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Mentre dormiu llum vos porta
i un àngel, Josep, sentiu,

i l’angoixa que teniu
la canten les fl ors de l’horta.

I el serafí vos conforta,
i us desperta un rossinyol

i en llevar-vos alça el vol
per portar-vos a Maria,

rosa de la profecia,
aurora del millor sol.

Ai Josep, no tingueu por,
no ha trencat la gelosia

la llum entrant en Maria,
sempre verge, sempre fl or.

Duu en el ventre el gran tresor,
que al món li dóna el seu Pare,

per al seu Fill una Mare
SEMPRE VERGE la volia

i com fer això podia
sempre verge la declare.

I aquella nit de Betlem
en posar-lo en el pessebre

la Verge del Fill va rebre
el miracle que cantem.

Sempre Verge vos direm,
Sant Josep és testimoni,
oh castíssim matrimoni,

en casa teniu a Déu
i aquest misteri amagueu
als incrèduls i al dimoni.

Josep Martínez Rondan
Faura, casa abadia, 30 de desembre 

Anno Domini 2011

Al Custodi de l’Arca inviolada, Sant Josep
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Antonio Ariño VillarroyaUniversitat de ValènciaVicerrector de Cultura,Planifi cació i Igualtat
La festa és la pràctica i institució 
central d’una societat. En ella una 
comunitat concreta, que en la seua 
vida quotidiana es troba dispersa, es 
mostra congregada i expressa. 

En dir que és una institució, 
distingim la festa d’altres 
esdeveniments i celebracions que són 
conjunturals o episòdics, i subratllem 
el seu caràcter transtemporal. No 
sols una comunitat es mostra en 
acció com a tal, sinó que ho fa 
reiterant pràctiques que ha realitzat 
generació rere generació durant anys 
i potser segles. 

Aquests trets, al costat d’altres, com 
l’expressió de valors col·lectius i la 
manifestació d’identitats comunes, 
converteixen la festa en un bé 
cultural d’extraordinari signifi cat.

En la societat contemporània, 
aquests béns col·lectius adquireixen 
un valor i un reconeixement 
singulars mitjançant la seua 
declaració com a patrimoni 

intangible. A això contribueixen les 
polítiques estatals i autonòmiques 
tant com la concepció que ha 
desenvolupat UNESCO sobre 
el patrimoni immaterial de la 
Humanitat. 

La festa de les Falles conté totes 
les característiques anteriorment 
esmentades. 

Les seues arrels històriques es 
remunten a pràctiques de les 
societats europees del segle XVIII, 
on era habitual encendre fogueres 
en les vespres de determinades 
festivitats alhora que exposar, 
sacsejar i vituperar fi gures que 
representaven vicis i pautes 
execrables. Aquests dos elements 
acabarien fusionant-se en una única 
festivitat que, al seu torn, va ser 
capaç d’anar creixent, es va modifi car 
i fi ns i tot metamorfosar al llarg dels 
segles XIX i XX, fi ns a convertir-
se en la festa major de la ciutat de 
València i una festa rellevant de 
moltes altres poblacions.

Durant aquesta llarga trajectòria, 
la festa de les Falles ha anat 
incorporant elements estètics, 
artístics, de sociabilitat i 
gastronomia, d’indumentària i 
simbolisme, de pirotècnia…, molt 
diversos que l’han anat engrandint. 
Més encara, en els últims temps, 
entre la comunitat dels que viuen 
la festa amb intensitat, s’ha estés la 
pauta de recuperar vestits i costums i 
incorporar elements que la doten de 
major valor.

Per tot això, bé mereix ser 
reconeguda com a patrimoni 
intangible de la societat valenciana. 
Aquest reconeixement haurà de 
comportar un compromís de falleres 
i fallers per recuperar i conservar 
els elements més valuosos d’aquesta 
dilatada història, els més singulars, 
els que millor contribueixen a 
ennoblir-la.

Les falles, patrimoni cultural
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Benvolgut lector, acabe d’iniciar este 
saluda amb la primera estrofa del 
nostre himne com a comissió fallera, 
obra de Mossèn Josep de Morvedre 
i musicada pel mestre Josep Miquel 
Martínez.

