’afanya personalment a 
convéncer-lo perquè continue. 

Col·labora amb Florida Universitària pràcticament des de la seua fundació i, fins al 
2016, dona classes dins el programa La Universitat dels majors. El plaer d’aprendre, 
i hi imparteix matèries com ara Teoria política, Noves qüestions de l’aldea global, 
Aspectes històrics i conceptuals de la ciutadania, Què hem aprés de la crisi?, La 
Il·lustració, o Ètica. Mostra interés per formar les persones majors, admira els jubilats 
que s’apliquen a aprendre i els manifesta el seu respecte preparant-se les classes amb 
dedicació extraordinària, tant o més que si foren estudis oficials. 

A tots, joves i majors, ensenya i convenç, amb raonaments, amb exemples, amb 
humilitat, sense fer ostentació de sapiència; la seua riquesa són els coneixements i els 
comparteix generosament transmetent-los perquè tots puguen beneficiar-se’n:

• ensenyant-nos que la filosofia, tan menystinguda per molta gent durant massa 
temps, no és un luxe inútil, ben al contrari, sense les humanitats no seria possible 
la tecnologia, en tant que ens aporten coneixement i capacitat de reflexió crítica; 
els grans conceptes: justícia, bé, veritat... s’aprenen llegint tractats de filosofia

• instruint-nos a fer servir la paraula per a defensar idees o creences. “Som paraula”, 
diu Alfred, “i aquesta es perfecciona si la convertim en diàleg, en conversació.” 
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En una societat globalitzada, la paraula és la millor garantia d’una convivència 
pacífica

• educant-nos a respectar els drets humans i a assumir compromisos coincidents 
amb els objectius de desenvolupament aprovats per Nacions Unides: pobresa, fam, 
pau, salut, educació, desigualtats, inclusió, prosperitat econòmica, protecció del 
planeta...

• convidant-nos a caminar en direcció a la utopia, no qualsevol sinó una utopia no 
mitificada que guie la praxi i ens oriente cap al bon fer; perquè sense poder esperar 
un futur utòpic en el qual ens puguem comprometre, no té cap sentit el nostre 
present.

El pas per la política 

En 1989 accepta la invitació del director general d’Educació Bàsica i Ensenyaments 
Especials per a incorporar-se a la Conselleria d’Educació com a cap del Servei de 
Formació del Professorat. Només estarà dos anys, però desplega una intensa activitat 
de la qual cal destacar la creació i posada en funcionament de nombrosos CEP 
(centres de professors), instruments educatius de caràcter comarcal, dels quals ja n’hi 
havia un a Torrent.

Entre les finalitats primordials dels CEP està: perfeccionar la formació del professorat, 
estimular l’adequació dels programes educatius a les peculiaritats del medi social 
amb especial atenció a la recuperació del valencià, i promoure activitats en el camp 
de la innovació, la investigació i l’experimentació educativa que responguen a les 
necessitats de l’entorn sociocultural. En eixe context, promou i organitza, amb la 
Universitat de València Estudi General, el primer Màster sobre Ètica i Valors dirigit 
al professorat. 

En les eleccions municipals de 1995 és elegit regidor de l’Ajuntament de Torrent dins 
de la candidatura del Partit Socialista, càrrec que conservarà dos mandats consecutius 
i en els quals exerceix diverses competències com ara Cultura, Arxius i biblioteques, 
Participació ciutadana, Esports, i Festes i falles. Com a regidor, es proposa recuperar 
el sentit original del terme “política”: construir ciutadania; en tal sentit, durant els 
huit anys de govern municipal es fa notar l’empremta d’Alfred, és probablement ací on 
la seua aportació a Torrent es mostra més evident, més tangible; serà suficient només 
dir-ne algunes de les iniciatives de l’equip de govern d’aquest període que va propiciar 
o en les quals col·laborà activament:

• Proposa, impulsa i coordina amb l’antelació adequada, la commemoració del 750 
aniversari de la carta de poblament que s’acomplirà el 28 de novembre de 1998. 
Alfred sap que és una efemèride especialment important i única que cal aprofitar 
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per a cohesionar els torrentins, per a fomentar la integració dels nouvinguts, per a 
incrementar l’autoestima col·lectiva com a poble; i elabora un programa ambiciós 
i durador, amb nombroses activitats d’investigació i divulgació caracteritzades pel 
rigor històric i l’alt nivell de qualitat cultural. Les fites assolides en la commemoració 
del 750 Aniversari són:

• Tres exposicions amb les corresponents publicacions en gran format, Torrent 
imatge gràfica: la gent i la ciutat (1860-1960), Torrent i la seua premsa entre dos segles 
(1890-1910), i Torrent i els seus documents (1233-1847) 

• Composició i presentació de l’Himne a Torrent

• Institució del Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent, de caràcter anual

• Recuperació i representació del Ball de Torrent pel Grup Alimara pel juliol de 1996

• Instal·lació d’escultures als carrers i places públiques, com ara Al Granerer (Rafael 
Pi), Maternitat mediterrània (Vicent Pallardó Latorre) Al Xocolater (Vicent Pallardó 
Camps). Prompte en seguiran més i Torrent deixa de ser una ciutat sense escultures 

• Retorn de la imatge de la Mare de Déu del Pòpul, talla gòtica del segle XIV que 
estava en el depòsit d’obres d’art del Museu Catedralici de València, i que queda 
definitivament exposada a l’església de l’Assumpció de Torrent. 

• Alfred practica habitualment el ciclisme i sap ben bé què significa l’esport popular, 
també és molt sensible a les necessitats de les persones menys afavorides i ho 
demostra amb fets: ben prompte adapta les instal·lacions esportives municipals 
per a permetre’n l’ús per les persones amb diversitat funcional. Un any després 
promou la firma d’un conveni entre la Fundació Esportiva Municipal i la Federació 
d’Esports Adaptats, dins la campanya “Esport per a tots”.

• Al gener de 1997 s’inaugura l’Auditori, sens dubte l’aposta cultural més rellevant. En 
paraules d’Alfred, “un edifici singular que no tardarà a convertir-se en emblemàtic 
de la nostra ciutat [...] i on es generaran activitats que ajudaran a l’expansió de la 
cultura i al desenvolupament d’aquells coneixements i arts que formen els valors 
pels quals ens reconeixem com a membres d’una societat: tolerància, respecte a la 
creació artística i, en definitiva, la passió per la llibertat.” L’Auditori serà també seu 
d’importants congressos i crearà ciutat en tant que la dotarà de valors afegits, tot 
convertint-la en punt de referència cultural per a tota la Comunitat Valenciana. 

• L’activitat cultural municipal coneix una etapa fecunda, s’amplien i modernitzen 
les biblioteques amb connexió gratuïta a internet; s’adeqüen les sales d’exposicions 
municipals per acollir la campanya “Girarte” que ens acostarà a l’art contemporani 
de major prestigi; es multipliquen les edicions de llibres d’autors locals o de temes 
d’investigació sobre la ciutat, com ara l’Obra Completa de Vicent Beguer Esteve, 
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i l’Obra completa de Luis Lamarca; es publiquen huit volums de Torrens, revista 
d’estudis i investigacions de Torrent i comarca, entre d’altres. També, des de la 
Delegació d’Informació de l’Ajuntament s’enceta la col·lecció Gent de Torrent.

• En l’any 2000 es crea, a proposta seua, l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià 
per a garantir, en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la legislació vigent, 
la protecció, recuperació i ús normal i oficial del valencià, per acostar-lo al poble i 
dignificar-lo.

• Alfred valora les festes populars com l’escenari adequat perquè els ciutadans puguen 
participar, compartir, relacionar-se, conéixer-se, crear consciència de sentiment 
de pertinença i, alhora, fomentar la inclusió; és per això que l’associacionisme 
festiu rep un impuls extraordinari durant el seu mandat i es creen tres germandats 
de Setmana Santa, quatre comissions falleres i -cal destacar-ho- huit comparses 
mores i deu filades cristianes, és a dir, tres quartes parts de les que ara n’hi ha. 
Un creixement accelerat com mai no s’havia conegut a Torrent, al qual Alfred 
procura dotar del necessari equilibri: ordenació, reglamentació, caràcter cultural i 
historicotradicional suficient per a garantir-ne la continuïtat; un pas decisiu en la 
consolidació i dignificació d’unes festes patronals populars i participatives.

• També durant el seu mandat es constitueix el consorci que regirà el Museu 
Etnològic Comarcal de l’Horta Sud (2000), la Torre és declarada BIC del patrimoni 
historicoartístic espanyol amb categoria de monument (2001), i obri les portes la 
Casa Museu de la Setmana Santa torrentina (2003). 

  

Compromís cívic

Alfred mai no deixa d’exercir el voluntariat paral·lelament a la seua missió docent; i 
d’ençà de la seua jubilació encara es dedica més a l’altruisme: 

• Des del 2003 és membre de l’equip coordinador del Fòrum d’opinió de Torrent, 
lloc de trobada que naix amb l’objectiu d’enfortir la societat civil torrentina tot 
generant opinió mitjançant el coneixement i el diàleg; el Foro ha organitzat fins ara 
més de 120 conferències sobre qüestions d’àmbit general considerades d’actualitat 
i impartides per prestigiosos catedràtics, professionals o polítics. 

• Durant diverses campanyes participa en el Voluntariat pel valencià, acompanyant 
aquelles persones que mostren interés a aprendre’l.

• Amb una alta sensibilitat per les reivindicacions feministes, Alfred sempre ha lluitat 
per la igualtat. Educador vocacional, col·labora amb l’Associació de Dones de la 
Comarca de l’Horta Sud i imparteix cursos dins el programa Escola de ciutadania 
en femení. Actualment dona conferències i classes d’alfabetització en els centres 
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de Cultura Popular, servici d’Acció Catòlica General per a l’educació de persones 
adultes, majoritàriament dones, interessades a descobrir els valors que conté el 
món de la cultura; visita les exposicions que organitzen i les encoratja a continuar 
la labor de dignificació de la dona, mitjançant l’estudi, el diàleg i la creativitat. 

• En 2015 s’integra en l’equip liderat pel jutge José M. Tomás y Tio que prepara el 
Pacte estatal contra la corrupció promogut per la Fundació per la Justícia. Alfred es 
nomenat coordinador del Grup de Treball 14: Formació i educació, en l’informe del 
qual es pot llegir la següent conclusió, entre d’altres: “L’honestedat i la decència, 
com antídots a la corrupció, requereixen climes socials favorables. Seran la cultura 
i l’educació les que podran reconstruir l’ambient moral, i crear immunitat davant 
la corrupció.”

• Generós i amable, tot el qui el necessita, el troba; i si la causa és justa s’afanya a 
donar-s’hi per complet, tant si es tracta de resoldre un problema particular com 
si la sol·licitud és d’un col·lectiu. Són nombroses i freqüents les participacions 
d’Alfred com a presentador de llibres, exposicions o certàmens, com a mantenidor 
de reines de festes, pregoner de Setmana Santa, autor d’articles en revistes... El 
seu savoir faire dignifica els actes o les publicacions en què intervé, alhora que 
incentiva l’interés per assistir-hi o per llegir-les, cosa que, evidentment, provoca 
un efecte multiplicador en les peticions.

En aquesta perspectiva cívica és just realçar la seua labor al front de la Fundació Horta 
Sud, entitat cívica de caràcter privat i vocació de servei públic, que vol contribuir a 
la reconstrucció d’un moviment associatiu compromés amb la defensa dels drets 
humans i valors democràtics, tot contribuint a una societat més justa i al progrés de la 
humanitat. Alfred presideix el patronat de la Fundació des del 2005 fins al 2018, són 
tretze anys productius i notoris que consoliden la Fundació com una de les principals 
entitats de referència comarcal alhora que refermen la capitalitat de Torrent per a 
l’Horta Sud. En paraules seues, cal combatre el desànim i la desafecció del ciutadà 
per la vida pública i encoratjar-lo a participar activament i responsablement en la 
construcció de l’interés comú. Coherent amb aquests principis, la Fundació:

• organitza campanyes de sensibilització i foment de l’associacionisme; cursos de 
formació per a associacions, cursos d’activisme i voluntariat per a la transformació 
social; jornades, el fòrum empresarial, el fòrum jove per la igualtat... 

• publica la revista Papers Associatius, la separata Quaderns de l’Horta, la sèrie 
Quaderns pràctics per a la gestió d’associacions, i el llibre Històries de superació 

• crea la Plataforma digital d’avaluació de l’impacte del moviment associatiu; el concurs 
d’ajudes a projectes associatius; la Menció Colibrí per a reconéixer les associacions i 
persones que defensen i fomenten els drets humans i valors democràtics
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• obté nombrosos guardons, entre els quals cal destacar: el reconeixement com a 
Entitat Pionera del Bé Comú, el Segell de Qualitat de Fundació Cívica; el Premi 
Niquia a la Solidaritat, o els tres premis del Festival Internacional de Publicitat 
Social per la campanya “Històries de superació”.

Hui Alfred hi continua aportant la seua experiència des del càrrec de vocal que encara 
conserva.

Tant abans com després de jubilar-se, Alfred ha mantingut personalment una intensa 
activitat cultural i social; entre d’altres es pot citar que:

• Ha dut a terme treballs d’investigació sobre els il·lustrats valencians (Tosca, 
Piquer, Maians), fruit dels quals publicà en 1982 un assaig sobre la introducció 
del pensament modern a Espanya. Sobre ètica ha publicat Dilemes morals en 
col·laboració amb altres autors, a més de nombrosos articles en revistes d’àmbit 
local, comarcal i autonòmic

• Va formar part de l’equip redactor de la Gran Enciclopèdia de la Región Valenciana

• Ha sigut actor aficionat de teatre en el grup Coturno

• En l’actualitat és membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, del 
Patronat la Fundació Horta Sud, del Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament 
de Torrent, de la Fundació ÈTNOR, i de l’equip coordinador del Fòrum d’Opinió 
de Torrent

• Ha rebut nombroses distincions i reconeixements d’associacions locals i comarcals 
de caràcter assistencial, sociocultural i festiu, premis humils però sincers i 
valuosos ja que són un indicador objectiu de com és d’estimat i considerat Alfred 
pels torrentins.

Comptat i debatut, Alfred Domínguez Ibáñez és 

• un professional de l’educació expert i qualificat que ha impartit el seu saber a 
diverses generacions d’alumnes, els ha instruït en les bones pràctiques i els ha 
ensenyat que una actitud ètica els ajudarà a ser persones felices 

• un veí compromés amb el poble que, quan ha exercit la gestió pública ho ha fet amb 
prudència, sensatesa, honestedat i eficiència; i com a ciutadà participa activament 
en la societat civil per a contribuir a la felicitat dels altres

• un pensador il·lustrat, apassionat de la cultura, que ha contribuït decisivament a 
elevar la qualitat de vida dels torrentins i a prestigiar el nom de Torrent convertint-
lo en referent cultural en la Comunitat Valenciana
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• una persona excel·lent, de conducta paradigmàtica, que ha viscut sempre per 
ajudar els altres. Des que va vindre a Torrent, fa 40 anys, no ha parat de guanyar-
se l’afecte dels seus conciutadans fins a arribar a ser hui motiu d’orgull per a les 
torrentines i els torrentins. 

Tal és el considerable bagatge de qualitats i mèrits d’Alfred Domínguez Ibáñez, la 
modèstia del qual potser fa que passen desapercebuts, però que són reals i el fan 
sobradament mereixedor del títol de Fill Adoptiu de Torrent. 

Així ho han reconegut, des de l’alcalde fins a tots els components dels grups polítics de 
la corporació municipal, en adoptar l’acord per unanimitat. És a dir, que se l’ha ben 
guanyat; enhorabona!
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Alfred Domínguez Ibáñez, un valor cívic

Ana Coronado Gavilán

Alfred Domínguez comparteix records de la infància i joventut, de la labor com 
a professor; també com a polític, i del pas per la Universitat per a Majors, per la 
Conselleria d’Educació, per la Fundació Horta Sud i pel Foro d’Opinió de Torrent, 
amb la intenció de posar en comú tot el que l’ha format com a persona, a través de 
les respostes a diverses qüestions que li planteja el Departament de Publicacions 
Municipals per a la confecció d’aquest llibre, per això la redacció del text està feta 
en primera persona.

ABANS DE L’ARRIBADA A TORRENT

Vaig nàixer a Quart de Poblet el 23 de setembre de l’any 1946, segons ma mare, Maria 
Luisa, quan xiulava el tren de les 20 hores que es dirigia cap a Riba-roja. Com era 
habitual en aquell temps, el part va ser a casa, assistit per mon pare, que era el metge 
de Quart, i per la comare corresponent, donya Custodio. Per davant de mi tenia dos 
germans, José M. i Marisa, i després en vingueren dos més, M. José i Juana. Fins 
que faltà mon pare, al maig de l’any 1955, quan jo encara no havia complit els nou 
anys, vam viure a Quart; allí no teníem cap altra família, encara que sí molta gent que 
ens estimava i a qui estimàvem. D’aquests escassos anys tinc records molt vius (jocs, 
amics, vida escolar, festes, cinema, família...), probablement perquè el carrer era el 
lloc on transcorria la vida; era, precisament allí, on més hores passava. 

Des que puc tindre memòria, la curiositat ha estat la meua fidel companya. Ho 
preguntava tot, res em satisfeia i, en conseqüència, treia les meues conclusions. Per 
exemple, no hi havia setmana en què les campanes no tocaren a albat, el so no era el 
mateix que quan es tractava d’anunciar la mort d’una persona major. Preguntava el 
perquè. Em deien que els albadets eren angelets i que era tanta l’alegria que hi havia al 
cel que les campanes voltejaven i la resta d’angelets eixien al seu encontre. No entenia 
res, si era tanta l’alegria, per què els pares estaven desfets i ploraven tant?, per què jo 
no veia pujar ni baixar cap angelet del cel...? Tampoc entenia per què en alguna de les 
cases dels meues amics tots sucaven del mateix i únic plat que treien a taula... Per què 
jo tenia una xicoteta bicicleta i els altres, si n’hi havia cap a casa, era la de son pare per 
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a anar a l’horta o a la fàbrica. Per què a l’escola on jo anava no hi havia xiquetes... Per 
què quan faltà mon pare ningú em digué res, anava pel carrer amb els meus amics i 
les persones grans, amb les quals em creuava, emmudien... ho vaig descobrir per mi 
mateix i perquè a algun amic se li escapà.

Anar a l’horta tots els dissabtes, amb el tio Nofre, era quasi tot el que jo desitjava. 
Com que teníem escola al matí, fins a les 12 no ens n’anàvem amb el carro a dinar al 
camp. El menjar el portàvem en una carmanyola, botifarra i llonganissa amb tomaca 
i pimentó fregit era el més habitual, una bona barra de pa pastat a casa i cuit al forn, 
una botija amb aigua, que normalment poàvem d’algun pou de reg, i alguna tomaca 
crua, rave o meló, segons l’època, eren el nostre dinar. Després, Nofre, s’ajustava la 
faixa, agafava el llegó, me’n va comprar un de menut, i rascàvem la brossa, llaurava 
i li passava l’entauladora, eixe era el moment que jo més desitjava perquè hi pujava 
al damunt i tractava de mantenir l’equilibri. Abans d’anar-nos-en replegàvem el que 
hi havia per collir. Quasi de nit encenia el fanalet que feia una flama que no es veia 
perquè a la part de darrere duia un vidre de color roig. Tornàvem al poble. Em quedava 
a dormir en sa casa, bona part del diumenge la passava amb ell i la seua família. 

En fi, era tanta la meua curiositat que ma mare sempre em va dir: cuando seas mayor 
deberías ser consumero, l’empleat encarregat de cobrar els drets d’entrada a una 
població de certs articles de consum, que registrava, a més a més, tots els paquets, i 
bosses... que portaven.

La primera escola a la qual vaig anar també tenia la seua singularitat, més que 
l’escola, pel mestre que la regentava i el lloc on feia la classe. Don Vicente Coll, 
l’únic mestre que he tingut, formava part d’aquella multitud de mestres depurats pel 
franquisme. L’escola era el rebedor de sa casa, a la qual s’accedia per una empinada 
i estreta escaleta. Tan sols hi havia, com a molt, sis o set pupitres, que ocupàvem uns 
altres tants alumnes; a una banda i altra del que era “l’aula” hi havia l’habitació de 
matrimoni, i a l’altra, un habitacle molt menut que feia de menjador. Recorde que 
tots els matins, la seua dona, donya Marina, li treia un plat amb un xicotet entrepà 
cobert amb un tovalló, la qual cosa volia dir que s’acostava l’hora de l’esplai; baixàvem 
l’escaleta i jugàvem al mig del carrer. En aquella xicoteta, familiar i entranyable escola 
vaig iniciar-me en la lectura i escriptura, en el meravellós món de les matemàtiques 
(comptar, mesurar i ordenar). Tota aquesta feina del mestre no hauria arrelat sense 
el concurs permanent i diari de la meua mare, tot i que de mi no es pot dir, en aquells 
temps, que fora un xiquet aplicat.

Podia recórrer tots els carrers del poble, tan sols hi havia una prohibició: no creuar la 
carretera sense l’ajuda d’una persona major, em referisc a la Nacional III, que partia 
el poble pel mig. Allò era un mur infranquejable, fet que ens obligava a triar els amics 
segons hi visqueren a una o altra banda.
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En faltar mon pare, tot va canviar: adéu als amics, als carrers, sobretot al dels Gitanos, 
a don Vicente i la seua acollidora escola, adéu al poble, adéu a tantes preguntes que 
encara no havien tingut resposta... Vàrem mantindre la casa alguns anys, per això hi 
tornàvem alguns caps de setmana i en les vacances. El fil mai es trencà, continua viu, 
i sempre hi ha una raó per a tornar a Quart.

Als pocs dies, ma mare, amb el cinc fills, el major d’onze anys i la menuda de catorze 
mesos, ens traslladà a València, on ens va acollir l’àvia materna. Com que ja estàvem a 
la fi de curs, mitat de maig, principi de juny, encara vaig anar quasi un mes al col·legi 
del Pilar, els marianistes; col·legi al qual anaven la totalitat dels meus cosins. Allí vaig 
acabar el curs que es deia “elemental”. Vivíem al centre, carrer del Marqués de Dos 
Aigües, jo pensava que estava envoltat per infinitat de carreteres, em digueren que 
no, que això eren carrers, que allí no es podia jugar i que havíem d’anar per la vorera i 
sempre de la mà d’alguna persona major. No me’n podia avenir. 

En arribar l’estiu tornàrem al poble. Inauguràrem la casa que mon pare s’havia 
construït amb tanta il·lusió, i on també havia instal·lat una nova clínica. De nou el 
carrer, els amics..., però, a poc a poc, tot anava semblant diferent.

Els primers anys en què ma mare es quedà viuda passàvem bona part de l’estiu a una 
aldea de Requena, Los Pedrones, on, una família, sense fills, ens va obrir les portes 
com a agraïment per la operació que mon pare havia fet a aquell que ens obria la casa. 
Allí vaig trobar una altra forma de conreu, la vinya. Sòl pedregós i aspre. Des d’aquell 
moment vaig començar a tenir una relació molt especial amb Requena.

Vaig tornar als marianistes, el col·legi estava en la plaça del Comte de Carlet, anys 
després es traslladà a l’avinguda de Blasco Ibáñez, allí vaig fer l’ingrés i primer de 
batxiller. Encara que hi vaig fer algun bon amic, no acabava d’estar a gust. Així que 
una vegada més, mogut més per la curiositat que no per una altra raó, vaig aprofitar 
l’ocasió que un cosí germà se n’anava al seminari per a dir a ma mare que jo també hi 
volia anar. Allí vaig estudiar el batxiller. Encara que l’internat era dur, vaig educar-me 
en una sèrie de valors no gens menyspreables: la vàlua de l’estudi i el desenvolupament 
del coneixement, la passió per la lectura i la música, el dubte permanent, el valor del 
ser humà, l’estima per moltes de les coses que considerem inútils, la importància, per 
a bé o per a mal, del fet religiós al llarg de la història, la importància del silenci actiu...

Al llarg del batxillerat, la curiositat, que ha estat la meua segona pell, va ser la que em 
guià pel camí de la geografia, fonamentalment la universal, de les llengües clàssiques, 
llatí i grec, que m’endinsaren en un món del qual encara em queden moltes coses per 
descobrir, de la riquesa de la llengua i literatura castellana, del goig de pronunciar 
les primeres frases en francés o en anglés, de l’encanteri de les matemàtiques, de la 
bellesa de les ciències naturals, dels misteris que s’amaguen darrere de les fórmules de 
la química o de la física, de la màgia del cinema. També dels primers amors, o el que fos 
allò, de les primeres amistats, a hores d’ara, encara en queda alguna de ben arrelada.
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Acabat el batxiller i una mena de preuniversitari, vaig cursar dos anys de Filosofia. 
Crec que van ser els anys més intensos en els meus estudis i els que més portes em 
van obrir. En aquella Espanya de mitat dels anys 60, vaig tindre la sort de tindre 
professors, la majoria d’ells, llicenciats o doctors per la universitat de Heidelberg, 
Munic o de Lovaina. Entre ells, en destacaria dos, don Fernando Cubells, que em donà 
Filosofia Antiga i Moderna, a més d’altres matèries; posteriorment vaig participar en 
un seminari de filosofia que feia en sa casa. Guarde dos de les seus obres, a les quals 
torne amb certa freqüència, Las condiciones de nuestro conocimiento de Dios (1962) i Los 
filósofos presocráticos (1965), de la seua introducció m’agradria destacar el paràgraf 
següent: ... la filosofía griega no es sólo objeto de historia erudita sino de historia filosófica, 
de la historia que se preocupa del pasado con la finalidad de orientarse ante los enigmas 
del presente; la seua labor filosòfica es truncà primerencament quan va morir a l’edat 
de 44 anys. L’altre, don Eduardo Poveda, impartí Teoria del Coneixement, Filosofia 
Moderna i Contemporània, gràcies a ell vaig anar familiaritzant-me amb la lectura 
d’Ortega y Gasset i d’altres filòsofs espanyols. Com deia l’autor a qui he fet referència: 
es filósofo precisamente quien no tiene una filosofía, y por ello su vida consiste en afanarse 
incesantemente en hacérsela. En aquesta itinerància filosòfica he estat acompanyat 
per innombrables autors, però, des d’un temps fins ara el professor Emilio Lledó, i 
els també professors, sobretot amics, Adela Cortina i Jesús Conill han contribuït a 
formar la meua visió de la realitat.

Aquests anys d’estudi coincidiren amb la celebració del Concili Vaticà II (1962-
1965), un dels fets més rellevants en la segona mitat del segle XX. Vulguem o no, 
aquesta circumstància sacsejà bona part dels fonaments eclesials, les seues onades 
d’aggiornamento es van fer notar, sobretot a Espanya. Una vegada més, els dubtes i 
les preguntes s’amuntegaven; les respostes poques, i les que teníem les trobàvem a les 
palpentes; assaig i error es convertiren en el mètode per a construir i caminar; mai ni 
l’escepticisme, ni el relativisme; sí la recerca permanent, malgrat la foscor.

La transformació que el món va viure en la dècada dels seixanta no em va ser aliena; 
viatges al Regne Unit, Itàlia, Irlanda i Taizé (França), em van fer sentir enveja del 
que era assaborir viure en democràcia, de la importància de la paraula lliurement 
expressada, de la llibertat de què gaudia la gent jove per a construir-se projectes de vida, 
el compromís social i sindical de molta gent que vaig poder conéixer, la convivència 
entre diferents pensaments polítics, la participació en eleccions periòdiques, la 
llibertat de premsa, l’alt nivell educatiu de la gent...., allò era l’Europa en la qual, 
la gran majoria volíem viure. Quanta enveja! Quan tornava era com regressar de 
nou a l’interior de la Caverna de Plató, món d’ombres i figuracions, d’esclavitud i 
incomunicació.

Acabats els estudis de Filosofia, vaig començar els de Teologia, alhora que anava fent 
els de Filosofia en la Universitat de València. Pel que fa als primers, m’interessaren, 
encara que relativament, tot i que ens trobàvem, almenys així ho veia, molt allunyats 
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dels problemes de la gent del carrer. No obstant això, l’aire fresc entrava per no poques 
escletxes. Obres de teòlegs alemanys, holandesos, francesos, o del bisbe anglicà, John 
Robinson, Honest to God (1963) (Sincer envers Déu), que originà una gran polèmica, 
ja anaven omplint les nostres prestatgeries. D’aquest període d’estudis, igualment 
destacaria, almenys per a mi, dos professors, Rafael Sanus, posteriorment bisbe de 
València, i Agustín Andreu, el qual em va dirigir la tesi de llicenciatura que m’atorgà 
la Universitat de Salamanca. Es tractava d’un treball d’antropologia teològica sobre 
l’obra d’Agustí d’Hipona: estudiar quines havien estat les idees agustinianes respecte 
de la dona i com els seus judicis sobre això han influït, per a mal, al llarg de la història 
d’Occident. Des d’aquell moment, si ja estava convençut de les greus injustícies que 
estaven cometent-se respecte de les dones, encara em vaig encoratjar més quant a la 
defensa en tots els àmbits de la dignitat de la dona.

La llicenciatura en Filosofia per la Universitat de València la vaig obtindre amb una 
tesina que, a suggeriment del professor Antonio Mestre, tractava sobre la introducció 
del pensament il·lustrat a Espanya a través de l’obra de Tomàs Vicent Tosca (València, 
1650-1723), Compendio Filosófico (1721). Posteriorment, vaig fer els cursos de doctorat 
tant en Filosofia, en la Universitat de València, como en Teologia, en la Universitat de 
Comillas (Madrid). 

Després de pegar-li moltes voltes tractant de respondre’m a la pregunta: quina podria 
ser la millor manera de contribuir a fer i viure en una societat més justa?, em vaig 
fer rector, el maig de 1972. Passat l’estiu, el destí, que té moltes formes d’escriure’s, 
em tornà de nou a la València castellana, com deia Joan Fuster, quan escrigué sobre 
Requena en la seua obra El País Valenciano (1962), més concretament a l’aldea de 
Campo Arcís, una de les moltes que formen aquest municipi, on vaig estar fins al 
mes de febrer de l’any 1974. Allí vaig conéixer Maria Dolores, Lola, els dos decidírem 
compartir la vida, i en aquest camí ens acompanyen anys després els nostres fills, 
Maria, que va nàixer pocs mesos abans de vindre’ns a viure a Torrent, i Alfredo, que 
ja va nàixer a Torrent.

Al llarg de tres anys (1974-1977), vaig formar part del cos de redacció de la Gran 
Enciclopedia de la Región Valenciana, des del volum 4 fins al 12, la qual cosa m’ajudà a 
conéixer molt millor el meu país, la seua història, la gent que l’ha feta possible, pobles, 
escriptors, pintors, músics...

El curs 1977-78, en qualitat d’interí, en aquell moment es deia PNN, acrònim de 
professor no numerari, faig classes al institut de Bunyol. El centre es va inaugurar 
aquell mateix curs. Tan sols érem dotze, entre professors i professores, i poc més 
de 150 alumnes. Hi vaig donar classes de llatí i grec. Quan començàrem les classes 
no hi havia pupitres, el guix havíem de dur-lo de casa, l’administrativa venia tots 
els dies carregada amb la Hispano Olivetti, Pluma; no obstant això, el record dels 
companys i companyes, així com de l’alumnat és extraordinari, ho dic en present, 
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amb plena consciència, encara que han passat més de 40 anys. En l’estiu d’aquell 
curs vaig aprovar les oposicions de Filosofia, en qualitat d’agregat, anys després, pel 
corresponent concurs vaig accedir a la càtedra d’aquesta matèria.

Aprovada l’oposició, havia de fer un curs de pràctiques, cosa que vaig fer a l’institut 
Francisco Franco, de Gandia, després passà a anomenar-se Maria Enríquez. Se 
suposava que les pràctiques havia de fer-les en la matèria de Filosofia, d’aquesta 
assignatura tan sols tenia quatre hores a la setmana, la resta fins a vint-i-una, eren 
d’Història, de Llatí, de Literatura, fins i tot, de Música. Quan finalitzà el curs, ¡quines 
ganes tenia!, aprovada la pràctica i consolidada la corresponent oposició, havia de 
demanar la plaça definitiva; podia tocar-me qualsevol institut de tota Espanya, el 
tercer que vaig demanar és el que m’atorgaren: Instituto Nacional de Bachillerato de 
Torrent. L’alegria va ser molt gran, estàvem al costat de casa, vivíem a València. A 
l’endemà d’assabentar-me’n vaig vindre a Torrent, en baixar de l’autobús, en la plaça 
de Moralets, vaig preguntar a una dona, després l’he tornada a veure, on estava 
l’institut. M’acompanyà pràcticament fins a la porta, “no fora cas que em perdera”, va 
ser tot un detall. ¡Quina manera tan acollidora de començar la vida en el que, amb el 
temps, hauria de ser el meu poble! Havia estat alguna vegada a Torrent, de més menut 
venia amb bicicleta des de Quart, també vaig vindre a veure a alguns companys, José 
Roig, que malauradament ja faltà, i Abel Buj, que va ser mestre en el col·legi de Santo 
Tomás de Aquino, alguna que altra acampada al Vedat, i als concerts de Nadal de 
l’Orfeó del Cercle Catòlic, dirigit per Vicent Galbis.
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PROFESSOR A TORRENT

En el mes de setembre de 1979 iniciava la docència a l’institut de Torrent; 
simultàniament, la seua dona, Lola Mislata Pedrón, ho feia en el col·legi San 
Enrique. Al gener del 1980 es traslladaren a viure a Torrent, en el carrer de les 
Germanies. En arribar el dia de la festa de Sant Blai, la seua filla, que havia fet un 
any, rebia, de part de Nati, companya de Lola, i de la seua germana Rosalia, un 
gaiato de sant Blai. Inoblidable. Era un senyal més, per a la família Domínguez 
Mislata, del fet que Torrent seria el lloc més propici per a posar-hi arrels. I així ho 
van fer. Després de quaranta anys, Alfred continua pensant que fou una molt bona 
decisió, “que tornaria a prendre si es donara el cas”.

Alfred Domínguez Ibáñez és un referent. La seua entrega i dedicació li vénen de 
caràcter, com es veurà en els textos que s’ofereixen en el capítol de les col·laboracions, 
des dels anys de docència, fins a la jubilació, i continua…

El plaer d’aprendre i d’ensenyar. La convivència diària amb tanta gent jove crec que 
ha estat una gran ajuda per mantindre’m en una renovació constant, per contagiar 
i contagiar-me de la curiositat de l’adolescent o jove que va descobrint-se i al mateix 
temps descobreix totes les seues circumstàncies i s’adona que no és el melic del món.

Sovint, recordava una frase que em va dir un professor: quien no es metanoico, acaba 
paranoico, (la paraula metanoico, no la trobem en cap diccionari, però té el significat 
d’acceptar el canvi, d’acceptar el dubte..., en fi de ser crític, amb u mateix i amb la 
societat)

La Filosofa i l’Ètica, assignatures que he impartit al llarg de molts anys m’han ajudat a 
entendre l’alumnat. He tractat de respondre a les mil i una preguntes que els inquieten 
i que es podrien resumir en tres: què puc saber?, com he d’obrar? i què puc esperar? No 
sóc original, ja les formulà Kant. 

A la primera pregunta, ajudant-los a raonar, argumentar, a escoltar-se, a dialogar, a 
estudiar... a la segona que lluiten per la justícia, sols així gaudirem de la llibertat, de 
la igualtat i de la fraternitat, també de la sororitat, a obrar i obrar bé, i pel que fa 
a la tercera que visquen esperançats, que creguen en les possibilitats del ser humà 
que, malgrat les dificultats, com deia el títol de l’extraordinària pel·lícula de Roberto 
Benigni, La vida es bella, i fins i tot, enmig del formigó també naixen les floretes.

Quan vas pel carrer i un xic o xica et para i et diu: “gràcies, encara recorde les teues 
classes, i moltes de les coses que hi vam aprendre”, pense, como deia Machado, que 
allò que et diuen: tiene un gran valor, que no precio. Els abraces, els dones un bes i els 
dius: “Gràcies!”.
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Com a professor ha viscut canvis profunds en el sistema educatiu, a més a més dels 
continus canvis de lleis educatives en funció del governs de torn. Com han influït en 
ell aquests canvis al llarg de la seua trajectòria educativa, sobretot en la seua etapa 
com a director de l’institut Tirant lo Blanc de Torrent?, com ha contemplat el seu 
professorat i l’alumnat?

He estat molts anys com a director de l’institut. El conjunt de persones i institucions amb 
les quals havia de relacionar-me i treballar eren unes quantes: alumnat, professorat, 
administració educativa, pares i mares, Ajuntament, canvis profunds en el sistema 
educatiu com era el trànsit de la Llei General d’Educació de Villar Palasí (1970) a la 
Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu Espanyol, més coneguda 
com LOGSE (1990) afavorida pel ministre José M. Maravall, que suposà un canvi 
en el sistema educatiu; encara, a hores d’ara, insuficientment avaluada, a més a més 
dels continus canvis de lleis educatives en funció dels governs que anaven generant-
se. Una instrumentalització de l’educació intolerable, inaguantable, insuportable i 
que ha fet molt de mal a moltes generacions. No obstant això, l’experiència com a 
director ha estat molt gratificant. He tingut la sort de relacionar-me amb persones i 
institucions magnífiques.

Assumia la responsabilitat des de la direcció d’ajudar, amb un grau de responsabilitat 
més gran, a fer realitat allò que en Sobre Pedagogia, deia Kant: “L’home, sols per 
l’educació, pot arribar a ser home. No és res més que el que l’educació fa d’ell”.

Aquesta feina requeria moltes mans, i encara més caps i cors. Tot això ho vaig tindre: 
un munt de pares i mares amb un gran interés en la formació dels fills i filles, un 
professorat excel·lent i col·laborador, com sempre, es podria parlar d’excepcions, però 
per ser tal, no són rellevants. 

Pel que fa a les distintes administracions, les relacions sempre van ser molt fluides i de 
profit. L’alumnat, quan em vaig fer càrrec de la direcció, era majoritàriament de xics, 
anys després, les xiques serien majoritàries. 

Des del primer moment vaig posar moltes dificultats a les alumnes quan alguna em 
demanava donar-se de baixa, d’entrada no la concedia; li preguntava, “a partir de 
demà, què faràs?”, la contestació quasi sempre era la mateixa: “quedar-me a casa per a 
ajudar ma mare”, a més que en moltes ocasions era una excusa, no podia permetre que 
una jove amb quinze o setze anys es tancara tantes possibilitats com li podia donar 
l’educació, per a elles també anava l’afirmació kantiana; es veu que anà estenent-se 
aquesta contestació i van ser poques les sol·licituds de baixa per part de les xiques.

El dolor més gran, la mort d’alguns alumnes, bé per accident o per malaltia. Si per 
a mi resultava insuportable, com no ho seria per als pares, germans i la resta de la 
família, i per als companys de classe?
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Sempre vaig tindre molt clar que estava al front d’una institució pública i que per 
tant el benefici que havia de rebre la societat de Torrent calia que anara més enllà 
del fet educatiu. L’institut, com que en aquells moments l’Ajuntament disposava de 
pocs locals idonis, el vam obrir a la societat: allí es van fer tot tipus d’activitats socials, 
culturals, sindicals, polítiques, festives.... i més quan l’edifici de l’institut va ser 
possible gràcies a la col·laboració econòmica de la Caixa d’Estalvis de Torrent; s’havia 
construït amb els estalvis dels torrentins i era de justícia que el pogueren utilitzar.

Tots els equips directius amb els quals vaig treballar, hi deixaren, materialment, la 
pell. A tots ens unia un únic objectiu: l’educació de l’alumnat. Mai he preguntat a 
ningú de tots ells i elles les seues preferències polítiques, religioses, socials; sí que tots 
tinguérem clar quin era el nostre objectiu comú i a qui anava adreçat.
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EL PAS PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

En l’intens camp de formació del professorat, Alfred va conéixer, al llarg de dos anys, 
en el seu pas per la Conselleria d’Educació, tot el complex món de l’administració 
en l’àmbit educatiu. 

Des de finals de 1989 fins a principis de l’any 1992, si mal no recorde, vaig exercir, 
en la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, la prefectura de Formació 
del Professorat, que estava adscrita a la Direcció General d’Ordenació i Innovació 
Educativa, al capdavant de la qual es trobava, Baltasar Vives, a qui recorde amb molt 
d’afecte i no menys gratitud, perquè em va donar la possibilitat de conéixer tot el 
complex, per intens i necessari, món de l’administració educativa; i més, quan per 
aquelles dates ja s’estava assajant, en centres de primària i instituts, el que hauria de 
ser el nou sistema educatiu. 

Continuava vigent la Llei General d’Educació (1970), també coneguda com a llei 
Villar Palasí, en aquell temps ministre d’Educació, i faltava escassament un any per a 
l’aparició de la LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema Educatiu Espanyol), com 
he citat abans, afavorida pel ministre José M. Maravall. 

Aquesta llei suposava un canvi radical, d’arrel, del conjunt del sistema educatiu 
espanyol: l’edat d’educació obligatòria s’allargava fins als 16 anys; per primera 
vegada es regulava tot el període d’educació infantil; desapareixia l’Educació General 
Bàsica (EGB); i s’implantava l’Educació Secundària Obligatòria (ESO); el que es 
coneixia com a Ensenyament Mitjà i Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP), passen a 
denominar-se Instituts d’Ensenyament Mitjà (IES), on s’imparteix l’ESO, a partir dels 
dotze anys d’edat, el batxiller i els cicles formatius; es regulava l’educació especial; els 
ensenyaments de règim especial (artístics, idiomes, persones adultes) i la compensació 
de les desigualtats en l’educació. No sense oblidar que les competències en matèria 
educativa, quasi íntegrament, ja havien sigut transferides a la Generalitat Valenciana.

Aquests canvis afectaven tots aquells i tot allò, que, d’una manera o una altra, 
estaven involucrats en el sistema educatiu: infraestructures, currículums (no hem de 
confondre’ls amb programes), titulacions, alumnat, pares i mares, professorat…

La meua competència era la formació del professorat, en aquells dies, es va utilitzar 
una expressió, al meu entendre desafortunada, com va ser la de “reciclar el professorat” 
(encara que el DRAEL l’accepte), vaig procurar no utilitzar-la i parlar sempre de 
formació.

He de reconéixer que van ser uns anys de voràgine, aquesta feina no era factible dur-
la endavant des del Servei de Formació de Professorat, que només tenia tres tècnics, 
més cinc o sis funcionàries, requeria el concurs no sols de la mateixa direcció general, 
sinó de la Direcció de Centres i la de Personal i Recursos Econòmics, a més de les tres 
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delegacions d’Educació a Alacant, Castelló i València, i d’alguns ajuntaments, perquè 
havien de proveir-nos de locals per a la instal·lació dels centres de professors (CEP). 

L’administració autonòmica va fer un esforç considerable, creia en el projecte i l’aposta 
va ser ferma. No obstant això, en alguns moments se’m van plantejar alguns dubtes, 
com per exemple, ¿si un bon nombre del professorat que accedia a les direccions 
i assessories dels CEP eren, en la seua majoria, els més preparats per a dur a terme 
la immensa tasca que la LOGSE suposaria per als centres docents, no estàvem, al 
mateix temps, no fent gens de favor als centres educatius? Continue sense tindre-ho 
molt clar, però, en aquell moment, vaig procedir, almenys, amb prudència. Van ser uns 
anys d’expansió dels CEP, quan vaig arribar al servei, n’hi havia sis, un any després el 
total era de disset, incloses les extensions. Aquests centres, anys després, passaren a 
denominar-se CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i Renovació per al Professorat).

En la nova llei (la LOGSE) apareixien noves matèries i àrees: idiomes, E. Física, 
Matemàtiques, Música, en primària, Tecnologia en secundària. A més el professorat 
havia de formar-se en el nou currículum: “el conjunt d’objectius, continguts, mètodes 
pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels nivells, etapes, cicles, graus i 
modalitats del sistema educatiu que regulen la pràctica docent.” (LOGSE, art. 4). 
Això afectava el cent per cent del professorat, estiguera en qualsevol nivell o modalitat 
d’ensenyament. En conseqüència, calia organitzar cursos, ponències, seminaris, 
dirigits a la totalitat del professorat, tant de la xarxa pública com de la privada 
concertada. 

Sobre aquest tema, dues coses em van resultar cridaneres, encara que cite de memòria, 
crec que no estic molt equivocat, la primera, el nombre tan elevat del professorat 
d’infantil i de primària que sol·licitava participar en els cursos i l’escàs nombre del 
professorat de batxillerat; en algun moment, quan encara estava en la Conselleria, en 
vaig traure un percentatge, de cada deu sol·licituds, huit eren de professorat d’infantil 
i primària i dos de batxillerat, em resultava descoratjador. El treball que es va fer des 
de les direccions i assessories dels diferents CEP va ser ingent. La segona, la sort de 
poder treballar amb un conjunt de directors i directores de CEP, des del Sénia fins al 
Segura, extraordinaris; crec que mai no els ho agrairé prou. Així com amb el suport 
constant i ferm de la Direcció General.

Durant aquest període també vaig rebre l’encàrrec d’ocupar-me de conéixer i informar 
sobre els diferents sistemes educatius a Europa. Feia poc més de tres anys, l’1 de gener 
de 1986, que Espanya havia entrat a formar part de la Unió Econòmica Europea, després 
de la signatura de l’Acta d’Adhesió a les Comunitats Europees, el 12 de juny de 1985.

La LOGSE i la seua aplicació havien d’adequar-se a aquest nou marc europeu. Això 
em va possibilitar participar en diferents fòrums internacionals sobre educació i 
assistir a jornades sobre educació organitzades pel Parlament Europeu, en recorde, 
almenys, tres: Bordeus, Amsterdam i Roma.
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Quan els espanyols explicàvem com era el nostre sistema i els canvis que la LOGSE 
introduiria, el que més solia cridar-los l’atenció era la forma en què s’arribava a exercir 
la direcció dels centres, sempre acabaven preguntant-nos, “això funciona?”; érem els 
únics. Portugal va voler establir una cosa semblant, i crec que tan sols va durar un any, 
ho va canviar immediatament. 

Igualment, el British Council ens va convidar a visitar el comtat de Norfolk, un dels 
quaranta-set comtats d’Anglaterra, amb la finalitat de conéixer el sistema educatiu 
i els centres de professors, perquè d’allí es va prendre, en el seu moment, el model 
per a crear-los en la Generalitat. Eren moments en què nosaltres estàvem en alça 
i allí s’havien quedat com a centres de recursos, i res més. El prolongat període de 
M. Thatcher i J. Major, al capdavant del govern del Regne Unit, havia deixat la seua 
empremta, per a mal, en el sistema públic d’educació a la Gran Bretanya. He de dir 
que, en sentir el que els contàvem, ens envejaven i els feia recordar els seus millors 
temps.

Estar en aquests llocs és una sort i un privilegi, perquè hi aprens moltes coses que no 
figuren en els llibres.

A principi de l’any 1992 va haver-hi un canvi de conseller, i com és lògic, va voler 
tindre el seu propi equip directiu i cada direcció general el seu; quan la nova directora 
general em va comunicar la seua decisió de no renovar-me en el càrrec, li vaig agrair 
la confiança. Encara que va voler donar-me explicacions no li’n vaig demanar, ella en 
tenia tot el dret, atés que pel mateix procediment que havia arribat a la Conselleria, en 
aquell moment l’havia de deixar.

Van ser dos anys de molta faena, i encara més d’aprenentatge. Però anys després sent 
una immensa gratitud per tanta gent que em van ajudar en aquesta apassionant labor, 
i per qui em va proposar per a dur a terme aquest treball.
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COM A POLÍTIC

Els huit anys que va estar com regidor el configuren com a polític. D’aquella etapa 
guarda records ben nítids del seu pas per l’Ajuntament de Torrent.

Darrere de cada paraula que diga, reflexió que faça, de cada actuació, penseu que 
sempre hi hagué un gran nombre de gent magnífica amb la qual em va ser molt fàcil 
poder treballar. M’és del tot impossible, com voldria, referir-me a tots i cadascun d’ells i 
elles: amb tots els funcionaris amb qui vaig coincidir al llarg dels huit anys que vaig ser 
regidor, però no sols amb els qui estaven adscrits a les àrees de la meua competència, 
em van ajudar molts més: policia, obres, urbanisme, servei jurídic, secretaria, 
personal de neteja, hisenda, la totalitat dels que van compondre el consistori... També 
em resultaria impossible anomenar els centenars de persones que des del món de 
les falles, dels moros i cristians, de l’esport, dels moviments associatius, culturals, 
socials..., dels qui vaig poder aprendre molt i als qui he d’estar agraït.

Igualment, tot el que vaig poder ajudar a fer en aquest període va comptar amb la 
col·laboració del grup polític pel qual estava en l’Ajuntament, el PSOE, i per la bona 
entesa amb la resta de partits, Partit Popular, Unió Valenciana, i Esquerra Unida, a 
tots, moltes gràcies.

Els huit anys que vaig estar com regidor els recorde com una cosa extraordinària. 
Abans de les eleccions que em possibilitaren formar part del consistori, almenys tenia 
algunes idees que podrien servir-me com a marc de la meua actuació: la primera, que 
figurar en la llista era voluntat del que estava al front de l’equip, Jesús Ros, i que havia 
estat ratificada pel Partit Socialista, lleialtat; segona: que en el cas que el ciutadans 
ens atorgaren la confiança per a poder governar, això no volia dir que guanyava un 
lloc de treball i que, per aquest fet, no sabria més del que sabia el dia anterior, per 
tant confiança absoluta en els funcionaris amb els que hauria de col·laborar; tercera, 
respectar les competències que, qui devia i podia, l’alcalde, em podria atorgar. La 
meua feina no era desenvolupar els meus afanys, desitjos o necessitats, sinó els dels 
ciutadans, al servei dels quals em posava. 

No és moment de fer una tirallonga de les actuacions que duguérem a terme en aquests 
huit anys. No obstant això, sí que m’agradaria subratllar-ne alguna, per la repercussió 
que tingueren per al conjunt de la societat torrentina En el primer període, 1995-1999: 
la inauguració de l’Auditori suposà una fita molt important per al desenvolupament 
cultural en l’àmbit de la música, teatre, dansa, congressos, festes... Amb un poc més 
de vint anys d’història, el que era una premonició del que podria ser l’Auditori, podem 
dir que està fent-se realitat. 