Un signe dels nostres orígens, de les 
persones que fundaren esta associació 
cultural, de la gent lluitadora, 
valenciana d’arrel i soca i humils 
llauradors que iniciaren la falleta.

Doncs bé, hui després de 33 anys, esta 
comissió encara manté estos valors 
tan fonamentals. És per això que vull 
donar les gràcies a tots ells. Falleres 
majors i president infantil, falleres 
i fallers, gràcies per estar sempre 
ací, lluitant perquè esta falla duga a 
terme tots els seus projectes. Gràcies 
especialment a Maria, la meua dona, 

per la seua comprensió i el seu voler. 
T’estime. 

També al primer president. Gràcies, 
pare, per fundar esta falla en els anys 
vuitanta amb gent com tu i gràcies 
per transmetre este sentiment faller.

Versets fets pel Sr. Ramon Castelló 
per al seu volgut amic Pere.

Este equip amb energia renovada, 
amb una nova il·lusió, amb noves 
metes i un nou projecte, planteja 
com a temes centrals d’este any faller 
promocionar tot l’any que les falles 
siguen declarades patrimoni cultural 

immaterial de la humanitat per la 
UNESCO i conèixer millor les set 
meravelles del Camp de Morvedre.

Hem organitzat xarrades, excursions, 
tallers, teatre, exposicions, un fum 
d’actes amb l’objectiu de ser un 
vehicle de difusió cultual entre la falla 
i els seus fallers, la falla i el barri i la 
falla, el poble i la comarca.

Hem vertebrat un any on totes i tots 
hem gaudit al màxim i hem treballat 
encara més. Ara sols toca gaudir d’esta 
setmana fallera i descansar del treball 
ben fet per esta gran comissió, sense 
cap dubte la millor del món.

Una comissió dolguda i incompleta 
perquè José no està entre nosaltres. 
Una persona que representava tots els 
valors d’esta falla: humil, treballador, 
bon pare, bona persona i amic dels 
seus amics.

“José, quan la meua xiqueta tinga uns 
anys més serà fallera major infantil 
amb Izan, el teu fi ll major. Clar que sí, 
Hugo, deia ell, sense cap dubte.”

Salutació del president
Enteixinant de mil fi ls
porta al cap el llaurador
quan treballa un MOCADOR
de tela i colors humils.

De les falles la millor
és la Penya el Mocador,
dels fallers el primer
Pere Morte El Rosarier.001166
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Paraules que representa la nostra 
amistat, la bondat que tenia i la gran 
persona que era. Fou un any molt 
difícil per a tots, sobretot per a la 
família, la teua dona Cristina i els 
teus fi lls Izan i Aitor. Entre tots hem 
intentat superar este fatídic accident 
de cotxe.

Sempre estaràs entre nosaltres, perquè 
el nostre cor estarà sempre amb tu. 
José, fes un bes molt fort a la senyora 
Rosa, un abraç molt fort a Andrés 
Narro i tota la gent coneguda d’esta 
falla. Perquè estic segur que tota la 
bona gent que ens heu deixat vos heu 
ajuntat allí dalt i ens animeu perquè 
continuem avant. 

Fins sempre, amic, fi ns sempre, José. 
T’estimem.

Última estrofa de l’himne de l’AC 
Falla Mocador.

BONES FALLES!

Per aquesta germanor
de tenir el cor ben junt
visca per sempre en Sagunt 
la falla el MOCADOR.
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L’any passat t’obrírem les portes
del casal i dels nostres cors

i entrares a formar part
de la família “El Mocador”.

I avui el mantenidor pronuncia
amb veu molt alta el teu nom

com a capdavantera i emblema,
com a estendard eres la major.
Deixa que sonen les campanes

des del moment de la proclamació
fent més curta la distància

entre tu i el Mocador…
I avui tothom proclama 
Tània Arjona i Guillem 

com la seua sobirana, 
com la fallera major

de la Falla el Mocador.
Reme Hervás

TaniaArjona i Guillem

A la Fallera Major

002200
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Lema: Falles,
patrimoni cultural 

inmaterial
de la humanitat

Artista faller: La comissió
 Cos central 

La falla és una sàtira
nodrida de gramàtica

al so de bella harmònica
que ens explica la crònica

que passa en la política,
i sona timpanítica
al pai o telefònica

si no es posés afònica
amb la veu escorbútica

o la febre palúdica
que la deixa anacrònica.