La celebració del 750 Aniversari de l’atorgament de la Carta de Poblament de Torrent, 
va ajuntar, com poques vegades s’ha vist, institucions, col·lectius i gent que es van 
interessar per aquest aniversari. Així, per exemple, els membres de tots els grups 
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polítics van donar suport a la iniciativa de la celebració i tot el que va comportar; 
les tres Caixes que operaven a Torrent, Bancaixa, CAM i la Rural, van fer possible la 
publicació de tres grans volums: Estudi i publicació de la Carta de Poblament, Història 
de la premsa a Torrent i Torrent a través de la fotografia, que queden per a la història, 
que les nostres dues bandes de música s’uniren per a interpretar i gravar l’Himne a 
Torrent, el treball dels grups de ball per a recuperar danses i tradicions, la inauguració 
de l’actual ajuntament, edifici que anteriorment va ser la seu de la Caixa d’Estalvis 
de Torrent. La creació dels premis literaris de narrativa juvenil. Pel que fa a l’àrea de 
l’esport, ja hi havia molt fet, gràcies a la Fundació, però entre els projectes que es van 
dur a terme, vull destacar l’atenció a l’esport adaptat, a l’atletisme i al bàsquet, i tot 
això gràcies als funcionaris i treballadors, però sobretot als qui se sentien afectats per 
l’absència o insuficient atenció. La remodelació de la piscina del Vedat en un parc 
aquàtic. Igualment, de l’inici de les primeres gestions i projectes de la Ciutat de l’Oci 
i de l’Esport, a hores d’ara en ple rendiment. El contacte permanent amb la finalitat 
d’ajudar i millorar les festes: Setmana Santa, festes patronals, Moros i Cristians, 
Falles....., en totes, el protagonisme i mèrit s’han de posar en l’haver dels qui les 
treballen i les fan possibles.

En el segon període (1999-2003), mantinc les mateixes delegacions a excepció 
d’Esports i Festes. D’aquests anys destacaria la creació de la Oficina de Promoció i Ús 
del Valencià. Era una cosa deguda, la primera institució local havia de dotar-se d’un 
servei per a si mateix i per al conjunt de la ciutadania perquè vetlara per allò que és el 
més preuat, la paraula; en aquest cas, la paraula en valencià. Llengua amb la qual hem 
construït gran part de la nostra història, amb la qual ens sentim plenament identificats 
i reconeguts, i que forma part insubstituïble del nostre patrimoni cultural i humà. 
Complits els vint anys de la seua creació, només mereix enhorabones pel seu treball 
i presència en la institució municipal i en la societat civil. Continuant els programes 
iniciats en el període anterior, s’incrementà la relació amb els moviments associatius, 
pensant que, només amb una ciutadania forta, empoderada en coneixements i 
compromesa en l’acció cívica ens dotarem d’una democràcia més sòlida, més justa, i 
consegüentment, posarem sempre les persones en el centre de la seua actuació, no les 
instrumentalitzarem mai, perquè aquestes tenen dignitat, valor, i no preu.

I com que la història es fa sobre documents, en aquests huit anys es van publicar 
un bon nombre de llibres que quedaren per al coneixement del que vam ser; es van 
obrir les portes de les biblioteques en horari nocturn en èpoques d’exàmens, i es van 
ampliar els espai de lectura i estudi.

Com podeu comprovar, tot açò i molt més, ha estat possible gràcies als centenars de 
persones, a totes el meu agraïment, l’ajut i l’estima que em mostràreu, i continueu 
mostrant-me, m’ajudà a transitar els que, sens dubte, han estat huit anys intensos i 
inesborrables.
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AMB LA UNIVERSITAT PER A MAJORS

La col·laboració i implicació amb la Universitat per a Majors es posa de manifest 
en l’interés que sempre ha demostrat per anar més enllà de l’aspecte estrictament 
acadèmic, en la formació, en la reflexió, en el bagatge cultural…

Es tracta d’un programa que inicià Florida Grup Educatiu Cooperativa, secció Florida 
Universitària, creat i dirigit pel professor Vicent Comes, en el curs 2000-2001, amb 
el nom de Plaer d’aprendre, per tant, no hi havia cap altra pretensió més que la del 
“plaer”. És que a algú li pareix poc? Es tractava d’un ensenyament no instrumental ni 
funcional, ni buscava titulacions, ni preparar-se per a cap treball...., tan sols, “plaer” i, 
a més a més, d’un dels més nobles: “aprendre”, per a tal exercici no hi ha sostre, ni edat 
límit. D’alguna manera aquest programa, sempre ho he dit, traduïa perfectament el 
significat de la paraula grega esjolé, que passà al llatí com schola, i al castellà i valencià 
com escuela o escola, respectivament. 

Aquesta paraula, en el seu origen grec, significa oci; només la persona que en tenia, 
podia rebre educació; al contrari, qui no podia rebre’n era perquè havia de dedicar-se 
al neg-oci, havia de fer per aconseguir queviures i atendre necessitats indefugibles per 
a subsistir. En l’actualitat encara podem comptar per milions els xiquets i xiquetes 
que per aquesta raó no reben educació, no cal més que conéixer els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, Agenda 20-30, de Nacions Unides.

Una vegada començà el primer curs, Vicent Comes em va proposar que m’incorporara 
al programa i que pensara quina matèria hi podria impartir a partir del curs següent 
(2001-2002). El projecte em va agradar des de l’inici, així que li vaig proposar fer un 
mòdul de 30 hores sobre la globalització, era un tema de què es parlava des de feia uns 
anys, però, com després vaig poder comprovar, aquest concepte encara no formava 
part del patrimoni cultural de la majoria de la gent. Pocs dies abans de l’inici de curs, 
l’11 de setembre de 2001, es va produir l’atac a les Torres Bessones, a Nova York, i vaig 
titular aquest primer curs, De la caiguda del mur de Berlín a l’atac a les Torres Bessones. 
Fins al curs 2015-2016, any en què vaig finalitzar les classes a Florida Universitària, 
vaig impartir mòduls sobre Ciutadania, Europa, llums i ombres, Democràcia i els seus 
reptes, La Il·lustració...; així mateix, vaig participar en moltes de les activitats que s’hi 
feien: conferències, col·loquis, seminaris... En aquests últims anys he col·laborat en 
aquest programa sempre que m’ho han demanat; fa poc, per exemple, vaig impartir la 
conferència d’inici de curs amb el títol: “La Ética en un mundo globalizado”. 

Igualment, un grup de dones que pertanyen a l’associació de Dones progressistes, 
molt preocupades per la greu i històrica injustícia que les dones han hagut de suportar 
al llarg de milers i milers d’anys, organitzaren uns cursos de formació, en un programa 
que es deia Maria Moliner. Al llarg de cinc cursos vaig fer un mòdul per al programa, 
Ciutadania en femení.
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L’experiència en Florida va ser molt enriquidora, i si en el frontispici dels cursos 
estava la llegenda de Plaer d’aprendre, personalment li vaig afegir El plaer d’ensenyar. 
L’alumnat, extraordinari, el professorat gaudíem de les classes, i la convivència amb 
la gent jove que cursava els estudis universitaris, fou envejable.

Conserve una bona amistat amb molta gent que va freqüentar les meues classes, 
m’agrada veure’ls i conversar amb ells i elles de tant en tant. Tots, grans per edat i 
molt més grans per la seua curiositat, esforç i ganes de saber.

És molt el que vaig aprendre en Florida, no sols de l’alumnat i de la resta del 
professorat, també de la institució. El fet que Florida siga una cooperativa de treball 
associat, em va confirmar, jo ho sospitava, la quantitat de valors que aquest sistema 
de treball comporta. 

Florida va ser l’enllaç perfecte perquè entrara en contacte amb la UCEV (Unió de 
Cooperatives d’Ensenyament Valencianes). He treballat amb aquest professorat en 
alguna ocasió i he de dir que m’han enamorat.
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LA FUNDACIÓ HORTA SUD

Assegura que una societat civil formada i amb criteri, que sap defensar el que creu, 
beneficia el bé comú. Alfred ha sigut durant tretze anys el president de la Fundació 
Horta Sud, que vol la creació, ajuda i enfortiment dels moviments associatius.

Abans em referia a la necessitat de tenir una ciutadania forta, ben formada i 
compromesa amb el seu entorn, això sí, sense oblidar que som ciutadans del món.

La Fundació Horta Sud té com objectiu la creació, ajuda i enfortiment dels moviments 
associatius. Per tant, la meua funció, bé com a vocal membre o bé com a president del 
patronat, en els tretze anys que n’he sigut, el meu objectiu ha estat el mateix: promoure 
i reforçar la societat civil, no per a confrontar-la al poder polític, ni pensar de cap 
manera a substituir-lo, sinó per a sumar, per a portar la democràcia més enllà del fet 
d’anar a votar cada cert temps. Una societat civil ben formada, amb criteri, amb idees 
pròpies, que sap defensar el que creu que beneficia el bé comú, és un bé per a qualsevol 
governant, és més, jo diria que és el que tot governant hauria de tindre escrit amb 
lletres d’or en el seu programa i en les seues actuacions. Clar que és necessari tindre 
bones infraestructures, comunicacions, escoles, sanitat......, però, per damunt de tot, 
tenim la responsabilitat de fer el possible per tal de tindre bons ciutadans.

Doncs, a això m’he dedicat des de la Fundació, i com en moltes altres coses, 
afortunadament tampoc no ho he fet sol, hem col·laborat en aquesta intenció amb 
les administracions locals, comarcals i autonòmiques, amb milers de gent de tots 
els àmbits i gènere amb els qui compartim idèntic objectiu. No naixem sabent-nos 
ciutadans, ni demòcrates, ni virtuosos, ni solidaris ..., tot això ho hem d’aprendre i en 
tot això ens hem d’exercitar.

En això estem, i dic estem, perquè encara que vaig deixar-ne la presidència fa un 
parell d’anys, continue formant part del seu patronat 

Em considere alumne de la Fundació, i encara que a penes si he citat cap nom propi, 
no perquè no n’hi haguera, sinó perquè la llista seria interminable, en aquest cas, sí 
que vull deixar constància de qui ha sigut el meu mestre en la Fundació, Pepe Ferrís. 
Dins d’un parell d’anys la Fundació, en l’inici, Instituto pro Desarrollo, complirà els 
seus primers 50 anys, dic els “primers”, perquè l’objectiu que s’ha proposat la Fundació 
mai es veurà complit, som perfectibles, i a més a més, perquè tot allò que és, podria 
ser d’una altra manera.
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EL FORO D’OPINIÓ DE TORRENT

El Foro és un espai de trobada on es tracten temes d’àmbit general que són exposats 
per experts i sobre els quals es pot enraonar i dialogar, per a crear opinió a través de 
la informació i del coneixement. Alfred explica com naix aquest fòrum i quin és el 
seu paper en aquest lloc de trobada d’opinions i raonaments.

El Foro no té cap entitat jurídica, no rep cap mena d’ajuda econòmica, ni pública, ni 
privada. El Foro és possible gràcies a la generositat del cent per cent dels ponents que 
hi han passat i per l’interés que la gent que hi acudeix ha manifestat.

Abans que el Foro iniciara el camí pel mes de novembre de l’any 2003, hi havia un 
altre fòrum de debats de l’Horta Sud, que es presentava amb el següent lema: “Per 
a entendre i entendre’s”. Promogut per la Fundaciò Caixa Torrent, va organitzar un 
bon nombre de conferències en les quals van participar, José Luis López Aranguren, 
Gregorio Peces Barba, Adela Cortina, José Pérez Adán, Manuel Tarancón i Ximo 
Garcia Roca, entre altres. Darrere d’aquestes conferències, com d’altres iniciatives 
cíviques dutes a terme a Torrent i a la comarca de l’Horta, hi havia Pepe Ferrís.

Finalitzada aquesta època, un grup d’amics pensàrem que seria bo que ens vérem, 
almenys, una vegada al mes, i que un de nosaltres es preparara un tema, l’exposara 
i, posteriorment, s’encetara, entre nosaltres, un diàleg. Després de la tercera o quarta 
sessió, com que véiem que el reduït grup inicial s’anava ampliant, ens vam preguntar, 
per què no l’obriem a més gent. Així ho vam fer, però necessitàvem un local, preteníem 
donar-li una nova estructura, que tinguera una periodicitat determinada (els primers 
dilluns de mes, des de novembre fins a juny) i, a més, hauríem de buscar ponents 
competents per a parlar sobre aquells temes que ens hi proposàrem tractar. L’estructura 
la trobàrem prompte: conferència, sopar i col·loqui; el local, el vam tindre clar des del 
primer moment, Casa el Chesus, els dilluns a la nit no obria al públic, ens cedia el saló 
menjador i ens feia un preu assequible.

Així que, el dilluns 3 de novembre de l’any 2003 iniciàrem el Foro. Eixe any ens vam 
proposar com a tema general el desenvolupament. La primera conferència: “L’ètica 
del desenvolupament”, va estar a càrrec de Félix Lozano Aguilar, professor d’Ètica 
del Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de València. 
Així, fins al dia de hui, 21 de gener de 2020, hi ha hagut un total de 121 conferències i 
més de 125 ponents.

 S’hi han tractat temes relacionats amb l’interculturalisme, el creixement i sostenibilitat, 
la democràcia participativa, el procés de construcció europea, la justícia com a raó 
pública, l’economia i societat, les arts i les ciències, l’home i el territori, els valencians 
en el segle XXI, feminisme, Brexit, educació, Luter, populisme i fonamentalismes, 
renda bàsica…
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Des de l’inici vam voler deixar clar, què és i quina era la nostra intenció i objectiu: 
el Foro és un temps i un lloc de trobada on tractem qüestions d’àmbit general que, 
considerades d’actualitat, són exposades per experts, els quals ens oferixen conceptes, 
experiències, sobre les quals podem enraonar i dialogar.

Va nàixer amb la intencionalitat d’enfortir la societat civil i per tal d’assolir aquest 
objectiu tracta de generar opinió mitjançant el desenvolupament de l’enraonament i 
obtenir el millor bagatge conceptual possible per al coneixement i per a poder actuar 
amb bones pràctiques en la societat.

Igualment, s’absté de fer costat a cap doctrina comprensiva o global particular, bé 
siga religiosa, filosòfica o ideològica, en benefici de trobar una base comuna que ens 
servirà de fons de consens entrellaçat.

El Foro reconeix tant en els ponents, com en tots aquells que hi participen, el 
pluralisme cultural i una ciutadania intercultural pròpia de la societat en la qual 
vivim, la interdependència.

Com que no tenim cap tipus d’estatus, ni tampoc socis, hem creat una base de dades 
que està permanentment oberta a noves incorporacions, raó per la qual està destinat 
a totes les persones, sense cap tipus de distinció, que tinguen interés a endinsar-se en 
els principals problemes del nostre temps, per tant, l’assistència és lliure. 

Crec que és una experiència enriquidora, l’objectiu és crear opinió, posteriorment que 
cadascú l’administre com estime oportú. Aquest tipus de trobades amb la paraula, 
amb el raonament, l’argumentació, el diàleg, al mateix temps que genera dubtes, fa 
explorar nous camins, perquè cal respondre a interrogants continus. En un moment 
com l’actual en el qual els pensaments absoluts per tots dos extrems, inclosos certs 
nacionalismes, és, més que necessari, tindre un pensament crític, o un pensament 
autònom, reflexiu, que practique això que anomenem un respecte actiu, que va molt 
més enllà de la tolerància, una preocupació pel bé comú, que supere el partidisme 
de la democràcia i la confrontació social, que valore el que és l’amistat cívica, perquè 
només així podrem construir una bona ciutadania capaç de preocupar-se pel que és 
just i injust, per a poder així, des de la llibertat i igualtat, viure millor. Aquest, no cap 
altre, és l’objectiu últim del Foro.

El meu paper, igual que el de la resta dels que formem el grup organitzador, no és més 
que procurar que el Foro estiga viu, que tinguem l’encert d’auscultar quins són els 
problemes de la societat per a poder ser tractats al llarg del cicle de conferències, que 
busquem, dins de les nostres possibilitats, la gent que millor els puga desenvolupar 
i mantindre informats, d’una forma o una altra, els qui, assabentats de l’existència 
d’aquest fòrum, volen seguir, any rere any, les conferències que hi programem.
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El Foro té un caràcter totalment cívic, és per això que procurem plantejar temes que 
milloren la vida política, que no és cap altra cosa que millorar la vida dels ciutadans.

Que això ens porta temps? Cert. Però a tots, insistisc, a tots els que formem el grup 
organitzatiu, no ens importa dedicar-li el temps que calga, l’activitat paga la pena. 
Crec que moltes de les idees que s’hi han exposat i debatut van penetrant en la societat.

Confie i espere que, per a bé de tota la gent que hi està o hi puga estar interessada, el 
Foro perdure.
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LA FORÇA DE LA PARAULA... 

Per a Alfred l’arrel de la nostra cultura està en la paraula: “És precisament la 
competència de diàleg, que hi ha en tot ser humà, la que ens permet parlar de valors 
universals, als quals, tots, individualment i col·lectivament, estem obligats, perquè 
el pensament compartit és la molla de l’os de la política, del civisme.”

Si hi ha cap tema al qual, al llarg de la meua vida, he dedicat més temps d’estudi, de 
reflexió i de pràctica és, sens dubte, la paraula.

Escolteu aquesta breu història: Hi havia una vegada dos peixos joves que anaven nadant 
i es van trobar per casualitat amb un peix més vell que nadava en direcció contrària; el peix 
més vell els va saludar amb el cap i els va dir. “Bon dia, xics. Com està l’aigua?”. Els dos peixos 
joves van continuar nadant un tros; per fi un d’ells va mirar l’altre i li va dir: “Què dimonis 
és l’aigua?”. 

El sentit d’aquesta història ens diu que les realitats més òbvies, més universals i 
importants són sovint les que més costa veure i les més difícils d’explicar. Som paraula, 
bé siga oral, escrita o de signes, capaç, igualment, de transmetre coneixements, 
passions i emocions. 

Igual que succeïa als peixos més joves que es preguntaven què era l’aigua, element 
sobre el qual mai s’havien parat a pensar, tot i que era el que els permetia viure. A 
nosaltres potser ens passe el mateix, parlem, parlem sense parar, ho fem cada minut de 
la nostra existència, però no tenim consciència que la paraula és on estem instal·lats, 
on vivim; no som conscients del fet que som paraula, i que sense aquesta, la vida 
humana no seria possible. Succeeix com amb l’aire que, quan és net, no el percebem, 
però quan s’enrareix i la respiració se’ns fa dificultosa, és quan ens adonem de la seua 
importància, i el trobem a faltar. 

Amb la paraula, com que hi estem instal·lats, si fa no fa, des que vam nàixer, o fins 
i tot abans, ens passa que no li donem gens de valor, però quan l’embrutem amb 
falses notícies, mentides, discussions vanes, insults, gresques innecessàries, faules, 
maledicències, odis…, la trobem a faltar. Però no aprenem, o almenys no n’aprenem 
prou, perquè quan volem mostrar el menyspreu total cap a algú li neguem la paraula, 
deixem de parlar-li, pensant que així aconseguim una victòria, ens creiem victoriosos, 
quan, “només per la paraula som homes i ens mantenim units”, escrivia Montaigne.

L’arrel de la nostra cultura està en la paraula. Se sol dir que Europa naix de tres tossals: 
l’Acròpolis, el Capitoli i el Gòlgota, això és, d’Atenes, de Roma i del cristianisme, 
respectivament. Aquests tres pilars s’assenten sobre la paraula. Aristòtil diu, 
precisament en el seu llibre Política: “La raó per la qual l’home és, més que l’abella 
o qualsevol altre animal gregari, un animal social (polític) és evident: la naturalesa, 
com solem dir, no fa res en va, i l’home és l’únic animal que té paraula. Perquè la veu 
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és signe de dolor i de plaer, i per això la posseeixen també els altres animals, perquè 
la seua naturalesa arriba fins a tenir sensació de dolor i de plaer i indicar-la els uns als 
altres; però la paraula és per a manifestar el que és convenient i el que és perjudicial, 
així com el més just i l’injust, i és exclusiu de l’home, enfront dels altres animals, posseir 
el sentit del bé i del mal, del que és just i injust, i dels altres valors, i la participació 
comuna d’aquestes coses és el que constitueix la casa i la ciutat”. Paraula, en grec, és 
logos, que també té el significat de raonar, argumentar, buscar racionalment. 

Però, és precisament el pensament grec (presocràtics, Sòcrates, Plató i Aristòtil) el que 
busca la perfecció de la “paraula” quan la converteix en dia-logos, paraula compartida 
sobre la qual es fonamenten el saber i l’obrar. Encara que siga simplificar, una de les 
grans aportacions de Roma va ser, sens dubte, el que coneixem com el dret romà, ja 
que regulava les relacions dels ciutadans en tots els aspectes fonamentals: privats i 
públics, familiars, laborals… I pel que fa al Gòlgota, es pot dir, que tant en l’Antic com 
en el Nou Testament, la “paraula” té tal importància que constitueix tot el camp de 
la revelació. Així, en el primer capítol del Gènesi, al marge de qualsevol concepció 
creacionista, l’expressió, “Déu va dir”, es repeteix moltes vegades, i el pròleg de 
l’Evangeli de sant Joan és un autèntic himne a l’exaltació de la paraula: es tracta d’una 
paraula que dona vida, que és creadora, que és veraç, que ajuda i està al servei de la 
humanitat, que denuncia a qui comet injustícia.

La paraula té un caràcter alliberador, encara que n’hi ha molts que, des de la 
prepotència i el fanatisme, fan tot el que poden per a imposar-nos la seua veritat, 
perquè pensen que és l’única, la qual cosa els dona, segons ells, dret a exigir-la, i 
defugen, així, el pensament reflexiu i crític, sense respectar el dret que tots hem de 
tindre a pensar per nosaltres mateixos.

No hi ha paraules ab-solutes, deslligades del moment en el qual es produeixen i d’aquell 
que les pronuncia, el dubte en forma part. El dubte ens ensenya a assumir la fragilitat 
humana, la nostra contingència, ens mostra que no som autosuficients, al mateix 
temps que també reflecteix la seua grandesa, atés que ens ofereix la possibilitat d’anar 
incrementant el saber i l’obrar amb més justícia. No obstant això, podem parlar d’un 
conjunt de “veritats” que no podem qüestionar perquè significaria renunciar a tot allò 
que hem aconseguits en benefici de la humanitat al llarg dels segles. És precisament 
la competència de diàleg, que hi ha en tot ser humà, la que ens permet parlar de valors 
universals, als quals, tots, individualment i col·lectivament, estem obligats.

Les paraules ens ofereixen la més completa “visió” del món. Cert que vivim en un 
temps en el qual la imatge ha cobrat una gran rellevància, però no tanta, almenys 
al meu parer, que em permeta dir, sense avergonyir-me, que una “imatge val més 
que mil paraules”; no és cert, o almenys, no és del tot veritat. Les imatges han de ser 
interpretades, per exemple, quan portem una radiografia o una analítica al metge, 
confiem que, en veure-les, “veja” més enllà del que nosaltres veiem, i per tant ens diga 
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què és el que ell “veu” i nosaltres no, que ho interprete tan bé com siga possible i, a 
partir de les paraules, en done un diagnòstic encertat. Alguna cosa semblant succeeix 
quan, anant al volant i apreciem un so inhabitual en el nostre cotxe, si no tenim 
coneixements, “paraules”, de mecànica pensem que el millor és portar-lo al mecànic, 
perquè qui sap sobre això, ens diga el que hem de fer.

Qui interpretarà millor una imatge, es tracte d’una obra d’art, d’una pel·lícula, 
d’una partitura musical, d’un llibre, d’un fet social…?, sembla que qui millor la sàpia 
interpretar, i per a això haurà de posseir les paraules, els coneixements suficients. I 
aquesta interpretació encara serà millor si és compartida des del diàleg per més gent. 
El diàleg –pensar junts- és molt més que un simple intercanvi; és contacte i companyia 
que diu, celebra i, al mateix temps, es protegeix del món. El pensament compartit és 
la molla de l’os de la política, del civisme.

Encara que la paraula, el logos, el diàleg siga l’essència de l’ésser humà, no és tan fàcil, 
i als fets em remet, que ens instal·lem en ell. 

La paraula dialogada pressuposa confiança i generositat dels qui entren a dialogar. Si, 
d’entrada, desconfie de la bona voluntat d’aquell amb qui he de dialogar, el diàleg ja 
està sentenciat al fracàs. Ara bé, si tots dos anem des de la confiança i la generositat, 
pensant en un bé comú, amb tota probabilitat notarem avanços en el tema sobre el 
qual dialoguem. L’èxit d’un diàleg no podem esperar-lo en l’inici, molt menys abans 
d’iniciar-lo, sinó una vegada haja arribat a la fi, i sempre hem d’estar disposats a 
millorar-lo o rectificar-lo si pel camí s’ha comés cap equivocació.

La paraula és la nostra casa, perquè igual que aquesta ens acull i abriga, la paraula ens 
dignifica en acostar-nos als qui la compartim i als que treballen per la seua presència 
i dignificació. La paraula maltractada, o que maltracta, ens deixa als afores de l’altre, 
en la més amarga soledat.

És la paraula, el diàleg, el que ens vincula amb l’exterior, les muralles són les que no 
ens deixen veure, són les que ens deixen als afores de la ciutat, de la convivència.

I..., podria dir moltes més coses de la paraula i la seua força, hi tornarem en el moment 
que hi haja oportunitat.
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EL SEU TARANNÀ 

Fins i tot en l’evocació de les distincions i premis que ha rebut demostra el seu 
tarannà senzill, humil i generós que li atorga una sòlida dignitat.

La primera distinció que recorde va ser quan vaig fer el campament del servici 
militar. No, no es tracta de cap medalla, ni distinció oficial per mèrits castrenses; va 
ser un peluix, aquell ninot que es coneixia com el monstre de les galetes, ninot que 
he conservat fins fa ben poc. No va ser per la meua desmesura gastronòmica per les 
galetes. Va ser cosa dels reclutes de la mateixa companyia. Van voler donar-me les 
gràcies perquè molts dels meus companys van aprofitar aquell temps per a fer allò 
que no havien pogut fer abans: aprendre a llegir i escriure i em vaig limitar a tirar-los 
una mà, el gran esforç el van fer ells, i amb uns altres perquè vaig fer el que vaig poder 
perquè el diàleg, la paraula, la deguda explicació del que s’havia de fer per part dels qui 
tenien un major rang militar, substituïra el ordeno y mando; cert que vaig comptar amb 
la complicitat del capità de la companyia, a qui mai li vaig preguntar si era membre de 
la UDM, però podria ser-ho. Sens dubte, tots aquells companys van ser molt amables.

Amb posterioritat, quan era regidor, vaig rebre algunes distincions per part de les 
falles i dels Moros i Cristians, totes les valore i molt; però, per a mi té una certa emoció, 
pel que significa, que la Filada dels Hospitalaris em concedira la clau de la Torre, és 
com quan algú et dona la clau de sa casa, significa que t’acull, que vol compartir el seu 
pa, que t’estima, que es fia de tu.

Més recentment, la falla Cronista Vicent Beguer Esteve, em va concedir, el primer any 
que es va instaurar, el premi extraordinari, Premi Botafocs 2016, així volien reconéixer 
la meua aportació a les Falles.

Els bons amics i amigues de la Fundació em van concedir l’esment especial Colibrí, 
drets humans i valors democràtics, copie el que diu la concessió: “Pel seu compromís 
cívic, responsabilitat cap al bé comú, tolerància, solidaritat i diàleg per construir i 
enfortir l’associacionisme i la participació a la nostra comarca”.

En fi, com ja va dir Aristòtil “no hi ha ningú que no aspire a tindre bons amics”. 
Reconec que he tingut i tinc la sort de tindre’n.

Cal afegir que, abans d’acabar aquest llibre en homenatge al seu nomenament 
com a Fill Adoptiu de Torrent, la Federació d’Associacions Ciutadanes de Torrent 
i Comarca (FAC) va realitzar el 23 de gener la seua Assemblea General, en la qual es 
va triar democràticament el nom dels guardonats per als Premis Ciutadà 2020. El 
Premi Ciutadà Local ha recaigut en Alfred Domínguez Ibáñez.
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Alfred, 1947
—
La mare, M. Luisa 
Ibáñez Solera 
i el pare, José 
Maria Domínguez 
Alfonso
—
Alfred, 1948
—
Amb els pares i 
germans majors en 
el Perelló, 1948
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Amb la mare i els dos germans 
majors, 1948
—
Amb el dos germans majors. 
Quart de Poblet, 1948
—
Alfred és el del bigot amb 
xocolate, de festa en el Perelló, 
1948
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La carta als Reis d’Orient, 1950
—
Una altra foto familiar, 1951
—
Alfred a l’escola, 1953
—
El dia de la primera comunió
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Els cinc germans, 
1955 i 1967
—
El jove Alfred
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La boda d’Alfred i 
Lola, 1976
—
Lola, Alfred, 
Maria i Alfredo, 
1982
—
Foto familiar en el 
Perelló, 1983
—
Alfred amb Maria 
i Alfredo
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Alfred i Lola, 1989
—
Lola i Alfred amb 
Maria i Alfredo. 
Aliaguilla, 2012
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Va ser actor de teatre a 
l’institut: La cantante 
calva, 1984, Misser Pere 
Pathelin, (l’actuació 
es va representar en 
la Casa de la Cultura), 
1986, El Tricicle, 1987, 
i Aquí no paga nadie, 
1998. 
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En l’institut Tirant lo Blanc 
els cinc directors fins al 1995, 
J. Manuel Bonastre,  Jacinta 
Gomara, Luis Gómez, Rafael Pi 
i Alfred Domínguez.
—
Concurs de paelles a l’institut
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Com a cap 
del Servei de 
Formació del 
Professorat. 
Norwich (GB), 
1990
 —
Amb companys 
i companyes de 
la Conselleria 
d’Educació, 
1991
—
Entrega de 
trofeus. 
Miniolimpíada, 
1996
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Amb Vicent 
Pallardó a 
Bocairent, 1996
—
Cavalcada de Reis, 
1996
—
Elecció de les 
falleres majors de 
Torrent, 1996
—
Amb l’equip de 
l’Auditori, 1997
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Equip de bàsquet 
d’esport adaptat, 
1997
—
Amb la reina de 
l’Encontre
—
Sopar amb 
la Penya 
Valencianista, 
1998
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Amb el president 
de la Junta Central 
de la Setmana 
Santa
—
Desfilada mora
—
Desfilada cristiana
—
Desfilant en la 
festa de Moros i 
Cristians
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Visita a les obres 
de l’Auditori de 
Torrent, 1995
—
L’Auditori de 
Torrent
—
Inauguració de 
l’Auditori de 
Torrent, gener 1997
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Presentació de l’Himne a 
Torrent, abril 1997
—
Roda de premsa a 
l’Auditori
—
Presentació de 
l’exposició “Torrent: la 
ciutat i la seua gent”, 
1997
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En una 
conferència de 
Gregorio Peces-
Barba amb motiu 
del 750 aniversari 
de la Carta de 
Poblament 
de Torrent. 
Novembre, 1998
—
Roda de premsa 
sobre els actes 
del 750 aniversari 
de la Carta de 
Poblament 
de Torrent. 
Novembre, 1998
—
En un acte de 
presentació del 
programa d’actes 
del 750 aniversari 
de la Carta de 
Poblament 
de Torrent. 
Novembre, 1998
—
Presentació del 
CD Soirée, de José 
Hernández Yago. 
Desembre, 1998
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Acte de recepció en 
la Reial Acadèmia 
de Ciències Morals 
i Polítiques, 
d’Adela Cortina. 
Madrid, 2008
—
Amb un grup 
d’alumnes 
de Florida 
Universitària, 2010
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Amb alguns 
membres del 
patronat de la 
Fundació Horta 
Sud a Arrasate, 
Mondragón
—
Alfred i alguns 
membres de la 
Fundació Horta 
Sud, 2017
—
Membres del 
patronat de la 
Fundació Horta 
Sud, 2017
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Amb el president 
d’Escola 
Valenciana, 
Fundació Horta 
Sud
—
Reunió del 
patronat de la 
Fundació Horta 
Sud, 2017
—
Foro d’Opinió, 
2012
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Foro d’Opinió, 
2013
—
Foro d’Opinió, 
2014
—
Foto d’Alfred amb 
assistents al Foro 
d’Opinió
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Alfred practica 
habitualment el 
ciclisme, el veiem 
al Pic d’Envalira,  
en la Volta a las 
Tres Nacions, 1987. 
—
En una ruta per 
la comarca de la 
Plana d’Utiel
—
També li agrada 
el senderisme, el 
veiem en el cim 
de la serra Martés 
amb Lola, 2006
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Per la Murta 
amb un grup 
de senderistes, 
2012; passejant 
pels voltants de 
Montanejos, 2015, 
i posant amb 
altres senderistes 
amics per la serra 
d’Escalona, 2016
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Alfred gaudeix 
viatjant, 
habitualment 
amb Lola i també 
amb amics, com 
mostren aquestes 
imatges de 
Xaouen, el Marroc, 
2014; Budapest, 
Siena i Florència
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En el viatge a 
l’Argentina en 
2015, Alfred en 
la Casa Rosada 
a Buenos Aires, i 
contemplant, al 
costat de Lola, la 
serralada andina, 
l’iceberg al llac 
argentí i Ushuaia
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Rosa Ortí, Filla 
Predilecta de 
Torrent, i Alfred 
Domínguez, 
Fill Adoptiu de 
Torrent, desembre 
de 2019
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Alfred a la porta de l’institut Tirant lo Blanc, desembre de 2019
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Alfred en familia

Javier Quesada Ibáñez

Alfredo Domínguez Ibáñez, tercero de cinco hermanos, nació en 1946. Hijo de José 
María y de María Luisa. José María fue queridísimo médico de Quart de Poblet a 
quien se referían como don José, y Maria Luisa miembro de una conocida familia 
de odontólogos de Valencia. La familia de José María procedía del pueblo de Salem 
en la provincia de Valencia del que pudieron salir para cursar estudios superiores 
tanto algunos miembros de los hijos del abuelo Jeremías, como de los nietos que 
desarrollaron, todos ellos, carreras profesionales brillantísimas. 

La infancia de Alfredo transcurrió con estrecheces materiales pero con grandes 
holguras afectivas. A las difíciles condiciones de vida de los años cincuenta se 
les unió la repentina muerte de su padre a la edad de 42 años, dejando cinco hijos 
comprendidos entre los 11 años y los 14 meses. María Luisa, la madre de Alfred, a 
quien la guerra impidió finalizar la última asignatura de Magisterio, encontró fuerza 
en su interior y apoyo en sus hermanos, para sacar adelante a la familia y darles a 
todos ellos educación en valores en casa y acceso a los niveles educativos más elevados. 
Su inconmensurable fe, su bondad extrema, su tenacidad, sacrificio continuado y 
buen humor, consiguieron el propósito de cualquier familia de permanecer unidos 
y aprovechar las oportunidades que se les presentaban para labrarse un futuro 
esperanzador. Maria Luisa, mi madrina, supo transmitir a Alfredo y a sus hermanos 
la necesidad de luchar frente a la adversidad, sin lamentarse de las dificultades 
cotidianas. 

La infancia de Alfredo fue una infancia normal. De bien pequeño Pepeta, su ama, le 
otorgó el rango de rey, “el rey Alfredo”, y disfrutó de todos los privilegios y prebendas 
del favorito de la casa. Abierto, sociable, divertido, afable, chispa y sobre todo travieso, 
fue un niño hiperactivo que corría de casa en casa montado en su bicicleta (afición 
que perdura hasta hoy) y, por necesidad de la época del hambre, lo tenía que hacer 
con un pedazo de pan bajo el brazo, ya que se lo requerían si quería mojar en las salsas 
de los hogares que visitaba por todo el pueblo. Los vecinos se chivaban en la consulta 
de su padre de que Alfredo cruzaba la carretera, la principal restricción de las que se le 
imponían, señal de que siempre le gustó llevar su comportamiento hasta el límite de 
lo permitido hasta agotar las cuotas de libertad de las que disponía. 



74 

A L F R E D  D O M Í N G U E Z  I B Á Ñ E Z

––––––––––––––––––

No sólo fue monarca en Quart de Poblet. Alfredo practicaba también el comercio libre 
e intercambió -sin autorización evidentemente- unas zapatillas apreciadísimas de 
su abuelo por un juguete a una vendedora ambulante, que despareció de inmediato, 
dando lugar a la consiguiente reprimenda familiar. A diferencia de sus hermanos 
mucho más aplicados y estudiosos –José María, Marisa, María José y Juana-, Alfredo 
se esforzaba lo justo, sin pasarse, para extraerle a la infancia otros sabores mucho más 
atractivos. Se diría que Alfredo había nacido para ser feliz y para hacer felices a los 
demás.

Entre sus primos le apodábamos Alfredo el Porras – seguramente porque hacía porra 
cuando salíamos de pesca- para distinguirle de los numerosos Alfredos que pueblan 
la familia en honor del abuelo Alfredo. Hasta su entrada –bastante forzada- en el 
seminario de Montcada en el año 1958 a la edad de once años, cursó sus estudios 
de bachiller en la Escuela de don Vicente de Quart de Poblet y en el colegio del Pilar 
de Valencia. Finalizó sus estudios en el seminario en el que coincidió con futbolistas 
como Claramunt o con el futuro Cardenal Cañizares y, tras colgar los hábitos, finalizó 
sus estudios de Filosofía y Letras en la Universitat de València. A partir de entonces 
se incorporó por completo a su intensa, prolongada, y exitosa actividad social, 
intelectual, docente y educadora.

El internado mantenía a Alfredo más alejado del entorno amplio de su familia de lo 
que era habitual. Aparecía en las celebraciones tradicionales, navidades, comuniones, 
confirmaciones, etc., y desaparecía a continuación. Solo quedaba su recuerdo y las 
fotos en las que siempre aparecía jovial aunque transmitía una gran resignación 
cuando tenía que regresar a su internado. En alguna ocasión recuerdo haberle 
visitado de bien pequeño en Montcada y haberle visto jugar al partido de fútbol en 
el polvoriento campo del recinto. Allí se le veía pelear y competir como el mejor. Al 
terminar la visita nos despedía feliz pero yo siempre pensaba si no estaría mejor en 
casa con los suyos, sin renunciar a tanto desde tan joven. Siempre fue admirable su 
aceptación de las renuncias y sacrificios que su vocación conllevaba, sabiendo lo que 
siempre quiso a su madre y lo que siempre amó la libertad. Quizá le ayudara siempre 
pensar la ilusión con la que ella hablaba de la vocación de su hijo Alfredo. 

Alfredo acudía en vacaciones, casi siempre de forma fugaz, entre otros lugares al 
Perelló, lugar de veraneo de algunos de sus primos. De entonces le recuerdo como una 
persona entusiasta con todo lo que se proponía. Colaborador con todos los planes que 
se nos ocurrían para romper el tedio estival, en el que no faltaba el deporte colectivo 
del fútbol, la olimpiada en la orilla del mar, las actuaciones teatrales y musicales o la 
pesca de la llisa pero sobre todo la tenca en los carreróns (canales) de la Albufera. 

Siempre dio muestra de querer hacer y cambiar las cosas preguntándose primero si 
no había otra forma mejor de organizarse que evitara una injusticia. Generoso con sus 
opiniones siempre se mostraba discreto con su forma de expresarlas, sin imponerlas, 
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más bien formulando preguntas retóricas que quedaban abiertas ante los demás. 
Primero atendía y escuchaba, después reflexionaba, para a continuación sugerir una 
opinión que terminaba por influir en la opinión de los demás. 

Alfredo sostuvo desde muy joven opiniones, actitudes y compromisos más sociales, 
igualitarios y avanzados de los que predominaban en su entorno familiar amplio, 
mucho más conservador, pero nunca lo alejó afectivamente de ninguno de sus 
componentes. Todos sabían que su humanismo era sincero, generoso y cordial, y que 
su verdad era una parte muy importante de una visión compartida, para conseguir 
un desarrollo de la sociedad más justo. Alejado de los dogmas, supo encontrarse a sí 
mismo de nuevo y abrirse a los demás, para compartir sus ilusiones y construir una 
sociedad mejor, que comenzara por proporcionar un mayor acceso a la educación y 
una mayor importancia al esfuerzo personal en el camino de la vida. 

Hoy la sociedad a la que Alfredo dedicó su vida lo reconoce como Hijo adoptivo. 
Probablemente no haya mejor honor en vida que este. Estoy seguro de que lo recibe 
con humildad aunque se sienta muy orgulloso por ello, y tiene además la gran ventaja 
de que no se trata de una elegía.

Universitat de València, Ivie y Fundación Premios Rei Jaume I. 
Agradezco a los hermanos de Alfred y a los míos propios sus comentarios al borrador inicial de esta nota 
biográfica.
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Primera quincena de julio, de vacaciones en Campo Arcís, mi aldea natal, tranquilidad 
total, Alfredo ese día en Torrent de comida con unos amigos, una llamada de teléfono 
vino a romper esa paz, era uno de ellos que, sabiendo que Alfredo no habría regresado 
todavía a Campo Arcís, me llamaba para comunicarme el proyecto que tenían, 
elaborar un documento pidiendo la máxima distinción local para Alfredo, Hijo 
adoptivo de Torrent, para lo cual necesitaban mi colaboración y discreción total para 
poder recopilar datos de su biografía.

No puedo describir con palabras las sensaciones que dicha llamada causó en mí, 
una emoción inmensa, gran satisfacción, agradecimiento, nerviosismo, dudas, 
muchas dudas..., conociéndolo podía deducir que él no se considerara merecedor de 
tal distinción, ellos, sus amigos, también lo conocían y pensaron que si lo descubría 
podría parar dicha iniciativa y no permitir que llegara al Ayuntamiento. Todo esto no 
lo podía compartir con nadie, ni con mis hijos ni con amigos íntimos y además había 
que hacerlo a sus espaldas, cosa que no estaba acostumbrada y me pesaba, aunque 
la causa era buena y creo que merecida. Por otro lado, había fechas y datos que no 
recordaba, incluso desconocía, tampoco estábamos en nuestra vivienda habitual 
donde disponía de documentos, revistas, fotos... que podían ayudarme. A veces, 
disimuladamente, sacaba un tema de conversación, nuestra infancia, la época de 
estudiantes... y recababa la información que me pedían. Recuerdo un día de agosto, 
comimos en el Perelló con unos amigos, compañeros de seminario, de regreso a 
Campo Arcís fui interesándome por la vida de ellos, estudios en el seminario, ¿cuándo 
habían salido de allí?, ¿qué habían hecho con posterioridad...? y de paso le preguntaba 
si él había cursado lo mismo, ese día conseguí mucha información. 

A todo ello se sumaba el hecho de que en verano compartíamos mi iPad donde 
únicamente disponíamos de internet, para leer la prensa, recibir y enviar correos…, 
incluso mi teléfono, ya que el suyo estaba obsoleto y ya sólo tenía la función de las 
llamadas, se negaba a comprar uno, ¡tan generoso para los demás y tan austero 
para é!, por lo tanto, los hijos y alguno de estos amigos utilizaba whatsapp en el mío 
para mandar fotos, enlaces de artículos y otras cosas, era complicado mantener el 
secreto, pasé el verano en tensión, mandando y recibiendo whatsapps que al momento 
borraba, con el correo hacía lo mismo, buscando los momentos que no estaba en casa, 

Agradecimiento

Lola Mislata
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fui consciente por primera vez de las muchas horas que pasamos juntos en esta época, 
pasa todo lo contrario en Torrent donde ambos tenemos actividades distintas, allí, en 
Campo Arcís, sólo las horas que él salía a practicar su deporte favorito, el ciclismo, y 
por mi parte las horas que estaba por las mañanas en la piscina. 

Bueno, tengo que decir que se pudo mantener el secreto también gracias a la 
ingenuidad y bondad de Alfredo, a su total confianza en mí y en las personas en 
general, es incapaz de pensar que había una intención oculta cuando le preguntaba…, 
jamás pondría en duda mi palabra…A partir de ahora ya no sé…

El día que me mandaron el documento ya acabado tuve doble alegría, por un lado ¡era 
tan bonito! volví a sentir emoción y mucho agradecimiento, por otro se acababa la 
tensión, ahora tocaba esperar.

Septiembre, vuelta a Torrent, retomamos nuestras actividades. El día 25 de este 
mes, recuerdo la fecha porque Alfredo tenía una comida y por la tarde daba una 
conferencia en el acto de inauguración de curso en Florida Universitaria, cuando 
estaba preparado para marcharse a Catarroja recibió una llamada, era Pepe Ferrís 
que le pedía que acudiera a su chalet, en el Vedat, porque había unos amigos que 
querían saludarlo. En ese momento, él no sabía ni quienes eran las personas que lo 
esperaban ni el motivo por el cual querían verlo, yo tampoco, hasta que recibí una 
llamada, (los amigos eran Pepe Ferrís, Vicent Palacios y Pep Medina), me decían Lola, 
ja ho sap, ha reaccionat bé, s’ha emocionat molt, inclús li hem vist unes llagrimetes…, estaba 
presentado el documento y no había vuelta atrás; volví por unos momentos al estado 
de inquietud, pero pronto él llamó a casa para decírmelo, estaba muy emocionado y 
sólo me decía estic com en un núvol, dis-li-ho als fills, esta nit ja parlaré jo amb ells, tenía 
prisa porque llegaba tarde a la comida, la puntualidad es una de sus cualidades, solo 
le dije que me alegraba enormemente, que se lo merecía y que tenía suerte de tener tan 
buenos amigos. Nuestro hijo estaba en casa, comía conmigo para después ir ambos a 
Florida a la conferencia, se lo dije y llamé a mi hija, los dos se alegraron mucho. Esa 
noche habló con ellos. 

Se sentía muy agradecido a los amigos que habían sido los artífices del proyecto y a las 
personas e instituciones que lo habían apoyado, yo le dije que solo estaba presentado 
y que ahora faltaba que lo aprobasen, su contestación fue para mí esto ya es suficiente, 
aunque no lo aprobaran yo sería igual de feliz y estaré siempre agradecido.

Después su preocupación era conseguir el teléfono de todas aquellas personas e 
instituciones que habían firmado, los necesitaba para dar las gracias personalmente 
a todos, cosa que así hizo.

Llegó el 30 de octubre y el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad otorgarle la 
distinción de Hijo adoptivo de Torrent, fue en ese momento cuando se lo comunicó a 
sus hermanos y a los míos, conforme iban enterándose, todos sin excepción nombraban 
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a su madre, cambiaba el encabezamiento: si la mamá…, si la abuela…, si la tía Mª Luisa…, 
si tu madre…, el final siempre era el mismo qué feliz y orgullosa se sentiría, como lo habría 
disfrutado. Fue una persona maravillosa de la que, todos los que tuvimos la suerte de 
conocerla, coincidiríamos en que nos enseñó, sin proponérselo, con su ejemplo a ser 
mejores personas. Gracias Mª Luisa esta distinción es tuya también. ¡Ya ves, sigues aquí! 

Como apareció en prensa y redes sociales se enteró mucha gente y empezó a recibir 
felicitaciones, esos días se sentía abrumado por la cantidad y calidad de las palabras 
que recibía, solo tenía tiempo para contestar a llamadas, whatsapps y correos que le 
llegaban, menos mal que ya tenía móvil nuevo, regalo de sus hijos y sus respectivas 
parejas el día de su cumpleaños. Uno de esos whatsapp le llegó desde Japón, de una 
prima, él le contestó que nunca en su vida había recibido tanto cariño desde tan lejos. Él 
quería guardarlos todos no fuera que se le borrasen del móvil, pero no sabía cómo 
hacerlo, no descansó hasta que nuestro hijo le explicó la manera de hacerlo.

Cuando se enteró de que también había otra persona, Rosa Ortí Mateu, con la misma 
distinción, ella Hija predilecta por haber nacido en Torrent, inmediatamente se interesó 
por saber quién era, quería conocerla a ella y a su obra, la condición de mujer era ya 
una alegría para él tan sensible a la igualdad, además, posiblemente era la primera vez 
que en Torrent una mujer recibía este nombramiento; una tarde de domingo, junto 
con unos amigos y algún familiar de Rosa, nos reunimos en el taller de su hermano, 
el escultor Vicente Ortí, fue una tarde muy enriquecedora y agradable. A los dos se les 
veía muy contentos, Rosa le comentaba a Alfredo que había ciertas coincidencias en 
sus vidas, entre ellas los dos habían nacido en la misma década, habían abandonado 
a corta edad sus respectivos pueblos natales por la misma razón, el fallecimiento del 
padre de ambos…, después han seguido en contacto. Rosa, mi más sincera admiración 
y enhorabuena por esta distinción tan merecida.

Torrent es nuestro pueblo, el pueblo de mi familia, es el lugar donde más tiempo 
hemos vivido, cuarenta años, nuestra hija María llegó con un añito recién cumplido, 
nuestro hijo Alfredo nació aquí, vivíamos en la calle Dr. Francisco Roselló, hoy siguen 
viviendo los dos en Torrent y creo que nunca se plantearon otro lugar de residencia. 
También aquí en Torrent he desarrollado mi labor docente, de los cuarenta años de 
docencia, treinta y cuatro han sido en diferentes colegios públicos de la localidad. 
Por mis aulas, de infantil, han pasado generaciones de alumnos, y, con el tiempo, sus 
hijos o sobrinos igualmente lo hicieron. También es donde más gente, compañeros 
y amigos hemos conocido; es curioso y frecuente, cuando llegamos a Campo Arcís, 
escuchar ya están por aquí los torrentinos…, en modo alguno nos resulta extraño.

Nos gusta, cuando caminamos por la avenida o por las calles de Torrent, encontrarnos 
con las personas que conocemos y apreciamos, pararnos e intercambiar unas palabras; 
cuando llegamos a casa, si hemos salido solos, es habitual que nos preguntemos: ¿A 
quién has visto…? ¿Qué cuenta…? Así mismo recuerdo, cuando los hijos eran pequeños, 
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que no les gustaba salir con su padre por Torrent pues se paraba mucho con la gente 
y perdían tiempo de parque, feria, amigos…, confieso, que cuando tengo prisa, porque 
he de estar a una hora determinada en algún sitio, cambio de ruta; otra cosa es cuando 
salimos a pasear, algo que ahora hacemos con frecuencia, es todo un placer estos 
encuentros.

Por todo ello, este reconocimiento que se le concede es significativamente importante 
para nuestra familia. Nos sentimos muy honrados y agradecidos.

Desde aquí, en nombre de mis hijos y mío, quiero compartir y dar las gracias a todos 
aquellos que, directa o indirectamente, han ayudado a que este nombramiento de 
Hijo Adoptivo de Torrent se haya hecho realidad.

A Alfredo, porque con su forma de ser, como padre y marido ha hecho posible que 
nuestra vida sea más rica, fácil y agradable; mi madre siempre me decía… Es que tu 
marido se desvive por todos... Hoy he mirado el significado que el Diccionario de la Real 
Academia da de la palabra “desvivirse”: “Mostrar incesante y vivo interés, solicitud o 
amor por alguien o algo”, ¡qué razón tenía!, ese “desvivirse”, ese vivir para los demás, 
nunca de los demás, esa entrega ha posibilitado esta distinción. Nos sentimos muy 
orgullosos y afortunados. Gracias por tu gran HUMANIDAD.

A sus buenos amigos Pepe Ferrís, Pep Medina y Vicent Palacios, quien ha sido mi 
interlocutor y cómplice en este proceso, ellos, que tuvieron la idea e iniciativa de 
este proyecto, han trabajado duro para llevarla a cabo. Gracias por vuestra amistad y 
esfuerzo.

A las personas, instituciones y asociaciones que con su firma apoyaron esta petición, 
así como a todos aquellos que habéis manifestado la oportunidad de la misma. Como 
dice Alfredo, sin vosotros este reconocimiento no habría sido posible. Muchas gracias.

Al Ayuntamiento de Torrent, que representa al conjunto de los ciudadanos, y tuvo a 
bien concederle por unanimidad esta distinción. Jesús, como alcalde, te pido traslades 
a todo el Consistorio nuestro sincero agradecimiento.