La falla és temàtica,
graciosa i anecdòtica,

de crítica pletòrica
i imatge pancromàtica.
És lliure i democràtica,
de parla propedèutica, 

per març és emfi tèutica,
fi del encís i explícita,

del riure ben sol·lícita
i sempre terapèutica.

La voluntat romàntica
vol fer-la patronímica
del poble i toponímica
amb projecció atlàntica,
i que entre en la semàntica
de la millor retòrica,
que siga font històrica
de la cultura cèltica,
de la romana mèltica
i de la nit foscòrica.

S’inclina la balança
i això que no té sense,
ni vent, ni fl or pratense,
ni bri, ni gra de pansa.
Ballant està la dansa
el sàtir a les onze
si els dos plats són de bronze
passant en un l’enfonsa,
i en l’altre bé s’engronsa
amb cara i cul de bonze.

002255
Al sàtir de

la balança
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No hi ha festa sense soroll
ni campana sense batall,
no hi ha falla sense almirall
ni llocadeta sense poll.
No hi ha lliri sense capoll,
no hi ha perfum sense clavell,
no hi traca sense castell
que alegra el cel amb l’aldarull
i amb llums i sons a coromull
de la nit del Sant fa un joiell.

En esta escena tenim
Nàsio el del Riu coeter
que està plantant al carrer
un castell molt alt i prim.
Una estrela posa al cim,
els tronadors són de pes,
i les eixides a més
són tan grans com carabasses
i en esclafi r les carcasses
veurem quina canta més.

Unes pujaran xiulant,
altres fent rots lluminosos,
i altres petons clamorosos
en una nit exultant.
I una palmera esclatant
besarà la nit formosa
i una altra palma fl airosa
omplir-la voldrà de llum
i rellamps de trons i fum
faran la falla nimbosa.

Escena
primera

De com un rebrot de 
l’arbre faller ens dóna 

la pólvora
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Ja han agranat el carrer,
ja fan lloc en l’ampla plaça
ja està dibuixant la traça
Quico, l’artista faller.
Tabalet i dolçainer
amenitzen la plantà,
durarà fi ns a demà,
i ara ja porten ninots,
mosquits, mosques, borinots
i Pepet el del safrà.

Mireu Lola la Pardala,
que va en la primera escena
amb la tia Magdalena
i Roseta la Cigala;
l’una està pujant l’escala, 
l’altra amb Tonet en el llit,
de la segona s’ha dit
que el xofer del autobús
bé li omplia el tramús
amb cacau i un ou fregit.

Ja aplega, ja, el cos central,
l’escena quarta i segona,
i en la tercera enraona
el metge, el jutge i Pardal,
que per volar a un corral
els trobà als dos fent tru-trú,
i ara volen que ningú
sàpia que aquell sap volar,
i així que el volen comprar
regalant-li un canesú.

Ja ve el tio Pep el Besses
amb la balança i diners,
que per a guanyar-ne més
llevava pes a les peces.
Venia fesols, cabeces
d’alls, lentilles i cigrons, 
carxofes, raïm, melons,
i ara el posen en la falla
puix descoberta la talla
està tocant-se els corrons.

Mira a qui porten, Nelet,
porten a Quica Sepiola
traient de la vidriola
uns quants euros i un quinzet
per donar-los a un pobret
que llàstima li donava
i ací la falla l’alaba
i li fa aquest monument
i amb aquest bon sentiment
aquesta falla s’acaba.

Escena
segona

De com és esperat el 
dia de la plantà
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Escena
tercera

De la despertà, la 
murtra i València 

fl orida

Anit les campanes com voltejaven,
ja vol llostrejar per la mar l’aurora
i els fallers no sabem si descansaven
i ara de soroll fan una estora
pels carrers que els estels il·luminaven
esclafi nt la pólvora sens demora.
I s’alça el sol sentint la despertà
per veure l’esclat d’un soroll llunyà.

Murtra, llentiscle i fl or de romaní
les mans del món faller del munt collia,
i escampa son perfum de bon matí
i alegra dels carrers del Sant el dia,
l’haqueta va tirant amb el rossí
guarnits de fl ors, de cants i d’alegria.
L’entrà la murtra, en jorn joiós, festiu,
d’un poble llaurador que canta i viu.