A todos, muchas gracias
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Amic i mestre

Vicent Palacios Bellver

I, sens dubte, la força de l’amistat es mostra molt més ricament 
en el seu comportament que en el d’Areteu. […] són fets 
inimaginables per als qui no els han tastat, i que em fan honorar 
la meravella d’aquella resposta d’un jove soldat a Cir, qui li 
preguntava per quant voldria donar un cavall gràcies al qual 
acabava de guanyar el premi d’una cursa, i si voldria canviar-lo 
per un reialme: “Certament no, senyor, però bé que el deixaria a 
canvi d’un bon amic si trobava l’home digne d’una tal aliança.”

(Michel de Montaigne, Assaigs, I, XXVIII)

És un goig anar pel carrer en companyia d’Alfred i comprovar com tot el món el 
reconeixen i es paren per a parlar amb ell. I quan dic tot el món vull dir una quantitat 
sorprenent de persones, de totes les condicions, que volen saludar-lo; una forma 
evident, al meu parer, de manifestar-li l’agraïment i el bon record que guarden d’una 
antiga relació que hi tingueren bé com a alumnes o treballadors de l’institut, bé com a 
ciutadans en l’època que fon regidor, o simplement com a veïns del mateix poble. No 
es pot anar amb pressa amb ell per carrers freqüentats, cal eixir d’hora per no fer tard 
si has quedat.

Fa vora quaranta anys que vaig conéixer Alfred i puc dir que, a poc a poc, ha anat 
forjant-se entre nosaltres una amistat, més sòlida com més va, de la qual sempre he 
aprés molt. I continue aprenent, cada conversació amb ell és equivalent a una classe; 
com a bon mestre és bon comunicador, té riquesa expressiva i bona capacitat per a 
fonamentar els seus raonaments; i és sabut que qui fonamenta, convenç.

Quan parlem, afortunadament per a mi prou a sovint, Alfred em transmet a mode 
de missatge subliminar, la importància de l’amistat; però no la que només és útil, 
no la dels qui se n’aprofiten per a aconseguir favors —Emili Lledó no els deia amics 
als qui així es comportaven, els deia “amigantes, que tiene que ver con mangantes”— no 
només la que defineix el diccionari com a lligam afectuós entre dos persones que no 
tenen vincles de sang. Alfred atorga valor a l’amistat que queda enfortida pel tracte 
interpersonal, i especialment a l’amistat cívica, aquella que Aristòtil reclamava com 
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a ingredient imprescindible sense el qual la vida pública no funciona bé. Amistat 
cívica pròpia dels ciutadans que, mitjançant el diàleg, saben arribar a acords que els 
permetran assolir objectius comuns que a tots beneficien.

I com entén Alfred l’amistat? En la meua percepció, fa una interpretació de l’amistat 
segons Kant: la plena confiança entre dos persones que, a poc a poc, han anat obrint 
els seus sentiments de manera recíproca i compatible amb el respecte mutu.

Estima i respecte són els dos pilars que sostenen una amistat duradora: l’estima és 
el sentiment que ens mou a mantindre’ns units. El respecte és un hàbit moral que 
ens fa observar una prudent distància de l’amic —saber quedar-se apartat sense 
estar llunyà— per a no angoixar, per a no cansar l’altre. El refranyer popular ens ho 
recorda amb la dita “a l’amic i al cavall, no el canses mai”; perquè sense respecte a 
l’autonomia de l’altre no pot haver-hi amistat. Per això Alfred, en aquells temes en els 
quals no coincidim plenament o discrepem, es comporta exquisidament considerat i 
respectuós.

Alfred coneix ben bé el dos principis de l’amistat i ens ensenya a practicar-los tothora 
fent servir el seu propi comportament. D’una banda, l’exemplar humilitat que li és 
intrínseca propicia no perdre mai el sentit de la igualtat, en cap cas es mostra superior 
als altres —tot i que ho és en moltes matèries— al contrari, procura posar en relleu les 
qualitats de l’interlocutor i reconéixer-li els mèrits, malgrat que siguen insignificants. 
Per exemple, hem quedat a una hora i jo arribe en punt, però ell, que ja estava allí uns 
minuts abans, em saluda agraint-me la puntualitat i atribuint-me el mèrit de ser-ho 
sempre.

D’una altra, amb el bon tracte que demostra en respectar l’altre sense perjudici 
del respecte propi. Advertir els defectes a l’amic és un deure —també el refranyer 
popular ens ho recorda: “a l’amic, a la cara li ho dic”— però comporta un risc evident 
d’incomodar-lo si en dir-li-ho el fem sentir-se vigilat o dirigit per un altre que es 
considera superior. A més, podria trencar el principi d’igualtat al qual m’he referit 
adés. Si el grau de sinceritat amb què ens expressem no guarda un equilibri adequat al 
nivell d’amistat assolit, pot perjudicar la confiança del receptor en l’altre. 

Alfred sap com salvar aquest perill eficientment, amb una combinació admirable 
de cortesia i franquesa, emprant el poder de la paraula i el diàleg, exposant 
argumentacions ben fundades, escoltant, fent veure que és una oportunitat de 
millorar i no una crítica gratuïta. A mi m’ha passat i no m’he sentit gens incòmode, al 
contrari, la seua capacitat de convicció i l’amabilitat en el tracte, m’han fet rebre les 
seues paraules com una censura motivadora que m’ha ajudat a reflexionar i, si fa al 
cas, a rectificar.

Observant el comportament habitual d’Alfred es pot veure com els canvis accelerats 
que ens imposen les noves formes de relació i de comunicació, el consumisme o 
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l’individualisme, no han aconseguit arraconar ni tan sols aigualir l’essència del vincle 
interpersonal, la philía grega que ens impel·leix cap al bé de l’altre, la idea aristotèlica 
de l’altre jo que ens aboca a desitjar i procurar el bé de l’amic. Ell practica cada dia 
l’amistat vertadera, en sóc testimoni.

Per acabar, tornaré a citar Kant quan diu que si trobem una persona amb qui 
coincidim en la manera de jutjar les coses, i a qui podem obrir-li el nostre pensament 
amb absoluta confiança, aleshores ens serà possible airejar els nostres pensaments i 
gaudir de la llibertat que no tenim en les grans reunions.

L’amistat ens permet conéixer els altres de manera més profunda, alhora que ens fa 
conéixer-nos a nosaltres mateixos; els amics que tenim denoten la classe de persona 
que som. Joan Fuster ho diu en un dels seus aforismes, “endevinar els amics: aquest 
és el secret”.

Tot el que he dit em fa pensar que el nomenament d’Alfred com a Fill Adoptiu de 
Torrent no és un premi només per a ell, és compartit i celebrat per totes les persones 
que el coneixem i l’estimem. I també pels torrentins que no el coneixen encara. No 
puc dir el mateix d’aquells que no l’estimen: no n’he trobat cap. Serà perquè Alfred és 
un home de bé, i la seua amistat un bé comú.
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La fuerza del ejemplo

Antonio Rubio Viedma

Como consecuencia de la aplicación progresiva de la LOGSE, en el curso 2004/05, se 
incorporaron al IES Tirant lo Blanc ciento treinta y ocho alumnos de doce a catorce 
años para cursar 1º y 2º de ESO, junto con diez maestros, todos ellos de los colegios 
públicos adscritos al Instituto: Virgen del Rosario, Juan XXIII y El Molí. Yo fui uno 
de los diez maestros que se incorporaron al instituto procedente del colegio público 
El Molí.

Alfred Domínguez era el director del Instituto Tirant lo Blanc de Torrent, por tanto, 
responsable de recibir a los nuevos alumnos y maestros, de adecuar el instituto para 
escolarizar al alumnado en las mejores condiciones y, por si fuera poco, también 
debía conformar el nuevo Equipo Directivo del instituto que comenzaba ese curso. 
Los retos eran tremendos: el edificio debía acondicionarse con seis nuevas clases y 
otros espacios educativos para atender las necesidades educativas específicas que los 
nuevos alumnos iban a plantear, había que dar seguridad y tranquilizar a las familias 
que veían a sus hijos muy pequeños para abandonar sus colegios, había que informar 
y preparar al profesorado del Cuerpo de Secundaria del instituto para compartir 
enseñanzas con docentes del Cuerpo de Maestros. Los institutos pasaban de impartir 
clase a alumnos de bachillerato, una enseñanza voluntaria, a hacerlo conjuntamente 
con la educación secundaria obligatoria -ESO-, una enseñanza obligatoria. 

De enseñar “mucho a unos pocos”, se debía pasar a enseñar “mucho a muchos”, ahí 
residía la fuerza del gran cambio educativo. Alfred, ya entonces, creía que el futuro 
de la educación pasaba por superar ese reto. El instituto había pasado en muy 
poco tiempo, de recibir alumnos con la titulación básica del Graduado Escolar de 
EGB –“unos pocos”-, a recibir a alumnos sin titulación básica –“unos muchos”, en 
realidad todos-, a los que, aún les quedaban cuatro años de escolaridad para poder 
conseguir el Título de Graduado. Alfred era muy consciente del reto, por eso, junto a 
su liderazgo pedagógico, supo rodearse de un excelente Equipo Directivo, estableció 
las mejores relaciones con el CEFIRE de Torrent -Centro de Formación y Recursos 
Educativos- ubicado en L’Hort de Trénor, para que se usara el instituto en cursos de 
formación y fuera posible la participación del profesorado en las mejores condiciones 
posibles; incluso se habilitó un espacio en la sala de Profesores y en la Biblioteca, para 
que el profesorado pudiera consultar publicaciones que informaban de la marcha 
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del Sistema Educativo, pero que también presentaban experiencias de éxito en los 
institutos, especialmente con alumnado de la ESO. 

Meses antes que finalizara el curso 2003/2004, Alfred ya había comenzado a trabajar. 
En marzo y abril de 2004 Alfred visitó todos los centros públicos de primaria adscritos 
para informar a los alumnos y a las familias. En la reunión del colegio público El Molí, 
celebrada en el comedor, y con una asistencia numerosísima, transmitió confianza 
a las familias, garantizado que sus hijos irían a la mismas clases con sus actuales 
compañeros, seguirían los mismos programas educativos y, además, los cinco maestros 
de El Molí que nos incorporábamos a la plantilla docente del instituto, seríamos sus 
tutores y sus maestros en la mayoría de las materias; incluso, yo, maestro del colegio, 
sería el nuevo vicedirector del instituto, lo que daba una muestra de su confianza 
hacia los maestros procedentes de los centros públicos adscritos. Ya quedaba menos 
para que de nuevo volvieran a escucharse en los pasillos del instituto Tirant lo Blanc 
voces de niños, para que los juegos juveniles volvieran a ocupar sus patios, para que 
entradas y salidas recuperaran las risas de preadolescentes y adolescentes, todos 
juntos, algo que no ocurría desde el curso 1975/76.

Los meses de julio y agosto de 2004 fueron de una gran intensidad. Alfred estaba 
disponible cualquier día, casi a cualquier hora, para resolver dudas, comprobar 
que albañiles y pintores, adecuaban los espacios a la planificación inicial. 
Afortunadamente, gracias a este celo, todo estuvo a punto el primer día de clase. 
Las clases comenzarían el 17 de septiembre. No fue el inicio de un curso más, fue 
singular por muchas razones. Alfred reunió a todo el alumnado de 1º y 2º de ESO en el 
salón de actos, les dio la bienvenida, les habló acerca del Tirant, personaje creado por 
Joanot Martorell y que da nombre al instituto, les presentó a sus tutores y profesores, 
pero antes de acabar tuvo unas palabras para recordar a los alumnos rusos de edades 
similares a los allí presentes, que habían fallecido el 3 de septiembre en un ataque 
terrorista en un colegio de Beslán, Osetia del Norte (Rusia). Los alumnos abandonaron 
en silencio el salón de actos en dirección a sus respectivas clases, acompañados por 
sus tutores, conscientes del privilegio que es estudiar y con la voluntad de aprovechar 
la oportunidad que se les ofrecía. 

Ahora comenzaba el trabajo escolar, la tarea diaria de alumnos y profesores para dar a 
los alumnos herramientas que les acercaran a una vida más plena de amor a la cultura 
y a la ciencia, en definitiva, para hacer futuros ciudadanos. 

Una de las claves del éxito educativo de un centro escolar está en impulsar ideas 
innovadoras, compartir y dar a conocer a toda la comunidad educativa las experiencias 
propias del propio centro, pero también conocer qué se hace en otros centros y, si es 
posible, trabajar en red con estos centros. 

Alfred supo escuchar, coordinar y dirigir cuantas acciones innovadoras se presentaron 
en este curso 2004/2005. Me gustaría destacar algunas de ellas, como el Programa 
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de Transición del alumnado de los centros públicos adscritos al instituto, el Boletín 
Informativo que se entregó a las familias al comenzar ese curso y que se siguió haciendo 
muchos años después, la primera Exposición Artística de los trabajos realizados por 
los alumnos del bachiller artístico a lo largo del curso, que aún sigue haciéndose y ya va 
por su decimoquinta exposición, y, finalmente, supo potenciar e inculcar un sentido 
comarcal al instituto, a través del Bachillerato Nocturno y del Bachillerato de Artes, 
donde alumnos de toda la Comarca recibían estas enseñanzas que se encuentran en 
muy pocos centros.

La Escuela Pública, siempre al servicio de todos, no excluyente, integradora, debía 
dar respuesta a las características sociales que se estaban conformando en Torrent, 
especialmente, atendiendo a la escolarización de inmigrantes extranjeros.

En los años que compartimos despacho, siempre fue permanente la reflexión sobre 
el papel de la escuela pública en Torrent, sobre las claves de la desafección social de 
parte de las clases medias hacia la escuela pública, sobre el papel que se le estaba 
asignando a la escuela pública para atender a los alumnos procedentes de etnias, 
principalmente gitana, de grupos desfavorecidos socialmente y a los procedentes de la 
inmigración. Si en el curso 2005/06 el 78.6% del alumnado extranjero escolarizado en 
Torrent iba a centros públicos y el 21.4% al resto, concertados y privados; en el curso 
actual 2019/2020, las cosas siguen más o menos igual, el 76.9% sigue escolarizándose 
en los centros públicos y el 23.04% en el resto. Queda muy lejos aún la situación ideal 
deseada por Alfred, situación que comparto plenamente, de construir una sociedad 
democrática donde alumnos de diversas clases sociales y etnias compartan pupitre, 
donde las diferencias de origen no prefiguren el éxito escolar y social. ¡Todo un reto 
de futuro!

Alfred, en su trabajo como docente, siempre fue muy consciente de sus obligaciones 
profesionales, pero, sobre todo, fue muy consciente de sus responsabilidades y 
obligaciones morales. Para él, el ejemplo debía bastar a quien quisiera entender. Su 
presencia en la puerta del instituto todos los días a primera hora, dando los buenos 
días a alumnos y profesores, así como su presencia en los pasillos al acabar los recreos, 
era el mejor ejemplo, la mejor lección. 

En España, al que trabaja para el Estado solemos referimos a él con el término 
“funcionario”, personaje clásico que durante un tiempo estuvo más atento a su interés 
propio que al interés de todos y al que Mariano José de Larra inmortalizó con su célebre 
escrito “Vuelva usted mañana”. En Inglaterra cuando se refieren a los funcionarios lo 
hacen con el término civil servant, algo así como “sirviente civil”, alguien que está al 
servicio de los ciudadanos, al servicio del interés general, que sabe que se debe a la 
sociedad civil. Alfred siempre ha preferido nombrarse como “servidor civil”, nunca 
como funcionario. Eso lo sabemos muy bien todos los que hemos tenido la fortuna de 
trabajar con él. 
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Compañero del instituto y amigo

He tratado de acotar mi encuentro con Alfred a los hechos y reflexiones anteriores, 
pero es un encuentro tan rico que no puede plasmarse en un resumen, y que aún sigue 
escribiendo una historia entrañable de amistad que espero y deseo dure muchos años. 

Alfred representa para todos cuantos hemos tenido la suerte de conocerle un modelo 
de vida, un modelo de compromiso cívico, gracias a su ejemplo y compromiso. Ahí 
residen sus muchos méritos para ser nombrado HIJO ADOPTIVO de Torrent. 

Gracias Alfred.
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Memòria i gratitud

Xelo Santonja Ricart

Si el professor, però, és capaç d’explicar realment un text, si s’hi 
sap sotmetre i deixar-lo parlar, apartant totes les pantalles que un 
fals saber tendeix a multiplicar entre l’autor i el lector, aleshores 
és evident que el seu comentari farà descobrir als alumnes molts 
trets que, sense fer-ho així, no haurien advertit.

Jacqueline de Romilly

“Recordar“ és, segons el diccionari de la llengua catalana, “representar-se en la ment 
alguna cosa passada”. L’etimologia, per altra banda, ens mostra el seu significat més 
profund: recordar és “tornar a passar pel nostre cor”. I és que a l’antiguitat es creia que 
el cor era la seu de la memòria i aquesta emparentava directament amb la immortalitat 
de l’ànima. Per tant, per tal de lluitar contra l’oblit, segons els òrfics, l’únic que podia 
fer-se era beure de la font divina de Mnèmosine o memòria. 

Aquesta imatge tant potent de la memòria com l’única forma humana per romandre 
i no caure en l’oblit -recordar per no morir- és, curiosament, el primer i més antic 
dels molts records inesborrables que guarde del pas per l’aula de Filosofia del meu 
estimat mestre Alfred Domínguez. Açò i la demostració de la inesgotable capacitat de 
les paraules per a amagar dintre tot un sistema de pensament. 

Vaig ser alumna d’Alfred Domínguez a l’any 1994 quan cursava Filosofia en el curs de 
COU al Tirant lo Blanch de Torrent, però Alfred començà a ser el meu mestre molt 
abans i des d’aleshores no ha deixat de ser-ho. El seu saber fer, saber escoltar i saber 
suggerir varen anar guiant lectures, plantejant-nos reptes i dubtes i impulsant la nostra 
participació en la vida del centre. Al cap i a la fi, homes i dones som zòon politikon o 
“animals polítics” que vivim i ens relacionem en societat com diria Aristòtil. Va ser 
ell qui em va animar a presentar-me al Consell Escolar i formar part amb orgull dels 
òrgans que ens donen la possibilitat de canviar les coses i dos anys després vaig poder 
viure el meu primer acte de participació ciutadana representant el vot de l’alumnat 
en l’elecció d’un nou equip directiu per a l’institut, on resultà guanyador el seu equip. 
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Professor tot terreny, Alfred no dubtava a fer sortides de qualsevol tipus: des de 
bicicletades pel terme fins a un inoblidable viatge de fi de curs de 3r de BUP per Itàlia 
amb el ja desaparegut professor i escultor Rafael Pi Belda que aleshores acabava la 
seva etapa com a director i al qual s’uniren també les seves dones respectives Lola i 
Florencia. Alfred i Rafael varen ser uns guies d’excepció per les ciutats de Roma, Pisa, 
Florència i Venècia. 

El Tirant Lo Blanch d’aquells anys era un centre intensament viu i obert, no només 
perquè tenia torn de diürn i nocturn sinó perquè bullia d’activitats i inquietuds moltes 
de les quals involucraven els alumnes i antics alumnes i perquè mestres com Alfred 
Domínguez continuaven estant allí per a escoltar i guiar més enllà de les aules. 

Lector voraç i matiner, ens contava que començava el dia llegint tota la premsa 
nacional i internacional possible. I encara recorde els intents, no sempre amb èxit, per 
posar-me el despertador un minut més prompte cada dia i treure temps per a llegir. Hi 
ha lectures i llibres que queden inevitablement lligades a les persones que ens les han 
descobertes i en eixe sentit Alfred em va descobrir, entre d’altres, la sàtira humanística 
de Rabelais que vaig devorar amb delit i els assajos de Montaigne als quals sempre he 
pogut tornar al llarg dels anys. 

Quan vaig decidir que la filologia era el meu camí però que, alhora, volia una formació 
universitària com més troncal i clàssica millor, vaig seguir els seus consells i vaig 
assistir a les classes de professors com Adela Cortina i Jesús Conill als qui ell admirava 
i que em van ajudar a trencar barreres i no perdre de vista la correlació entre filosofia, 
llengua i cultura. Quan vaig travessar el desert de les oposicions va ser al teatre del 
Tirant Lo Blanch amb Javier Vilaplana, Alfred i els meus antics professors on vaig 
trobar un respir de l’estudi. 

Alfred és per a mi l’exemple del que un mestre ha de ser: ha sabut transmetre 
l’entusiasme per l’estudi (l’enthéos o “rapte diví” que sentien els poetes, els enamorats 
i els filòsofs) i ha sabut estimar els seus alumnes i els seus amics guardant sempre la 
millor versió de nosaltres mateixos. Amb la delicadesa i humilitat que el caracteritzen 
ha estat i continua estant present en els moments més importants de la meva vida: 
quan aproví les oposicions, en la tornada, després d’anys de docència a Catalunya, 
quan em va obrir les portes del Foro d’Opinió de Torrent, el dia del meu casament o 
durant els anys més solitaris del treball de tesi doctoral, sempre animant-me i alegrant-
se sincerament quan per fi la vaig acabar. 

Amb aquestes paraules recuperades del cor o de la memòria confie poder agrair-li com 
es mereix haver-me obert els ulls al món, a la societat que m’envolta i al meu poble que 
avui li retorna part d’eixe reconeixement en fer-lo Fill Adoptiu de Torrent.
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Alfred tiene un carácter dialogante 
y conciliador

Juan Benavent Aleixos

El nombramiento de Alfred Domínguez como Hijo Adoptivo de Torrent es una 
extraordinaria noticia para Torrent, porque es una persona de vasta cultura y con 
un carácter abierto y entrañable, que ha participado en un sinfín de actividades 
culturales en nuestra ciudad.

Alfred, a quien empecé a tratar cuando coincidimos en el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, siendo ambos concejales, ha demostrado ser una persona con gran sentido 
de la responsabilidad; con su carácter dialogante y conciliador, se ganó el respeto y 
admiración de todos los que compartimos con él la tarea de gestionar la actividad de 
la institución que nos representa a los torrentinos.

Además de compartir los años como miembros del Pleno Municipal, también como 
miembro de la asociación cultural de la falla Ramón y Cajal, quisiera hacer una 
mención especial a sus veinticinco años de participación como jurado en el concurso 
literario de poesía “Els Jocs Florals de Torrent”, cumplidas las cuarenta y tres ediciones 
y, donde hoy, sigue participando con el mismo compromiso como el del primer día.

En mi opinión, es un lujo contar con su amistad, y considero de justicia este 
reconocimiento. Alfred Domínguez será un referente entre los torrentinos y por ello 
estamos de enhorabuena por su nombramiento como Hijo Adoptivo de Torrent.

Concejal de UV en el Ayuntamiento de Torrent de 1995 a 2003
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Un hombre bueno

Benito Nemesio Casabán

Conocí a Alfred Domínguez a mediados del mes de junio del año 1995 en el que, 
ambos, por primera vez, tomamos posesión de nuestro cargo de concejales del 
Ayuntamiento de Torrent, y me relacioné con él dentro del ámbito de la política 
municipal como integrantes de la Corporación Municipal, durante un período de 
ocho años consecutivos, al cabo del cual, ambos al mismo tiempo, dejamos de ser 
miembros de dicha Corporación. 

Él, diez años más mayor que yo, venía del mundo de la Enseñanza, siendo profesor 
desde hacía muchos años de uno de los institutos de Torrent, concretamente del área de 
Humanidades (Filosofía y Ética), y yo venía del mundo del Derecho, siendo Abogado 
en Torrent. Él pertenecía al grupo político municipal del PSOE y yo pertenecía al 
grupo político municipal del PP. Y tanto él como yo, simultaneamos el ejercicio de 
nuestras responsabilidades políticas dentro del Ayuntamiento de Torrent, durante 
esos años, con el desarrollo de nuestras respectivas profesiones.

En principio, parecía que no iban a haber demasiadas afinidades entre nosotros 
dos, porque la militancia activa en distintos partidos políticos no ayuda a crear lazos 
entre las personas, sobre todo si uno de ellos, al que pertenecía Alfred Domínguez, 
ostentaba el gobierno municipal y el otro, al que yo pertenecía, era la fuerza política 
más numerosa de la oposición. Pero no ocurrió así entre nosotros, afortunadamente.

Los auténticos y profundos anhelos de Alfred Domínguez encaminados a servir a los 
demás desde la política municipal, un territorio que le era absolutamente desconocido 
en 1995, su profunda preocupación por el bien común y por contribuir a mejorar la 
sociedad torrentina, su amplio bagaje intelectual y cultural, sus actitudes de diálogo 
y respeto hacia los otros, aunque pensaran de forma distinta, y su gran capacidad de 
trabajo, hicieron posible que llegáramos a comprendernos y a respetarnos, a pesar de 
que nuestra relación se desarrollara en un entorno tan árido y complejo como el de 
la confrontación política entre personas de distintos grupos políticos municipales, 
propicio a hacer aparecer, con demasiada frecuencia, lo menos bueno que cada uno 
tenemos; muy por el contrario, en los momentos más duros del enfrentamiento 
político, que ciertamente los hubo, “no llegamos a perder el Norte” y sacamos lo 
mejor que teníamos para afrontar y resolver, correctamente, como personas de bien, 
situaciones de especial crispación y dureza.
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Y es que, ser “un HOMBRE BUENO”, utilizando la nomenclatura con la que la antigua 
Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, hoy derogada y ciertamente sexista, se 
refería a personas inteligentes, sensatas, sensibles, de elevada probidad y, sobre todo, 
con capacidad para ayudar a los otros a discernir y entenderse a la hora de afrontar 
situaciones conflictivas y de dificultad, es lo que, tras haber tenido la suerte de tratar a 
Alfred Domínguez durante aquellos ocho años, destacaría con mayor intensidad de él.

Concejal del PP en el Ayuntamiento de Torrent de 1995 a 2003
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Quan em demanaren unes línies per a aquest llibre que descrigueren d’alguna manera 
les meues impressions del que representa per a mi i per a Torrent el nomenament 
d’Alfred Domínguez Ibáñez com a Fill Adoptiu de la ciutat, vaig sentir entusiasme i 
alhora responsabilitat. Molts podrien pensar que escriure sobre Alfred podria resultar 
fàcil per a mi, però tot el contrari, davant el respecte i l’admiració que em transmet la 
seua figura. És com si a una estudiant de ciències li digueren d’escriure sobre Marie 
Curie, o a un futbolista de base, sobre Messi; és deixar per escrit els meus sentiments 
sobre el meu referent cultural.

Alfred sempre havia sigut un exemple en l’àmbit educatiu i cultural, però en 2011, quan 
encetí la meua vida política, es va convertir en una persona a qui poder preguntar-li 
i demanar consell, amb qui poder parlar per tal d’intentar absorbir la seua saviesa 
i el seu criteri. I ara, molt més, com a regidora de Cultura i Esports, un repte molt 
il·lusionant però, també imponent; més encara ja que soc conscient del llegat que va 
deixar al nostre poble.

Alfred és una persona que guanya en les distàncies curtes. És una persona cordial i 
educada, sempre amb eixa amabilitat i senzillesa que el caracteritzen, molt pròxim, 
que ha sabut integrar-se, com ningú, en el nostre poble participant activament en la 
vida social i cultural de la nostre ciutat i comarca, on ha sumat innombrables amics. És 
un home que col·labora en tot allò que li demanen, especialment en l’àmbit cultural. 

Parlar d’Alfred és parlar de valors, de tolerància, de respecte. Ha sigut i és l’espill on 
moltes de les persones que ens dediquem a açò de la política, ens mirem diàriament 
com a exemple a seguir del que ha de ser un polític. Un referent que en el seu moment 
va ocupar un lloc important en este Ajuntament i que es va dedicar en cos i ànima al 
nostre poble durant dues legislatures com a regidor de Cultura, càrrec que va exercir 
amb prudència, sensatesa, honestedat i eficiència, deixant unes empremtes gravades 
en la memòria dels torrentins i torrentines, passos que són fàcilment reconeguts pel 
seu gran treball i la seua labor conciliadora amb les nostres festes, o per la gran tasca 
d’investigació i recuperació del nostre Ball de Torrent o en la composició del nostre 
himne de Torrent.

Parlar d’Alfred és parlar de valors, de 
tolerància, de respecte

Susi Ferrer San Pablo
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El compromís d’Alfred amb la nostra ciutat no sols es limita al seu pas per la política 
local. Sempre ha donat suport a qualsevol causa justa per a la qual l’hagen requerit, 
sempre ha tractat de solucionar els problemes de les persones si era a les seues mans, i 
sempre ha continuat fomentant la cultura, les tradicions i l’associacionisme.

Resumir l’estreta vinculació d’Alfred amb el nostre poble és difícil, si tenim en compte 
que part de la història de Torrent s’escriu gràcies a la seua labor. L’activitat social i 
cultural d’Alfred ha sigut mereixedora de nombroses distincions d’associacions locals 
i comarcals. I hui és just que la ciutat de Torrent reconega la labor d’un veí compromés 
amb el nostre poble, el seu poble, i que li retorne part de l’afecte mostrat per ell durant 
les últimes quatre dècades. Enhorabona.

Regidora de l’Àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Torrent
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Senyores, senyors, benvinguts a l’Auditori 
de Torrent

Trini Castelló

Les persones que coneixen Alfred, saben que el seu nom i la paraula cultura no es 
poden dissociar. A finals de 1996 el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torrent 
era Alfred Domínguez, l’Auditori en aquell moment encara estava equipant-se, sols 
s’havia triat el que seria el seu director Josep Ruvira i vaig tenir la sort que l’Ajuntament 
m’enviara a aquesta nova instal·lació per a formar part de l’equip que el posara en 
marxa. 

Els inicis solen ser difícils, més en activitats culturals que requereixen temps, personal, 
preparació i suport econòmic. 

Recorde la primera xerrada de moltes amb Alfred, davant un repte que semblava una 
muntanya, amb un equip molt reduït que ni tant sols ell havia triat, i una inauguració 
a menys de dos mesos, les seues paraules de confiança des del primer moment, foren 
un bàlsam per a abordar des dels nervis i desconeixement una gestió com ell volia, 
basada en el diàleg i la cooperació, transparent, participativa i eficient. Alfred deixava 
ben clar que un projecte cultural no podia ser elitista, que la cultura és un factor 
d’unió, que totes i tots hem de tenir accés als seus beneficis i que el triomf d’aquet 
projecte seria sempre amb les complicitats i aliances de l’entramat social de la ciutat, 
en totes les seues vessants.

De les primeres accions que va impulsar fou la creació de l’Associació Amics de la 
Música de Torrent, en la comissió organitzadora hi havia professors del Conservatori 
de Torrent, per a col·laborar amb les activitats, les institucions musicals i culturals 
de Torrent, per a fomentar l’afició musical, promocionar els músics de Torrent en 
actiu i racionalitzar i agrupar els recursos humans i musicals de la ciutat. Aquesta 
col·laboració inicial amb el Conservatori es va materialitzar amb un conveni que ha 
permés desenvolupar activitats i projectes en comú, potser el més important serà 
la creació de l’Orquestra del Conservatori i l’Auditori de Torrent, que després seria 
l’Orquestra Ciutat de Torrent, i que el conjunt de la comunitat educativa disposara 
d’un recurs educatiu ben potent.

No sols amb el Conservatori, en els anys que Alfred va ser-ne el regidor responsable, 
es signaren acords entre d’altres, amb el Palau de la Música, Congressos i Orquestra 
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de València, la Cadena COPE Valencia, Arden Producciones, Adí Producciones, 
Clemente Pianos, Bancaixa, CAM, Construcciones Nagarés, l’Institut Francés o la 
UPV, que permeteren portar endavant coproduccions com ara l’Antologia Biogràfica 
de José Serrano, Rigoletto, La flauta màgica o Don Pasquale i que va suposar que molts 
col·lectius i entitats es sentiren part activa de l’Auditori. Abans d’obrir-se el Palau de 
les Arts Reina Sofia, l’Auditori de Torrent des de la seua modèstia va pal·liar en certa 
mesura la manca d’òpera escenificada de València.

Tal volta cap auditori d’una població semblant s’atrevia a posar en peu noves 
produccions, a més d’una programació de qualitat, a preus accessibles per a la 
ciutadania de Torrent, de la comarca i fins i tot de València, que omplia el recinte, 
amb l’òpera, el festival de flamenc, les audicions i teatre per a escolars. Però tampoc hi 
van faltar cantautors, música antiga i barroca, simfònica, festivals d’humor i màgia, 
teatre i dansa. L’Auditori de Torrent va ser un projecte cultural molt il·lusionant que es 
va consolidar en pocs anys, com un espai de música i arts escèniques, de CULTURA i 
amb el públic, que continua hui molt viu amb una programació fecunda i de qualitat.

Alfred a més tenia clar que una instal·lació del poble, moderna i degudament equipada, 
necessàriament l’havia d’utilitzar el poble, així va impulsar que les agrupacions 
musicals, corals i teatrals torrentines gaudiren també de l’Auditori i va saber motivar-
les per a realitzar-hi projectes grans i acurats amb gran generositat, i convertir-lo així 
en el lloc principal de celebració dels esdeveniments més destacats de la societat 
torrentina. L’escenari de l’Auditori ha estat en nombroses ocasions i continua sent el 
lloc on moltes persones han viscut moments inesborrables, davant el reconeixement 
del seu poble. 

Alfred sap escoltar i deixa treballar, per això de la mà de la direcció, va poder 
implementar una programació musical i escènica variada i de qualitat, equilibrada 
entre solistes i agrupacions valencianes i foranes, i atrevida, que va tenir la capacitat 
de generar públics diferents. 

La poderosa vocació cultural d’Alfred va anar acompanyada sempre de la seua 
exigència ètica en totes les accions i el rigor econòmic i transparent en la gestió. Allò 
va suposar aconseguir dotar l’Auditori d’un prestigi incontestable, que altres espais 
semblants miraven amb admiració.

Les relacions personals en tots els equips són importants. A un nucli inicial de dues 
persones s’anà incorporant el personal necessari per a poder gestionar l’espai. Quan 
encara no es parlava de transparència ni de bon govern, Alfred posava en cada conversa 
l’extrema escrupolositat i garanties a l’hora de dissenyar els processos de selecció: “jo 
no vull que ningú m’haja d’agrair res”. Així crec que formàrem un gran equip que va 
saber motivar perquè això sempre estiguera present i cadascú i cadascuna sentirem 
l’Auditori com a nostre. Abans, programant amb antelació, durant i després de cada 
espectacle. 
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Extreballadora de l’Auditori i en l’actualitat diputada de les Corts Valencianes

L’Auditori va iniciar el camí com a part de l’Ajuntament, però la distància física, la 
manca de personal suficient, els processos administratius sempre costosos per a 
qualsevol gestió, feia aconsellable dotar-lo de major autonomia, per això es va constituir 
com a organisme autònom, el primer president del qual va ser Alfred Domínguez. 
S’iniciava una nova etapa, amb més responsabilitat, amb un pressupost propi i amb un 
consell d’administració com a òrgan suprem decisori. No va estar exempt de tensions, 
al consell tenien representació proporcional tots els grups polítics amb representació 
a l’Ajuntament i també persones representants dels diferents àmbits culturals de 
Torrent i altres que podien aportar el seu coneixement professional. 

Alfred va saber defensar, en primer lloc, el pressupost necessari per a mantenir el 
nivell de qualitat de la programació i el més important, no caure en la temptació, 
moltes vegades reclamada per algun membre del consell, de buscar exclusivament la 
rendibilitat econòmica. Si no ho haguera fet, hauríem d’haver abandonat i renunciat 
a nombrosos concerts i espectacles de màxima qualitat i per desgràcia, alguna vegada, 
escassos de públic. 

Uns consells, crítics, responsables, exemples de transparència, de diàleg i bon govern 
en què com a president, va trobar la complicitat majoritària dels membres per a fer de 
l’Auditori un referent cultural que va traspassar les fronteres de la nostra Comunitat.

Com a membre de l’equip humà que va formar part des del primer moment dels 
inicials i difícils passos de l’Auditori de Torrent, vull donar les gràcies a Alfred per 
la confiança, per poder participar en el repte de generar cultura, diversió, emocions, 
i donar compte del treball fet. El nom d’Alfred Domínguez i l’Auditori de Torrent 
sempre estaran units, llarga vida als dos!
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L’empremta dels valents

Anna Gascó

“Que tot està per fer i tot és possible”, és un dels versos més coneguts del poeta Miquel 
Martí i Pol i he volgut començar així aquestes línies dedicades a Alfred Domínguez 
perquè ell tingué la iniciativa, en la seua etapa de regidor, de crear l’Oficina de 
Promoció i Ús del Valencià i així fer possible que des de l’administració més pròxima 
a la ciutadania, es treballara, de manera institucional, per la recuperació i promoció 
de la llengua pròpia de la ciutat. 

És molt certa l’assseveració que quan no hi ha res fet, tot és possible, però vull destacar 
les dosis de valentia i de coratge que fan falta per a posar en marxa del no-res qualsevol 
iniciativa o projecte nou. I hem de reconéixer que valentia i coratge, així com sentit de la 
responsabilitat, no li’n falten a Alfred perquè són incomptables els projectes, propostes 
i iniciatives que ha encetat o en què ha participat, tots enriquidors i cívicament ben 
compromesos.

La creació de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià en l’any 2000 com a departament 
municipal va suposar una fita important per a Torrent perquè féu efectiva la 
responsabilitat que té l’administració pública de garantir l’ús normal del valencià en 
tots els àmbits i d’impulsar-lo i promoure’l davant la situació de desavantatge en què 
es troba per a rescabalar-li la dignitat que mereix i per a assegurar els drets lingüístics 
dels valencianoparlants. 

Estic segura que Alfred actuà des del convenciment, la responsabilitat i l’estima per 
la llengua pròpia del poble valencià i per tant, dels torrentins i torrentines. Sé que, 
com a filòsof, li agradarà que cite Ramon Llull, filòsof i pensador mallorquí, que en 
el segle XIII parlà i introduí el concepte de lo sisé seny, el sisé sentit, que no és altre 
que el llenguatge, la parla, el qual complementaria els cinc sentits primaris i iniciaria 
el camí per a arribar a concloure, resumint les paraules del lingüista i membre de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Abelard Saragossà en un article que dedicà a 
Llull, que cada llengua és una visió del món, ja que no hem d’oblidar que cada llengua 
és el resultat d’haver anat interpretant el món que ens envolta, per això la importància 
social i cultural de les llengües. La llengua d’un poble està totalment imbricada amb la 
cultura, la personalitat i la identitat d’eixe poble. 
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En l’aventura i responsabilitat de treballar per l’ús del valencià a Torrent, vaig tindre 
el goig i la sort de trobar Alfred en el camí. Des del primer dia em va deixar clara la 
seua confiança en la meua tasca, el seu suport. Em féu costat en totes les propostes, 
campanyes i iniciatives que empreníem des de zero, amb un respecte total pels criteris 
tècnics i per la meua faena. Amb el temps i l’experiència he sigut més conscient 
de la seua capacitat d’escoltar, de donar llibertat, de respectar i de deixar treballar, 
perquè no és tan comú com hauria de ser-ho i ho he valorat encara més perquè al llarg 
d’aquests anys, més d’una vegada, ho he trobat a faltar.

Vull agrair-li-ho expressament. Treballar així és molt fàcil i més quan comences una 
nova etapa amb molta il·lusió i moltes ganes de posar-ho tot de la teua part en una 
nova experiència professional i saps que tens la confiança de qui és el teu responsable 
directe. 

Aquesta forma d’actuar d’Alfred, des de la subtilesa, el respecte i la bonhomia, va crear 
un vincle que continua viu després de tants anys i per això, per a mi, sempre és una 
alegria trobar-me’l, perquè també li he d’agrair que continue venint a la majoria dels 
actes que des de l’Oficina organitzem i continua demostrant i fent-me saber amb la 
seua presència, sempre enriquidora, que puc comptar amb ell en la tasca d’aconseguir 
que algun dia ens siga possible viure plenament en valencià. 

En aquesta època de descrèdit de la política, on prevalen el desencant i la desconfiança 
en els polítics, persones com Alfred enalteixen el concepte perquè amb la seua 
capacitat de diàleg, de raonament, de bon fer, de tolerància, de voluntat d’entesa, 
de confiança en les persones i de compromís cívic, ha sabut guanyar-se el respecte i 
l’estima de tota la gent que el coneix o que ha coincidit amb ell en qualsevol àmbit, des 
del més festiu fins al més acadèmic.

Alfred Domínguez és de les persones que et trobes per la vida i deixen empremta i 
ausades que n’ha deixat, en mi i en la promoció de l’ús del valencià a Torrent, i a més, en 
molts altres àmbits que han fet enriquir la ciutat que ara li vol agrair el seu compromís 
i activisme i reconéixer tot el que ha fet per Torrent, amb aquest nomenament ben 
merescut.

Tècnica de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià
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Qui no s’ha trobat alguna vegada davant el vertigen d’una nova aventura personal 
sobrevinguda, i enmig d’una paradoxal soledat sobreexposada, no ha buscat un 
referent? L’esdeveniment meravellós es produeix quan descobreixes que ben a prop, 
algunes persones han assumit la responsabilitat que implica tindre un superpoder i 
que, de manera molt generosa, estan disposades a ofeirir-te la seua ajuda inestimable. 
Són herois quotidians que han posat el seu temps i els seus recursos, de manera 
solidària i compromesa, en la construcció d’una societat més igualitària i justa. 

Quan sembla que fan fallida les idees i s’han instal·lat amb tota comoditat els 
dogmatismes, el soroll cridaner arracona els individus que, recordant l’esperit 
primigeni dels socràtics, passejaven a hora foscant i connectaven amb altres éssers 
anònims, parlaven sobre la possible veritat de les coses, una veritat que esperaven 
anar construint junts. D’entre ells, vaig escollir un referent. D’aquells que transmeten 
i contagien, amb passió assossegada, el poder de la paraula per resoldre conflictes, 
promoure l’interés general, encoratjar la societat civil per a canviar la realitat. 
D’aquells que confien en els qui s’associen per aprofundir en l’obligació col·lectiva que 
s’encamina al bé comú i saben que la formació serà la ferramenta bàsica per a assolir 
la igualtat d’oportunitats 

Però saber-se explicar, fer-se entendre i comunicar no són sinònims. I l’Alfred que 
buscava un referent va trobar l’altre Alfred en eixe camí. Allà on la principal aspiració 
compartida era la voluntat per posar-se al servei dels ciutadans i fer-los partícips de 
les decisions que els afecten, resultaria fonamental la lliçó magistral de l’humanista a 
qui estos articles volen homenatjar. Per com ell ha fet del diàleg una arma hipnòtica; 
del debat obert, tolerant i respectuós, un recurs infal·lible; i de la llibertat d’expressió i 
opinió la base per a trobar el consens amb els qui – en busca d’aquella veritat socràtica- 
no combreguen amb la nostra mirada sobre com s’haurien de resoldre els conflictes. 

Tot superpoder comporta una gran responsabilitat. Alfred Domínguez ha aconseguit 
fer de la paraula l’escenari on, si s’acompanya d’empatia, capacitat d’escoltar i 
coherència, no res és impossible en el camp de les idees. Per tant, no res es pot 
interposar en l’objectiu de millorar la societat en què vivim. Ara bé, la complaença no 
ens ha de fer caure mai en la mediocritat. 

L’heroïcitat de la paraula

Alfred Costa
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En temps de polaritat dialèctica i frivolitats mediàtiques, la informació objectiva 
pot ser l’única medicina que aparte la llibertat d’opinió de la farsa. Per a evitar 
confrontacions estèrils i nodrir el diàleg d’arguments, Alfred proposa bones dosi de 
lectura i conrear la ment amb una dieta on no puga faltar la música, el teatre, les 
arts plàstiques o viatjar. Este complement vitamínic vital és l’antídot als prejudicis, 
i combinat amb la tolerància crítica i la ciutadania activa permetran mantindre 
activades totes les alarmes contra la discriminació o la manca de llibertats. 

Amb la paraula va formar centenars d’alumnes. Amb la paraula va liderar l’època de 
major creixement participatiu entre els col·lectius d’esta gran ciutat que és Torrent. 
Amb la paraula va teixir una teranyina social i festera on totes les sensibilitats es 
trobaren representades i mai excloses. Amb la paraula va cometre la major de les 
heroïcitats: fer sentir a la gent que les seues aportacions individuals o grupals, per 
menudes o insignificants que aparenten, estan destinades a millorar la qualitat de 
vida dels qui ens envolten.

Fer-se entendre requereix l’esforç de voler estar en sintonia amb l’adversari. Saber-se 
explicar exigeix haver adquirit, amb humilitat, les claus del diàleg com una forma 
sana i digna de conviure. La combinació de totes dos amb l’exercici convençut de 
transparència i honestedat han estat fonamentals en totes i cadascuna des les 
vessants acadèmiques o públiques on Alfred -durant la seua trajectòria- ha demostrat 
el poder que les persones tenim a l’hora de transformar lliurement i democràticament 
la societat en què vivim. 

Corren temps de simulació, de pragmatisme, de discursos que s’acomoden amb facilitat 
però de manera perillosa entre nosaltres si no practiquem la dialèctica. Escoltant Alfred 
Domínguez sabem que davant reflexions frèvoles, superficials i de vegades incendiàries, 
els raonaments i les argumentacions òrfenes d’apassionament i radicalisme escènic 
faciliten l’ecosistema en què la paraula recondueix les idees pel camí del consens i 
l’acord. Com alguns afirmen, les galtades dialèctiques arruïnen el debat. I una volta 
instal·lades en l’intercanvi d’opinions, tot està disposat perquè puga ser sembrada la 
discòrdia, els discursos de l’odi, i tot un exèrcit de fòbies discriminatòries que guanyaran 
sobradament les oïdes dels qui han fet seu el missatge de la por.

Per això, algunes paraules en boca d’Alfred Domínguez conviden a tindre esperança 
en el futur. Pronunciades per ell: la comarca serà un espai de pertinença a un 
col·lectiu ric en patrimoni; la democràcia participativa apareixerà com una reclamació 
d’empoderament per als qui més enllà de la delegació d’un vot a una urna han de 
mantindre viu l’esperit crític amb els qui gestionen la cosa pública; la societat civil 
abraçarà totes aquelles inquietuds compromeses perquè l’estupidesa i la mediocritat 
no guanyen la batalla de les reivindicacions siga quina siga la seua naturalesa; i 
Torrent, serà eixa ciutat acollidora amb cor de poble on alguns homes i dones han 
deixat tal empremta que el nomenament de Fill Adoptiu pot quedar-se curt. 

Periodista. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Torrent de 2015 a 2018
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Persones que aporten

Julio Huerta

Hi ha persones que sempre aporten, que sempre sumen 

Persones que aporten la seua energia i saviesa en teixir relacions de confiança, millorar 
la convivència i reforçar els fonaments de la comunitat. 

Aquells que amb el seny, el judici i la prudència dels savis s’imbriquen en projectes 
col·lectius i col·laboren amb els moviments associatius per a construir una societat 
més justa. Una comunitat on prime la solidaritat per damunt de l’individualisme. 
Perquè saben que l’acció individual és necessària, però no suficient per a transformar 
la realitat. 

Són els que assumeixen la responsabilitat de millorar el món que hem heretat dels 
nostres avantpassats i des de la seua actitud, talant, humilitat i el seu treball quotidià, 
transformen la societat. Perquè la història es construeix des del dia a dia. 

Persones que sumen, sempre al costat dels altres, perquè som i ens fem junts i gràcies 
als altres. I sumant, i amb altres persones, formen famílies, amistats, projectes, xarxes, 
afectes, comunitats,... 

I en el marc d’una societat excessivament legalista, com la nostra, en què allò que no 
està regulat per llei no ens obliga, aquestes persones ens recorden els valors universals, 
l’ètica i el compromís cívic en la defensa de la dignitat humana i de la comunitat. 

Persones que tenen una altra forma de relacionar-se, de resoldre els conflictes, de 
prendre les decisions. Practiquen una cultura més humana i feminista, lluny de les 
lluites de poder i dels protagonismes. Trien les paraules adequades, perquè la paraula 
ens diferència dels animals i quan la compartim ens possibilita el diàleg. Saben que 
només des de la paraula i el diàleg és possible començar la metamorfosi necessària 
per a progressar com a societat.

Persones que no perden mai la intel·ligència per a fer-se preguntes i conserven intacta 
la capacitat d’admiració. No busquen respostes definitives, sinó que prefereixen 
acostar-se a la veritat, en el sentit d’anar revelant noves dimensions del món que ens 
envolta, perquè per a canviar la realitat, primer cal comprendre-la. 
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Construeixen des del respecte i l’afecte envers els altres, amb una actitud de 
comprendre les circumstàncies i les raons de cada persona, de posar-se al seu lloc. I 
des de la discreció i quasi sense que ningú se n’adone, fan créixer els que tenen al seu 
costat. 

Són eixes persones necessàries de les quals no podem prescindir per a transformar el 
món. I així, des del consens, l’ètica, la coherència i el diàleg és com Alfred Domínguez 
ha assumit el compromís de construir una ciutadania i una comarca crítica i 
compromesa. 

Alfred ha presidit la Fundació Horta Sud des del 2005 fins al 2018. S’incorpora a 
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO) a principis dels anys 80 i un 
poc més tard a la Federació d’Associacions Veïnals de Torrent i comarca, amb eixa 
voluntat de treballar per enfortir el teixit associatiu i donar-hi suport perquè que siga 
fort, autònom i amb capacitat crítica. De la mà de l’IDECO i de Josep Ferrís passa a 
formar part de la Fundació Horta Sud, i n’és elegit president l’any 2005. Són moltes les 
associacions i els projectes comarcals amb els quals Alfred ha col·laborat de diferents 
maneres, un escrit, una conferència, cursos, un acte, compartint idees, projectes, 
etc. Sempre amb voluntat de sumar, de construir ciutadania i crear consciència de 
comarca. 

En aquests anys al cap de la Fundació, Alfred l’ha feta créixer. S’han multiplicat els 
cursos, les jornades, les publicacions. S’han posat en marxa desenes de projectes, 
campanyes de promoció de l’associacionisme, fòrums, xerrades, etc.

Des de diferents governs autonòmics, plataformes estatals, coordinadores associatives, 
diputacions, associacions de professionals i entitats internacionals han reconegut la 
tasca de la Fundació Horta Sud i li han atorgat diversos guardons pel treball en favor 
del compromís cívic, la innovació, l’enfortiment de l’associacionisme, la solidaritat i 
la ciutadania. 

I en tot el seu treball a la Fundació i a la comarca, Alfred ha deixat la seua empremta, 
perquè hi ha persones que sempre aporten i sempre sumen. 

Alfred és, senzillament, una persona extraordinària. Sempre està quan se’l necessita. 
Com diu Beltort Brecht: “En moments difícils de vaixells naufragant, de sobte, 
descobrim fixa en nosaltres la seua mirada immensa.

Director de la Fundació Horta Sud 
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Generar opinió, enfortir la societat civil

Josep Medina Baixauli

A finals dels anys setanta del segle passat, en perdre el suport del Cercle Catòlic de 
Torrent per als cursos d’ensenyament de valencià que féiem l’amic Vicent Palacios i jo 
mateix, vam haver de buscar un lloc alternatiu. Després d’un període d’interinitat en els 
locals parroquials de l’Ermita, les classes les vàrem continuar en les aules de l’institut 
de batxillerat del carrer del Convent, que ara porta el nom de Tirant lo Blanch. A l’hora 
de buscar l’aixopluc de l’institut no vam tindre cap dubte de la complicitat i el suport del 
seu director que, en aquell moment, era Alfred Domínguez i que ens va donar totes les 
facilitats per a utilitzar els seus locals.