València de jardins i fl ors guarnida,
la platja, les marjals i els rierols,
muntanyes i les valls, de llum vestida,
València, bell somriure i oratjols, 
palmeres, garrofers i la sentida
cançó dels passerells i rossinyols.
I març, i abril, i maig de raigs com fi ls
d’on penja la blancor dels gessamils.
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Escena
quarta

Ja vénen les falleretes
amb els llauradorets
portant les fl ors de l’aurora
que han collit amb sentiment
per fer un ram a la Verge,
la dolça Mare de Déu
que duu en la mà una 
assutzena
i al seu braç formós clavell
de singular anadura,
i el seu nom és Jesuset.
I porta la Verge santa
ample i caigut mantell
que han de brodar les fl oretes
de València, ric verger,
que porten tantes xiquetes
de la mà de tants xiquets
en el dia de l’ofrena
quan fl oreixen els carrers
passant fallers i falleres
grans i jóvens i els xiquets
al volteig de les campanes

i al soroll del coeter.
I porten gesmils i roses,
nards i lliris i clavells, 
i cistelles ben catifes
i de fl ors uns grans pomells,
i els vestits de llauradores,
i les fl ors de tants vergers
donen colors i alegria
a les places i als carrers,
buscant l’altar de l’ofrena
cercant la Mare de Déu.
I passen comissions, 
i falles, i fl ors i gent,
i davant va l’estendard
que enceta el pas pregoner
precedit de la dolçaina
i del so del tabalet.
I la processó la tanca,
cada comitiva té,
el soroll melodiós
del tambor i el clarinet,
de la trompa i del saxo, 

de la tuba i el caixer
que acompanya el pas festívol
de la festa en el carrer.

Oh policroma vesprada,
càntic del poble faller,
quanta joia, quanta festa,
quantes roses, quants clavells,
en honor de Sant Josep
i de la Mare de Déu,
la Reina de cel i terra,
la Rosa del bell roser,
l’Arca sempre tancada
d’on isqué el fi ll de Betlem,
llum i estrela matutina
de la mar i del vaixell,
de terra i cel Mare santa,
i aurora del món faller...,
mireu el poble que us porta
amb les fl ors el seu voler.

De l’ofr ena a la Mare 
de Déu

002299
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Escena
cinquena

En una nau ampla i gran
comença prompte l’artista,
amb fusta i cartó a la vista
i el seny que li donaran.
Les setmanes passaran
a l’ombra de la teulada
i allà la vista fi xada
en el tema que ha rebut
ha de resoldre sabut
la falla així programada.

Es posa damunt un mono
per no tacar-se en pintura
i amb cartó fa la fi gura
d’un japonés amb quimono.
Després toca al tio Tono
enganxant carro i somera,
i una altra escena l’espera
de fl ors, gallina i llocada,
que ha d’estar ben acabada
abans de la primavera.

Els dits daurats de l’artista
modelen pasta i cartó,
i fan detalls a muntó
de vertader adornista.
Després com vell alquimista
busca els colors en pintures
i fent adients mixtures
comença a pintar ninots,
cares, culs i panerots,
pimentons i moradures.

I de tant de fer ninots
del carrer i del casino
se li fa cara de nino
entre ruscs i paperots.
I als raïms i cabrerots
acostant-se ja Nadal
de festa solemnial
Sant Josep hi ve després,
i el foc lluminós i encés
se sent artista genial.

De l’artista faller
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Escena
afegida

El món faller
el salva el llibret, 
aquell llibret de versos senzills, 
de llavis del poble,
escrit per dits i mans endurides,
a l’ombra de la fi guera
mentre la séquia canta
i l’ocellet deixar vol el niu
i parrupar en branques de capolls daurats
i d’assutzenes de candor vestides.

Després de la festa, després de la vida,
resta la paraula, 
el ressò del trobador,
l’essència, potser, 
de la il·lusió que mou aquella, la festa,
que agermana i alegra,
entre goig i treballs,
el nostre pelegrinar.
Aquesta vall sap dels nostres passos,
i el solc de les nostres passeres
no l’acaba d’esborrar el temps dels segles, 
perquè la paraula no mor, 
no mor sempre,
no mor tan prompte...

La paraula, la veu, 
el paper, tan fràgil, 
el que queda, escrit, d’allò que hom va sentir,
volgué dir, sabé, potser, entusiasmar.

Josep Martínez RondanI el poeta
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trevista b Josep Martínez Rondán
( Josep de Morvedre)

Caterina Rebolledo Sesé
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On es van conèixer els teus pares? 
En conegueren en el Castell, un 
dia de Pasqua, el 2 d’abril de 1934. 
Feia bon dia, però hi hagué uns 
moments que es posà a ploure, i els 
jóvens es van arrecerar al portxe 
del museu. Allà coincidiren, allà 
es miraren. Ma mare em deia que 
li donà una taronja. Era costum 
que les xiques donaren un tros del 
berenar als xics. Després es van 
tornar a trobar en la Glorieta, on el 
jovent anava a passejar abans d’anar-
se’n a sopar.

De què te’n recordes de quan eres 
xicotet? 
 De quan anava amb babero, i 
jugava davant de ma casa, al carrer 
d’Armengol, i mirava al cel, i pensava 
que creixeríem tant que aplegaríem 
a tocar la lluna. De Xelo la Cacaua, 
que quan pastava feia amb la pasta 
com una serp i me la passava per 
davant de la cara. De quan anava 
a escola abans de complir els 
quatre anys, i del dia que morí el 
meu avi matern; veníem d’escola, 
dels ‘Grupos’, i prop del pou de la 
Glorieta, el meu oncle Vicent, dret, 
des de dalt del carro i portant els 
ramals de l’haca ens digué: ‘Aneu 
a casa que s’ha mort el iaio’. I de 
com vaig plorar darrera de la porta 
(23 octubre 1948). I d’altres coses, 
totes entre els tres i quatre o cinc 
anys. Ah, i quan vam viure al carrer 
Major; per la porta de darrere eixíem 
a la Pescateria (1949-1951). Oh, de 
quantes coses...; vos cansaria.

On has anat a escola? 
Als ‘Grupos’ Els Màrtirs. Com 
érem cagonets, anàvem a la part de 
les xiques. Quanta bondat tenia 

donya Josefina Balanzá. M’en 
recorde del llibret, de pàgines 
acartonades, i en color: A, ala. 
E, elefante, I, iglesia; O, oso; U, 
uva... Després passàrem a la banda 
dels xics, i anàvem amb don José 
Andani (ja major, cabell blanc, 
ulls blaus...) Quan s’adormia 
en el selló li posaven tinta en la 
pipa... o un misto  de traca... (ai la 
inconsciència dels xiquets). ¡Que 
bon home era...! L’1 de setembre 
de 1958 anàrem uns quants al seu 
enterro... El recorde tan pacífic...

Després ma mare em portà a les 
religioses Dominiques, al Camín-
Rel, fins els set anys, que podíem 
anar els xiquets. Pepe Villar de 
la farmàcia d’enfront, que ens 
donava guminoles  per al constipat, 
l’Hermana Carmen, la capella, la 
Mare de Déu del Roser...

Després torní als ‘Grupos’, fi ns els 
quasi 14 anys. L’ingrés, el batxiller, 
Xàtiva on ens examinàvem... Don 
Pasqual, don Leandro, don Eliseo, 
don Àngel, don Enrique...
En setembre de 1958 mos pares 
començaren a fer la casa del carrer 
de Cavallers, i jo hi ajudava. En els 
fonaments isqué una pedra llatina 
que donàrem al Museu.

En estiu a l’horta amb mon pare, i 
al temps de la taronja treballava de 
fusteret al magatzem d’Usó junt a 
la via. De sis del matí a les set de 
la nit. Temporades de 1959-60, 
1960-61.

Quan penses en ser capellà?  
L’estiu de 1960, estant en Navaixes. 
Amb quanta il·lusió li ho vaig dir al 

meu rector, però no prengué massa 
interès i vaig ingressar al Seminari de 
Montcada en setembre de 1961.

Conta’ns a grans trets, si pots, els 
anys d’estudi. 
Si no hagués tingut tanta il·lusió 
en ser capellà... Al