I així és Alfred, una persona que sempre està disposada a tirar una mà i col·laborar 
amb qualsevol organització o esdeveniment cívic, tant si és cultural, com festiu, que ell 
considere socialment interessant sense mirar si aquells que ho fan són d’un o d’altre 
pensament o si tenen o no afinitat política; només té en compte una condició: que es 
respecten els drets humans i els principis democràtics.

Parlar d’Alfred Domínguez no és fàcil. I no ho és perquè és tan gran el bagatge de 
qualitats humanes que l’acompanya i tantes les facetes de la seua persona que sempre et 
quedaràs curt: és el mestre vocacional, el ciutadà implicat, el polític responsable, el filòsof 
il·lustrat, el pensador crític, el company raonador,... i sobretot l’amic incondicional. És 
per açò que tanta gent ha volgut col·laborar i posar el seu granet de sorra en aquesta 
publicació que s’edita amb motiu del nomenament oficial d’Alfred com a Fill Adoptiu 
de Torrent (torrentí de fet ja ho era fa molt de temps per a la gent del poble), segur que 
tots ells, cadascun amb el seu punt de mira, sabran glossar-ne els mèrits molt millor que 
no jo.

Alfred sempre ha estat preocupat per allò que s’anomena «societat civil» i se n’ha ocupat 
sempre de buscar mecanismes i ferramentes que ajuden a crear un corpus teòric que 
servirà de base per a enfortir-la. És per això que fa dèsset anys ens va convocar a un 
grupet de gent i ens manifestà la idea d’intentar un espai de diàleg i contrast d’opinions 
a partir del mestratge d’experts en diverses matèries. Així va nàixer el Foro d’Opinió de 
Torrent, tal com el coneixem en l’actualitat, que va començar a caminar l’any 2003 i 
encara continua a hores d’ara.
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Es van aprofitar experiències anteriors de conferències, sopars i tertúlies que s’havien 
organitzat tant a Torrent com a escala comarcal per a dotar-lo d’un format propi que s’ha 
mantingut en el temps amb molt poques modificacions; l’estructura ponència/sopar/
col·loqui s’ha manifestat com a encertada; el nom mateix, Foro d’Opinió de Torrent, ve 
d’una primera etapa i es manté com una continuació de l’activitat.

Recorde el dia que Alfred em va convidar a formar part del grupet organitzador; per a mi 
va ser una satisfacció i un repte poder formar part de la gent que posaria en marxa una 
iniciativa que, a priori tenia molt bona pinta. Amb moltes il·lusions i amb molts dubtes 
vam anar imaginant i donant-li forma sense cap garantia de continuïtat en el temps. 
De fet pensàvem que mentre hi haguera vint o vint-i-cinc persones interessades valia 
la pena intentar-ho. El temps i els assistents habituals s’han encarregat de confirmar 
que la idea inicial d’Alfred no anava desencaminada. A hores d’ara ja funciona 17 anys 
ininterromputs i amb una afluència d’assistents més que raonable. La mitjana de més 
de cinquanta persones cada sessió és el millor referent d’estar oferint un producte de 
qualitat i un al·licient que ens motiva a persistir.

Més d’una vegada he sentit a gent del poble dir que és un luxe poder tindre a Torrent 
el Foro d’Opinió i compartir el mestratge de la gran quantitat i qualitat de gent que ha 
passat per allí. No seré jo qui ho negarà, però puc assegurar que, per als qui formem 
la comissió organitzadora, el vertader luxe és l’oportunitat d’haver de vore’ns diverses 
vegades al mes i compartir reunions i tertúlies. I encara que alguna gent ha canviat, 
l’esperit d’amistat, de contrast de punts de vista, de respecte per les opinions de tots i de 
compartir tasques i responsabilitats continua ben viu.

No cal dir que Alfred és el veritable motor del fòrum. Les seues opinions i els seus punts 
de vista, sempre interessants, són fonamentals a l’hora d’elegir els temes a tractar o els 
ponents més adients per a afrontar-los. La gran quantitat de contactes, amics i coneguts 
que té Alfred en el món acadèmic i en el polític han facilitat molt la tasca de poder 
arribar a conferenciants de gran talla intel·lectual i moral; podem dir que molts d’ells 
han vingut per ell o per la seua mediació. Només cal repassar la nòmina de ponents: 
investigadors, professors, polítics, catedràtics, inventors, escriptors, juristes, enginyers, 
empresaris, artistes, periodistes, lingüistes, historiadors, jutges, economistes, teòlegs, 
geògrafs, sociòlegs, filòsofs...

La mà d’Alfred també s’albira en vore la llarga llista de temes que s’hi han tractat, i en 
són molts. Conceptes com desenvolupament, ciutadania, sostenibilitat, societat civil, 
participació, economia social, corrupció, migracions, governabilitat, contracte social, 
construcció europea, justícia com a raó social, etc.. tenen una clara base filosòfica i 
estan relacionats en el món de l’ètica encara que no s’anomene explícitament. En eixe 
sentit, és significatiu que la primera de les conferències que vam organitzar era sobre 
«l’ètica del desenvolupament».
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Com a bon educador, Alfred ens anima a enraonar (a fer ús de la raó), a utilitzar la 
paraula justa i el concepte precís. Ens aclareix que política és tot allò que té a veure 
amb la polis, és a dir amb la ciutadania i les seves preocupacions. Ens recorda que la 
república no és només el contrari de la monarquia, sinó que és aquell règim que basa el 
poder polític en la voluntat democràtica del poble. Ens fa vore que nosaltres està format 
pel nos, plural majestàtic, i altres; que un jo individual ho és sempre en relació als altres. 
Ens mostra que la lectura ens transporta a un univers de saviesa imprescindible per a 
entendre el món que vivim. 

En resum, i pel que fa al Foro d’Opinió, Alfred Domínguez és primer que res un amic i 
un company que amb la seua actitud ha sabut crear un ambient de comportament cívic 
coherent amb el seu pensament. Personalment continue estant orgullós i molt pagat 
de la seua amistat i de poder compartir amb ell aquest repte tan engrescador d’ajudar 
a crear opinió entre els nostres conciutadans, i m’atrevisc a dir que és un sentiment 
compartit per tota la resta de companys que formem el Foro d’Opinó de Torrent.

Un dels organitzadors del Foro d’Opinió de Torrent
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La diversitat es constata cada dia als carrers de Torrent, en els parcs i en les escoles, en 
les botigues i en els centres de salut; Torrent és, hui, una ciutat mòbil, en la qual viuen 
intensament dones i hòmens, jóvens i adults, famílies i individus, que es varen veure 
obligats a adoptar la condició de migrants. La mobilitat a causa de l’esperança o de 
la impotència, de la por o de la violència, del treball o de la pobresa és el codi genètic 
d’una ciutat oberta en què conviuen persones de distintes races, cultures, estils de 
vida i religions, que es reconeixen amb idèntics drets i mútues obligacions. Allò que 
en altres llocs ha originat conflictes, desavinences i por, a Torrent és un procés de 
civilització.

Com a resultat d’aquesta mobilitat, Torrent és una ciutat plural, amb diversitat de 
formes de viure, de sentir, de pensar, de resar, de cantar i de menjar. Recorde un 
reportatge en una escola de Torrent, el periodista s’acosta en l’hora del pati a un 
grup de xiquets i xiquetes amb intensos caràcters ètnics. I pregunta al xiquet blanc 
si jugava amb la xiqueta negra, al mulat si assistia a la festa d’aniversari del pèl-roig. 
Sorprenentment, ningú no va respondre, perquè no havien entés la pregunta. I amb 
mirada displicent van seguir jugant. El que per al reporter era un problema, per a 
aquells xiquets i xiquetes era l’estat natural de les coses. Aleshores vaig comprendre 
que Torrent havia conquistat el dret a viure en plural.

Sostinc que darrere d’una conquesta cívica, hi ha un treball suportat per multitud 
de persones anònimes, per institucions polítiques i educadores, per organitzacions 
cíviques i confessions religioses, per associacions de veïns i comissions falleres. 
Incloure el nouvingut en els dinamismes socioculturals de la ciutat, requereix depòsits 
d’empatia; aconseguir que persones, amb identitats múltiples, convisquen sense por, 
requereix depòsits de confiança; crear vincles entre pobles, entre països i classes socials, 
necessita depòsits de creativitat. Teixir tots aquests depòsits en una ciutat educadora, 
inclusiva, solidària i cosmopolita, ha sigut la vocació i la tasca d’Alfred Domínguez, pel 
coratge de l’educador, per l’energia del líder social, per la lucidesa de filòsof ètic i per la 
solidaritat d’una persona corrent, a qui coneixen bé els amics i amigues.

Deia Albert Camus del seu mestre de primària, cosa que bé podríem atribuir a Alfred, 
que en les seues classes “l’escola alimentava en ells la fam essencial de descobrir; 

Viure en plural, construir allò que ens és comú

Ximo Garcia Roca
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sentien per primera vegada que existien i que eren objecte de la més alta consideració: 
se’ls jutjava dignes de descobrir el món”... El mestre no es limitava a ensenyar-los 
només el que li pagaven per a ensenyar.

Com a líder social, camina al costat de la gent: “davant”, projectant i imaginant un futur 
per a tothom; “enmig”, unes altres vegades, sostenint el pas i cedint el protagonisme; i 
“darrere”, quan era necessari tindre cura dels cansaments. El líder social anteposa tot 
allò que és comú al que és particular i crea espais públics, causes universals, escoles 
inclusives, vincles afectius i amistats cíviques. Aquest espai públic és més urgent, si 
això és possible, en el moment que la raó pública pateix derives sectàries, posicions 
fonamentalistes i pràctiques intolerants. El que és comú no és la part mínima, sinó 
l’essència.

Com a filòsof ètic, Alfred no s’ha conformat a viure en plural ni s’ha resignat a ser 
espectador, sinó que en reflexionar i practicar, ha intentat descobrir la dignitat comú 
per davall de les diferències. El que sorprèn no és constatar que tenim un color de pell 
distint, que adorem deus diversos i mengem plats diferents –fet natural i intrínsec— 
sinó reconéixer i treballar per les coses comunes i compartides que ens fan humans. Si 
per a gestionar la diversitat basten científics social competents; per a governar el que 
és comú cal intel·ligència política, responsabilitat ètica i saviesa moral. Els clàssics, 
explicava Alfred, diferenciaven el coneixement tècnic, que utilitza els mitjans, de la 
saviesa, que s’ocupa dels fins.

Com a ciutadà solidari s’ha implicat en la construcció del “nosaltres” comú. Torrent, 
gràcies al treball d’educadors i polítics, de voluntaris i professionals no és la suma 
d’individus sinó un nosaltres que està sembrat d’històries solidàries, de ciutadans 
anònims, de voluntaris altruistes, d’energies espirituals; però també és el lloc on fan 
niu les contradiccions, els conflictes i les destruccions. Aquesta realitat només pot 
abordar-se amb valors compartits i reconeixement dels drets humans a què tanta 
atenció ha dedicat Alfred. Calen, a més, la fraternitat, la misericòrdia i la compassió, 
l’acollida i el perdó, el civisme, la pau, la bondat. 

Alfred pertany a la generació de sers humans que la poetessa nicaragüenca Gioconda 
Belli denomina generaciones de amadores y soñadores, portadores de sueños,

...los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías.
Nosotros sólo sabemos que los hemos visto
sabemos que la vida los engendró
para protegerse de la muerte.

Sociòleg i teòleg
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En homenaje y reconocimiento a don Alfred Domínguez Ibáñez, 
con motivo de su nombramiento como Hijo Adoptivo de Torrent.

Entre los retos de la nueva sociedad que estamos dibujando, no sólo en España sino en 
la mayor parte de los países del mundo civilizado, se encuentra el de ofrecer justicia.

En ocasiones confundimos lo que sea la administración de justicia con la justicia 
misma. Es una reducción que nos lleva inevitablemente a la confusión y en ocasiones 
al enfrentamiento.

Si quisiéramos concretar algo más la necesidad de justicia en relación con el 
gran reto de nuestra civilización actual, no me costaría situarlo, no sólo pero muy 
significativamente, en el trato vinculado con las políticas que corresponden o debieran 
corresponder a las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de 
personas desde la perspectiva de los Principios que se derivan de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

El más reciente documento, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos el pasado 7 diciembre 2019, contiene los “Principios” que a tal efecto se 
aprobaron en virtud del mandato de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el llamado “Pacto de San José de Costa Rica” o “Convención Americana”, 
derivado de la Declaración Universal y completado por múltiples Cartas, Protocolos 
Adicionales, Convenciones, Declaraciones y Principios y Buenas Prácticas, que 
han venido elaborándose y aprobándose en favor de personas que se encuentran en 
permanente riesgo de vulneración de sus derechos esenciales.

Como en el Preámbulo del documento citado se reseña, existe la preocupación de todos 
los organismos de derecho internacional por el aumento de movimientos políticos y 
tendencias xenófobas, acompañado del recrudecimiento de una retórica agresiva y de 
acciones represivas por parte de agentes estatales y no estatales y sus consecuencias 
para la seguridad humana en las zonas fronterizas y en ciudades con repercusiones 
directas para el bienestar tanto de los migrantes como de las comunidades locales. 

Es de justicia

José María Tomás
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A su vez, se afirma que la irregularidad de la salida, la entrada o la estancia de una 
persona en un Estado no puede constituir un delito penal y, por tanto, no debe ser 
objeto de legislación penal o similar; y que el uso del término “ilegal” como calificador 
de personas refuerza la criminalización, discriminación y deshumanización de todos 
los migrantes, cualquiera que sea su situación migratoria. 

Somos más proclives al rechazo que a la cercanía al diferente. De ahí, “la importancia de 
la lucha contra todas las formas de incitación al odio, la violencia, la criminalización, la 
discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia contra 
los migrantes, independientemente de su situación migratoria, y contra cualquier 
persona en necesidad de protección internacional, en la región y en el mundo”.

A todo ello se une el carácter transnacional de la migración y la importancia de la 
responsabilidad compartida entre los Estados, la necesidad de cooperar y dialogar 
para defender y proteger los derechos humanos de todos los migrantes y la necesidad 
de instituir políticas, leyes y prácticas integrales que privilegien a la persona y que 
estén basadas en los derechos humanos.

No se trata tanto de definir una nueva política, sino simplemente de reconocer 
los principios que adornan el respeto de los derechos humanos, como son, la 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, progresividad y 
no regresividad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. De lo 
que se deriva la necesidad de respetar el derecho de todos los migrantes a igualdad 
de trato y no discriminación por causa alguna y el “principio de no devolución del 
derecho humanitario y del derecho de los refugiados, que prohíbe la devolución de 
cualquier persona a una situación en la que tendrían que enfrentarse a un riesgo real 
y previsible de persecución, muerte, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
y degradantes, desapariciones forzadas u otros daños irreparables”.

Según publica recientemente Planeta Futuro, un país pobre como Uganda mantiene 
una política de acogida única de puertas abiertas para refugiados. El presidente del 
país ha distribuido un terreno de 20 m² a cada refugiado registrado, que le permite 
tener espacio para construir una pequeña casa y la posibilidad de mantenerse gracias 
al cultivo de productos agrícolas. Testimonios de los beneficiarios mantienen que 
“tenemos el deber de ser amables con los demás en tiempos de necesidad”, “nuestra 
hospitalidad permite que todo sea posible”, “la inmigración es una oportunidad”. “He 
prestado algunos de mis terrenos al gobierno para que los done a refugiados, pero 
también a compatriotas que viven aquí. De esa forma lo que estaba sin cultivar ahora se 
vuelve productivo y se crean oportunidades comerciales”. “La educación es la primera 
necesidad para los jóvenes. Sin ella el futuro está marcado, pues los necesitamos para 
ser mejores personas y poder ayudar a otros”.

Todos se benefician de un sistema como ese: el propietario de terrenos apenas puede 
cultivarlos y ser productivos; los refugiados son una fuerza laboral ideal para garantizar 
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que la tierra se vuelva fértil. El proyecto prevé el uso de mano de obra ugandesa para 
evitar la exclusión de la población local. Del excedente de productos agrícolas nacen 
nuevos mercados medianos y pequeños que facilitan la integración de los refugiados y 
brindan oportunidades de trabajo para todos. La cuestión preocupante es que toda esa 
política depende de fondos asignados por la comunidad internacional y no siempre 
llegan.

Debemos protegernos frente a las noticias falsas o fake news, que pretenden descalificar, 
criminalizar conductas o dudar de la procedencia de los movimientos migratorios. 

Los bulos intencionados pretenden generar rechazo a diario: No se ha licitado tabaco 
para los menores del Centro de Estancia Temporal de Ceuta (BOE 27/12/2019); ni 
ninguna asociación musulmana ha pedido la retirada del decorado navideño de 
Málaga; ni se han creado en Francia vagones especiales para mujeres por agresiones 
sexuales de inmigrantes, sino para embarazadas, ancianos y niños para protegerles de 
aplastamientos durante la huelga general.

Establece la citada Declaración de Principios que “los migrantes, cualquiera que 
sea su situación migratoria, contribuyen de manera significativa y positiva a sus 
comunidades de origen y de acogida, generan prosperidad, conocimientos, actitudes, 
innovación y desarrollo sostenible, y que su habilidad de participar e influir en la 
comunidad en condiciones de igualdad es una parte importante de la dignidad 
humana”.

Sin embargo, se detecta que la sociedad no se está comportando del modo que exigen 
los principios vinculados con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
justicia acaba “maltratada” por la desinformación que se produce de resoluciones 
judiciales fundadas, pero extractadas de modo interesado en favor de tesis políticas 
de cualquier orden.

Del mismo modo, la justicia aparece como “maltratadora” cuando en la aplicación 
del derecho recibido de los órganos legislativos se incorporan criterios ajenos que no 
corresponden ni a la ley, ni a los principios generales del derecho, ni a las declaraciones 
internacionales que constituyen el sistema de fuentes constitucionalmente establecido 
en nuestro derecho (art 10.2 CE).

Es verdad que se nos ha casi convencido de que “hacienda somos todos”, aunque a 
regañadientes; pero no nos acabamos de convencer de que “justicia somos todos”, en 
tanto que todos estamos llamados a ser justos. Como sostenía el clásico, todos estamos 
obligados social y cívicamente a no hacer daño a otro, a vivir honestamente y a dar a 
cada uno lo suyo.

Esta es una propuesta de mínimos para cualquier ciudadano, que se convierte en el 
frontispicio de todo compromiso de quienes asumimos la obligación de impartirla.
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La esencia de la justicia es el respeto eficaz y concreto de los derechos de todos, 
especialmente de los más débiles que no saben o no pueden reclamarlos por sí mismos. 

Hacer justicia equivale a defender los derechos ante los tribunales o fuera de ellos. La 
justicia supone honradez respecto a las normas y a las personas; y el reconocimiento 
de la inocencia como presunción esencial frente a cualquier acusación.

Podrían plantearse múltiples propuestas para alcanzar el comportamiento digno de 
quien, como humano, está obligado a tratar al resto de los ciudadanos de este mundo 
del mismo modo; pero se me sugiere como prioritario:

• Que todos nos merecemos ser ciudadanos libres y sensatos y para ello estamos en 
condiciones de exigir la incorporación en la formación y educación lo adecuado 
para saber discernir entre lo real y lo inventado, entre lo cierto y lo radicalmente 
falso por perverso.

• Que estamos en condiciones de exigir la creación de instrumentos que permitan 
detectar de inmediato aquellas noticias falsas que colaboran a la desinformación 
y la injusticia, generalmente sobre personas o grupos sociales a quienes se intenta 
marginar.

• Que parece razonable someter a la necesaria ITV a todos aquellos profesionales 
que trabajan en la justicia, en la información, en la política o en los procesos 
formativos de otros.

Ese es el objetivo a partir del cual podremos incorporar más sentido crítico y ético, 
humanidad e inteligencia y excluir la primacía de criterios políticos para cualquier 
interpretación de la vida social, civil o judicial.

Para ser justos no podemos esperar que suceda algo fuera, sino el convencimiento 
interior de un modo distinto de comportarse. No podemos alcanzar la fortaleza de la 
justicia sin sabernos amados y sin saber encontrar la razón profunda de un modo de 
vivir gratificante. En muchas ocasiones, no depende de la decisión de uno, sino de la 
experiencia de haber sido tratado justamente.

Uno de nuestros patronos de honor, el doctor Pedro Cavadas, ha afirmado 
recientemente que “la ayuda humanitaria es un precio razonable por el alquiler de 
vivir en la zona fácil del mundo. No basta con sacudir durante un tiempo la conciencia 
con inversiones puntuales en problemas ajenos. El motivo de la ayuda humanitaria y 
por tanto de la justicia global es la pura decencia”.

El reconocimiento de los derechos humanos se sustenta en la afectividad y genera cor-
dialidad porque atribuye cercanía, aunque a veces la igualdad conspire contra la justi-
cia. No amamos para ser amados, amamos porque nos sentimos amados. No ofrece-
mos justicia para reclamar justicia, somos justos porque nos han tratado con justicia.
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Magistrado. Presidente de la Fundación por la Justicia

Todo ello me viene a la mente a partir del conocimiento de personas como Alfred, 
quien asumió vitalmente el compromiso de enseñar a pensar, aprender a discernir 
y comprometerse a vivir desde un profundo sentido de la justicia, que le ha llevado a 
ser reconocido como defensor de los derechos de todos, antesala del reconocimiento 
como Hijo Adoptivo de la querida ciudad de Torrent. Reconocimiento que es de pura 
justicia.
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Compartir la vida con personas que viven como piensan, siempre que piensen bien, 
es un auténtico regalo de la vida o de la providencia, que rara vez se recibe. Alguno de 
esos regalos me ha llegado durante los años que llevo por el mundo, no muchos, pero 
uno de ellos es sin duda el de Alfredo Domínguez. 

Lo conocí en la Facultad de Filosofía, en un Seminario de Filosofía Griega que dirigía 
Fernando Cubells y se celebraba en distintos lugares, frecuentemente en su propia 
casa, en la histórica calle de la Barchilla. Allí tratábamos sobre textos clásicos, pero 
también acerca de cuestiones de la vida cotidiana que D. Fernando enfocaba con 
su fina ironía. Con él viajamos para conocer a filósofos españoles tan significativos 
como Xavier Zubiri, Julián Marías o Pedro Laín, a pintores como Gustavo Torner, en 
Cuenca, que había tomado como base para su cuadro sobre Heráclito la interpretación 
de D. Fernando, o a valencianos como D. Alfonso Roig y Joan Fuster.  

Hace años de todo esto, claro, pero ya entonces Alfredo mostraba día a día que su 
modo de ser y estar en el mundo era el del diálogo cordial, con todo lo que eso implica. 
Creo que más tarde en sus escritos sobre ética y cultura cívica ha puesto en papel, 
negro sobre blanco, con ayuda de su profunda reflexión filosófica, lo que ha sido y 
es su tónica vital, su proyecto de vida compartida: ser con los otros conformando un 
espléndido pronombre personal de la primera persona del plural, un “nosotros”, que 
se compone desde el diálogo con cada uno. Alfredo practica ese fecundo camino de 
ida desde la práctica a la teoría y de regreso de la teoría a la práctica, que hace su 
propuesta de ética, lúcida y creíble.

Porque es en la experiencia cotidiana donde ha captado lo que, a mi juicio, es el 
núcleo de sus escritos éticos: que los seres humanos –mujeres y varones- no somos 
individuos aislados que decidimos reunirnos para sacar ventaja de la vida común, para 
maximizar el beneficio, sino que somos desde la raíz, desde lo más profundo, personas 
en diálogo, sujetos unidos por un vínculo al que podemos llamar en consecuencia 
“intersubjetividad”. El individualismo, al que recurren, entre otras, las propuestas 
neoliberales, es falso: somos personas en relación dialógica a través del lógos, que es 
palabra y razón. Por eso es tan necesario promover su ejercicio en la vida pública y 
también en la personal. 

Amistad cívica y cosmopolitismo arraigado

Adela Cortina
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De este núcleo filosófico radical van surgiendo en los trabajos de Alfredo orientaciones 
éticas para las distintas dimensiones de la vida compartida: democracia inclusiva, 
compromiso y amistad cívicos, cosmopolitismo arraigado. 

Democracia inclusiva, porque la forma de organización política más humana sería la de 
una democracia inclusiva, que se niega a levantar una muralla entre “nosotros” y “ellos”, 
entre los “míos” y los “vuestros” o los “suyos”. Por eso es perverso el supremacismo de 
quienes excluyen a inmigrantes o a grupos estigmatizados socialmente desde el odio o 
el desprecio. Pero también es dañino el supremacismo de los nacionalismos cerrados, 
incapaces de aceptar que no se pueden poner vallas al campo, que los interlocutores 
del diálogo humano rebasan las fronteras nacionales y llegan a los confines de la 
humanidad. No quieren aceptar que somos humanos y nada de lo humano puede 
resultarnos ajeno. No quieren aceptar que toda persona –como recordará Alfredo con 
Karl-Otto Apel- es una interlocutora válida y a ninguna de ellas se puede impedir 
participar en un diálogo cuando se trata de cuestiones que le afectan.

Una ciudadanía comprometida se empeña denodadamente en la tarea de romper 
barreras y de reforzar el vínculo entre los que componen el pueblo, la amistad 
cívica imprescindible para llevar adelante proyectos ilusionantes en el camino de la 
construcción de la justicia, que debería ser la virtud suprema de la vida en común. 
Esto es lo que ha escrito Alfredo a menudo. Y es lo que ha hecho día a día en Torrent 
y en los lugares en los que ha vivido. Somos muchos los que podamos dar fe de ello. 

Y, por último, la apuesta por el cosmopolitismo es también una derivada del núcleo 
radical, de nuestro ser dialógico. El cosmopolitismo sería el proyecto de futuro que 
deben construir cuidadosamente ética y política para llegar a una sociedad en paz. A 
ello obliga tomar los derechos humanos en serio, tal como se proclamaron en 1948 en 
el nivel internacional, tal como se recogieron en la Constitución Española de 1978 que, 
como bien dice Alfredo, es limitada como todo lo humano, pero marca lúcidamente el 
camino de los derechos y los valores superiores. Pero también la Carta de Derechos de 
la Unión Europea camina en esta dirección y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas la subrayan sin ambages. 

Pero, eso sí, en el caso de Alfredo no se trata de un cosmopolitismo abstracto, del que 
profesan cómodamente quienes dicen sentirse ciudadanos del mundo y descuidan 
el lugar en el que hacen la vida cotidiana, su familia, su pueblo, su entorno. Todo lo 
contrario, Alfredo ha practicado y practica el cosmopolitismo arraigado de quien se 
compromete con lo local, pero desde el horizonte de humanidad que nos constituye. 
Las personas tienen raíces, pero también piernas que les llevan a todos los lugares del 
mundo.  

Cuentan que en una ocasión alguien viajó a Cartagena de Indias para entrevistarse 
con Gabriel García Márquez y al vivir unos días en Colombia le dijo: usted no es un 
novelista, usted es un notario. Eso me ha ocurrido a mí en este breve texto, que no 
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Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València

he hecho sino levantar acta de lo que he leído de Alfredo y lo que le he visto vivir 
desde aquellos años del seminario de Cubells. En encuentros en la facultad, en 
ÉTNOR, en sus actividades de Torrent. Y en aquel espléndido máster de “Psicoética 
para la Educación Cívico-Moral”, que empezó en 1991, y en el que colaboraban tres 
departamentos de la Universidad de Valencia, psicología, pedagogía y ética. El título 
fue invención de Jesús Conill, siempre a punto para acuñar el rótulo capaz de sintetizar 
los esfuerzos de todos. Y quien hizo posible que se llevara a cabo desde la Consellería 
de Educación fue Alfredo. Cuando se lo propusimos preguntó: ¿para qué he hecho yo 
esta opción por la política sino para apoyar lo que es bueno para las gentes? No creo 
que sacara de ello ningún rédito político personal, pero afortunadamente tampoco 
lo buscaba. Apostaba por el bien común como político y como ciudadano, como ha 
hecho a lo largo de su vida. 

Por eso es una gran alegría que Torrent le integre también oficialmente entre los suyos 
como hijo adoptivo, y no sólo porque es un reconocimiento personal merecido, sino 
también porque lo es de una forma de vida justa y solidaria.
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Agradezco a los organizadores de este merecido homenaje a Alfredo Domínguez, 
con ocasión de su nombramiento como “hijo adoptivo” de la ciudad de Torrent, que 
me hayan invitado a participar en él para expresar públicamente la admiración que 
siento por Alfredo desde que éramos jóvenes, a lo que se añade la gratitud por su 
actitud solícita y generosa en momentos cruciales de la vida, como cuando me invitó 
al seminario doméstico de Fernando Cubells sobre filosofía griega. Allí no sólo se me 
abrió un nuevo horizonte filosófico, sino que empecé a conocer más personalmente 
a Adela. Creo que el afán por cuidar a las personas y las palabras como fenómeno 
intrínsecamente humano ha tenido mucho que ver con ese círculo de estudio y 
reflexión. 

De entre los diversos aspectos del pensamiento que Alfredo ha ido difundiendo a 
través de sus múltiples actividades quiero destacar su afán por comprender la compleja 
realidad a través del cuidado de las palabras. Si queremos pensar correctamente 
(orthòs lógos), si nos importa pensar bien, es porque, contra el tópico “piensa mal y 
acertarás”, creo que como Alfredo estamos convencidos de que acertaríamos más si 
pensáramos mejor. Pero para eso hay que amar la sabiduría y degustar las palabras 
con las que nos expresamos. 

Precisamente es muy significativo que Alfredo en sus conferencias, impartidas con 
ocasión de diferentes actividades (educativas, festivas, artísticas, etc.), empiece 
explicitando el sentido genuino de las palabras que va a usar recurriendo a la etimología, 
que, según Ortega y Gasset, viene a ser una forma de razón histórica; a título de 
ejemplo, cabe aludir entre otras a las siguientes: lógos, razón, palabra, diálogo, mito, 
tópico, política, ciudadanía, cultura, educación, ayuntamiento, justicia, humanismo, 
utopía, entrañas, vale, responsabilidad, verdad, competencia, descubrimiento, Crida, 
lectura, solidaridad, fraternidad…). 

Y es que este asunto de la palabra (hablada o escrita), según expresión del propio 
Alfredo, le “apasiona”. Porque es “algo necesario para la vida”, ya que el cuidado de 
la palabra está intrínsecamente relacionado con el ejercicio de la libertad y con la 
educación. Con las palabras hacemos la vida, por eso, según Alfredo, “en el buen uso 
de la palabra nos va la vida”. 

El cuidado de las palabras

Jesús Conill Sancho
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El lógos es lo que nos une como humanos y por lo que nos comunicamos compartiendo la 
vida. La palabra nos humaniza mediante la comunicación dialógica. La palabra se nutre 
de la experiencia y la expectación, siempre está aguardando, con alegría o angustia, y en 
soledad (como expresó Miguel Hernández con su palabra poética). La palabra se recibe por 
transmisión, por entrega, es siempre tradición que se alimenta por la creación. Por eso, “lo 
más humano” es el diálogo, la “palabra cordial” (Pedro Salinas), la “razón cordial” (Adela 
Cortina), frente a las diversas formas de violencia. Pues vivir es convivir y pensar es dialogar. 

Sin embargo, cuando la palabra es falsa, nos sumerge en las sombras de la mentira, en 
cuyo reino no es posible vivir con dignidad. Entonces se impone el silencio por miedo 
o por violencia, y se asfixia el pensamiento. 

Ahora bien, la palabra tiene un valor liberador. Como decía G. Orwells y cita en 
ocasiones Alfredo, “en tiempos de mentiras universales, decir la verdad es un acto 
revolucionario”. Lo cual, a mi juicio, se puede convertir en un impulso para forjar un 
carácter (êthos) libre, el propio de la condición humana, como también nos recuerda 
Alfredo citando a Gandhi: “Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. 
Cuida tus palabras porque se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque 
se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Cuida tu 
carácter porque determinará tu destino. Y tu destino será tu vida”. ¡Cómo nos recuerda 
este pensamiento - ¿verdad Alfredo? - el fragmento de Heráclito “El carácter es para el 
hombre daimon” (êthos anthrópoi daímon)! 

Así pues, el lenguaje es el hogar propiamente humano y humanizador, por ser 
potencialmente liberador de la ignorancia y de la violencia. “Somos palabra”, “somos 
un diálogo” (Hölderlin). Nos hacemos a nosotros mismos a través de la palabra, en el 
diálogo, dando razón (lógon didónai). El horizonte de la palabra cordial nos predispone 
a escucharnos y nos abre a lo universal y común. Con ella pensamos, hablamos, 
interpretamos, sin encapsularnos en presuntas verdades absolutas, sino abiertos al 
orden plural del sentido. 

La palabra nos capacita para ejercer la libertad mediante la reflexión personal, pues 
“una vida sin reflexión no es una vida digna de ser vivida”. Pero esta capacidad 
para la autonomía del pensamiento ha de expresarse dialógicamente y mediante 
esta interacción dialógica nos transformamos y educamos; parafraseando al propio 
Alfredo: discurriendo juntos, “en este discurrir, como en el de los ríos, las palabras 
fluyen y se influyen”. 

De todos modos, para no confundir el verdadero diálogo con la habitual palabrería, 
Alfredo ha expuesto con mucho tino cuáles son las condiciones de un diálogo serio, 
aludiendo a la participación significativa de los afectados, la disposición a escucharse 
mutuamente, a dejarse convencer por los argumentos, a entenderse aun no estando 
de acuerdo, descubriendo lo que nos une, y a seguir exponiendo los argumentos que 
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sean pertinentes para encontrar la solución más justa, siempre abierta a ulteriores 
revisiones mediante el uso de la razón hecha palabra. 

En este dinamismo de la palabra tiene especial relevancia la capacidad retórica del 
lenguaje, que constituye un potencial de virtualidades que posibilita la pluralidad 
del sentido, pero sin renunciar a la pretensión de entendimiento por lo que 
respecta al menos a la verdad y a la justicia. Pues es posible una complementación 
entre la dimensión del “es” (tradicionalmente, la ontológica) y la del “significa” (la 
hermenéutica), más allá de la univocidad y de la equivocidad de las palabras. Que 
la vida del lenguaje nos abra un horizonte de múltiples posibilidades no implica 
caer en una forma de hybris, de desmesura, sino que hay que reconocer críticamente 
siempre unos límites, la propia mesura. De ahí que la buena retórica nos muestre 
que el lenguaje no es un mero instrumento, sino acción comunicativa; que hay una 
mesura del lógos, un orthòs lógos, que consiste al menos en mantener las pretensiones 
de validez en las que se manifiesta la libertad mesurada de la condición humana. Pues 
ni la libertad, ni la razón, ni la verdad son absolutas, sino que están ligadas, obligadas, 
mesuradas. 

Mediante el diálogo somos artífices recíprocamente de nuestra vida compartida. Y 
Alfredo alude en concreto a varias manifestaciones de los valencianos a lo largo de la 
historia, hasta el día de hoy, en que se vive el valor –el vigor efectivo- de la palabra: el 
Tribunal de las Aguas, la Lonja de los Mercaderes y la Crida de las Fallas. En todas 
estas actividades (jurídicas, económicas y festivas) en que la palabra es la protagonista 
muestra el hombre –varón y mujer- lo que es: un poetizador, capaz de dialogar y 
escuchar la pluralidad de voces que nos ofrece la polifacética experiencia humana. 

Pero el “don más preciado” es para Alfredo la educación, porque posibilita el 
ejercicio de la libertad y la elección de un modo de vida que consideramos valioso, 
una actividad que nos dignifica y configura. En esta ya de por sí dificilísima tarea 
de la educación tiene repercusiones decisivas el cuidado de las palabras y el afán 
por pensar correctamente. Es ésta una preocupación y dedicación de Alfredo, que 
recurre en muchas ocasiones a las palabras de Kant para reforzar la importancia de 
la educación en la vida, ya que la persona llega a serlo por la educación: “Únicamente 
por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación 
le hace ser”. 

Son numerosas las actividades educativas en las que Alfredo difunde su pensamiento 
y muestra su actitud educadora. Durante los años de actividad política, por ejemplo, 
promovió y organizó con la Universidad de Valencia un innovador máster para la 
formación en ética del profesorado. Igualmente como profesor de Filosofía en el 
Instituto de Bachillerato, en Florida Universitaria y en sus compromiso cívico en la 
Fundació Horta Sud. 
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Catedrático de Filosofía Moral de la Universitat de València

Y de modo especial promueve Alfredo el ejercicio de la razón dialógica coordinando 
el Foro d’opinió de Torrent, que tanto aporta al fortalecimiento de la sociedad civil 
mediante sus diálogos, que generan no sólo opinión pública, que puede ser caprichosa 
y hasta desbaratada, sino algo todavía más importante y valioso: “razón pública”. El 
cuidado de las palabras y del buen pensar fomentan ese espacio respetuoso de la razón 
pública, aquel que nos une desde la raíz de lo humano. No hay posible vida cívica sin 
el cultivo de la razón pública. Creo que las actividades llevadas a cabo por Alfredo a 
través de la Fundació Horta Sud tienen el propósito de enriquecer la convivencia en 
una sociedad orientada por la defensa de la libertad y la justicia.
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Algunas peculiaridades del diálogo 
en El Quijote

José Gabriel González Molina

En memoria de mi hijo José Luis que le tenía un buen afecto a 
Alfredo

Cuando un amigo en común me pidió en nombre de la comisión que organiza este 
homenaje a Alfredo que colaborara con un artículo, me dio libertad para tratar el tema 
que considerara, me sugirió algo sobre educación o sobre el Quijote, pues él conoce 
mi interés por este libro. Pensé en este último porque con frecuencia es un libro que 
tengo a mano y especialmente porque conozco a Alfredo desde hace muchos años; 
sé que es un hombre de diálogo y entre las virtudes que lo animan está el decoro con 
el que usa la palabra en general y la lengua vernácula en particular. En El Quijote, 
en I, VI, p. 64, cuando el cura escruta la biblioteca de don Quijote, decide salvar del 
fuego el Palmerín de Inglaterra, una novela de caballerías porque la escritura del libro 
está hecha con razones cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla 
con mucha propiedad y entendimiento. Si Cervantes consideraba que las razones se 
debían de expresar adecuadamente a la variedad de sitios en los que los protagonistas 
actuaban, siempre he visto a Alfredo guardar y comportarse con decoro en su manera 
de hablar en distintos contextos sociales.

En este artículo quiero demostrar:
1. El plurilingüismo que en la época de Cervantes había en España.
2. El diálogo que el castellano debe mantener con las demás lenguas.
3. Por qué este artículo es pertinente con la personalidad del homenajeado.

Dicho lo anterior quiero espigar algunos hechos del lenguaje que se dan en el libro. 
Utilizo la IV Edición del Centenario del Quijote de la Real Academia Española de la 
Lengua.

Los estudios lingüísticos en Occidente deben mucho al crítico literario y filósofo del 
lenguaje Bajtin. Este describía la novela como una polifonía dialógica de los personajes, 
en la que éstos dialogan y contrastan las visiones que tienen de la sociedad. El Quijote 
es un libro espléndido para ver esta teoría. Tendremos que empezar por preguntarnos 
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por la visión que Cervantes tenía de la lengua en la sociedad. A este respecto, tenemos 
una importante cita en El Quijote (II.XIX. p. 694). Hay un diálogo entre un Licenciado, 
Sancho y don Quijote. El primero les cuenta el caso de Basilio que sufre los despechos 
del padre de su novia Quiteria por ser pobre, mandándole a su hija que se case con 
el rico Camacho. Sancho le contesta con una retahíla de refranes inadecuados al 
caso y con algún palabro que don Quijote corrigió. A las enmiendas de don Quijote, 
el licenciado respondió: El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, esta en los discretos 
cortesanos, aunque hayan nacido en Majadahonda: dije discretos porque hay muchos que no lo 
son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso.

En la época en la que se escribe el libro, siglo XVI y primeros de XVII, las lenguas 
cultas en España eran el latín y el griego. El latín era la lengua de enseñanza en las 
universidades, por lo tanto será normal que nos encontremos con bastantes expresiones 
en latín y en especial del latín eclesiástico. Hubo un escritor holandés, Erasmo de 
Rotterdam que, en 1525, publicó un tratado De lingua, traducido al castellano en 1535, 
como De la lengua, que ejerció una influencia notable en occidente y por supuesto en 
España. Pensaba Erasmo que las lenguas universales eran el griego y el latín, aunque 
el Evangelio debía de comunicarse a todos en su lengua vernácula. Esta huella se ve 
en los escritores de la época, conocidos como humanistas y en especial en Cervantes 
(II. LXII. p. 1032). Estando don Quijote en una imprenta en Barcelona, platicando 
sobre las traducciones de libros con un autor, le dice don Quijote al autor del libro que 
se estaba imprimiendo: me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las 
reinas de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés...

Este punto de vista sobre las lenguas clásicas no es óbice para que don Quijote apoye 
la escritura en las lenguas romances. En II. XVI. p. 667 se encuentra don Quijote con el 
Caballero del Verde Gabán, una persona de buena posición social y culto, tenía libros en 
su casa en romance y en latín, se lleva bien con sus vecinos, pero tiene problemas con la 
educación de su hijo porque únicamente lee y escribe en las lenguas clásicas y desdeña 
la poesía escrita en romance. Don Quijote le contesta que, su hijo no anda muy acertado 
en ello, porque la razón es esta: Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron 
en la leche, y no fueron a buscar a las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Con 
esta defensa del griego y del latín y de la lengua materna, Cervantes resalta el diálogo 
que esta última debe tener con las demás lenguas vernáculas, aunque éstas no viniesen 
del griego ni del latín, y a este respecto, aconseja que no se desestimase el poeta alemán 
porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aún el vizcaíno que escribe en la suya.

Se encuentran máximas y sentencias latinas a lo largo del libro. Ya en el prólogo (I. 
p. 10) un amigo, alter ego, de Cervantes, visita al pensativo escritor del prólogo, que 
exhibe una afectada modestia por no saber qué poner en el preámbulo. El amigo 
le aconseja que para que el público se jacte de haber leído a un autor culto, ponga 
sentencias y latines que vengan a pelo. Por ejemplo, si trata de la libertad y cautiverio, 
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coloque expresiones como: Non bene pro toto libertas venditur auro. “La libertad no se 
vende bien ni por todo el oro del mundo”. 

Si tratáredes del poder de la muerte, acudir luego con: Palida mors aequo pulsat pede 
pauperum tabernas / Regumque turres. “La pálida muerte visita por igual las chozas 
de los pobres y las torres de los reyes” (Horacio, Odas, I). También en esta forma de 
prologar fue original Cervantes.

En otras ocasiones se utiliza el latín con un sentido irónico. Ej. En I. XXI. pág. 192, Don 
Quijote se encuentra con el barbero que llevaba puesta en la cabeza para protegerse de 
la lluvia su bacía. Cuando a don Quijote le venían pensamientos de un tiempo que ya 
se había ido: el de la andante caballería, se transformaba en auténtico orate. En este 
este proceso estaba cuando confunde la bacía con el yelmo de Mambrino, que hacía 
invulnerable a quien lo poseyera. Ataca al barbero para quitárselo y aquél desesperado 
huye, dejándose allí su caballo. Sancho cambió los aparejos del caballo del barbero por los 
de su rucio, escribiendo el narrador de una manera mordaz: mutatio caparum. Es decir, 
cambio de capas. Expresión utilizada en la Iglesia Católica, por la que los cardenales se 
cambiaban las capas. Una metáfora tan punzante solo puede tener un sentido erasmista.

En otras ocasiones usa el latín, sin venir a cuento, sin ningún sentido común del ridículo, 
reflejando más bien, una estampa grotesca. Se aprecia lo anterior en el episodio del 
titiritero maese Pedro (II. XXVI. p. 750). Don Quijote le dice a Sancho que espera ver 
alguna novedad en el retablo y Pedro contesta: ¿Cómo alguna?: sesenta mil encierra en sí 
este mi retablo. Dígole a vuesa merced, que es una de las cosas más de ver que hoy tiene el mundo, 
y operibus credite, et non verbis, y manos a la labor. Creed en las obras y no en las palabras. 
También en la vida hay personas que sus diálogos los adornan con estos abalorios.

Abundaban también como hoy, los petulantes sabelotodos (II, LXXI. p. 1088), que 
contestan con desconocimiento, como el alicorto poeta Mauleón, el cual respondía de 
repente a cuanto le preguntaban, y preguntándole uno que qué quería decir Deum de 
Deo (Dios de Dios), él respondió: "Dé donde diere".

Si Cervantes pasa un espejo por la sociedad del XVI y refleja la lengua que usa, no 
podemos dejar de mencionar expresiones en italiano. El mismo estuvo en Italia cinco 
años. En II.XXV. p.745, el ventero dice de maese Pedro el titiritero que es un hombre 
galante, como dicen en Italia y bon compaño, buen compañero, que andaba con su retablo 
y su mono adivino. Al verlo, don Quijote le preguntó, usando un giro italiano: ¿qué peje 
pillamo? (¿Qué pescamos?, ¿Qué ha de ser de nosotros?, ¿Cómo nos ha de ir?)

También hay expresiones del gallego. En II. LXII. p. 1031: ¡Tarde piache!, tarde piaste, 
frase que la tradición atribuye a un soldado que, al tragarse un huevo empollado, oyó 
piar al polluelo. (Diccionario de la RAE).
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Al publicarse el Quijote de Avellaneda en 1614 o Quijote apócrifo, Cervantes cambia el 
itinerario de don Quijote, desviándolo de su meta de Zaragoza para ir a Barcelona sin 
tocar Zaragoza (II. LX. p. 1004), en el camino aparecen nuevos términos lingüísticos, 
lógicamente del catalán. Estando ya cerca de Barcelona, según creía don Quijote, 
se encuentra con el compasivo bandolero Roque Guimart, vestido de acerada cota 
y con cuatro pistoletes, (que en aquella tierra se llaman pedreñales), a los lados, 
escopetas cortas que se disparaban con pedernal. En este mismo capítulo, en la p. 
1016, Roque Guinart manda repartir entre sus hombres el dinero que han robado, 
aunque posteriormente, al verlos tristes y afligidos, se los devolvió, pidiéndoles que 
les prestasen sesenta escudos para dárselos a sus hombres, porque el abad de lo que 
canta yanta, es decir, cada uno vive de su trabajo. Uno de los salteadores dijo: Viva 
Roque Guinart muchos años,a pesar de los lladres, “ladrones”, que su perdición procuran.

Expresiones provenientes del árabe hay también a lo largo de todo el texto, lo cual nos 
dice que Cervantes no era maurófobo, pues podía haberlas evitado. Solamente refleja, 
una vez más, el espejo que pasa por la sociedad, reflejando el lenguaje que se habla en 
España. Algunos ejemplos: adarga (I, I, 27) “escudo de piel ligero”; aljofar (XLI. p.422) 
“perla pequeña”; jubón (2. XVIII. p. 680) “camisa larga hasta la cintura”.

En otra pincelada lingüística nos explica lo que ocurre en el puerto de Barcelona 
(II. LXIII. 1037). Se estaba acercando un bergantín de corsarios de Argel. Salen en 
su búsqueda tres naves cristianas y cuando el mismo arráez o capitán del bergantín 
árabe dio orden de entregarse, dos toraquis, que es como decir dos turcos borrachos, que en 
el bergantín venían con otros doce, dispararon dos escopetas que, con que dieron muerte a dos 
soldados que sobre nuestras arrumbadas venían.

Por último quiero referirme a la creación lingüística de Sancho, que es su continuado 
empleo de refranes. Estos abundaban mucho en la antigua conversación castellana. 
En I. XXV. p. 233, Sancho contesta a don Quijote con una retahíla de refranes con el 
significado de “a mí qué más me da”: El loco Cardenio dice que el bellaconazo maestro 
(médico) Elisabat estaba amancebado con la reina Madasima. Don Quijote encolerizado 
por lo que oyó montó en cólera contra Cardenio. Fuera de sí este último apedrea a 
don Quijote y Sancho. Sancho, más tarde le pregunta a don Quijote que por qué hizo 
caso de un loco como Cardenio. Don Quijote respondió que contra cuerdos y contra 
locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cuales 
quiera que sean, a lo cual responde Sancho: Allá se lo hayan, con su pan se lo coman: si 
fueran amancebados o no, a Dios habrán de dar cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no 
soy amigo de saber vidas ajenas; que el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Cuanto 
más, que desnudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano. Cuanto más que de Dios 
dijeron “que incluso de Dios murmuraron”. Este chaparrón de refranes de Sancho lo 
utiliza Cervantes como observa Lázaro Carreter, “como estímulo cómico”. Desde esta 
perspectiva, en II. V. p. 582, Sancho le dice a su mujer Teresa Panza que se marcha 
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con don Quijote en su nueva salida a buscar aventuras, que piensa verse gobernador 
de una ínsula, que le está diciendo la verdad, que si no fuera así, aquí se caería muerto. 
Teresa contesta con un torrente de refranes: Eso no, marido mío; viva la gallina aunque 
sea con su pepita; vivid vos, y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo; sin gobierno 
habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os iréis, o os llevarán, a la sepultura cuando Dios sea 
servido. La mejor salsa del mundo es la hambre (...) Advertir el refrán que dice “Al hijo de 
tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa (...) Vos, hermano idos a ser gobierno o 
ínsulo,...que mi hija ni yo por el siglo de mi madre que no nos hemos de mudar un paso de 
nuestra aldea (…)

Cuando don Quijote le pregunta en II, VII, p. 596, qué le dijo su mujer de la nueva 
salida, Sancho contesta: Teresa dice que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen 
cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te 
daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y quien no lo toma un loco.

En estos diálogos encontramos las reacciones psicológicas de los personajes ante el 
devenir de la vida; nos muestran sus percepciones y sus reflexiones, en definitiva, 
se hacen personas. Entre todos destacan Don Quijote y Sancho: sus almas se nos 
muestran transparentes en los diálogos. Don Quijote y Sancho son, como dice el 
crítico literario Harold Bloom, el uno para el otro, un interlocutor ideal: cambian al 
escucharse mutuamente.

A través del diálogo Sancho muestra lo que conoce, don Quijote lo que concibe, a 
veces cosas que ya no son posible: el mundo de los libros de caballerías, puesto que 
la vida ha cambiado. Decía el filósofo Ortega y Gasset que la forma soberana del vivir 
es el convivir y una convivencia cuidada sería la cima del universo. De Alfredo, que ha 
sido y es lector de Ortega, diría que ha ido modelando lentamente su vida a través del 
respeto y diálogo con los demás, por eso creo que es merecedor de este artículo y de 
este homenaje.

El Quijote tiene múltiples lecturas como sostengo en mi blog “Lecturas del Quijote”. 
No estaría de más a todos: tirios y troyanos, leerla como una novela dialogada.



Aquest llibre, 
homenatge a Alfred Domínguez Ibáñez, 

es va acabar d’imprimir 
el mes de febrer de 2020






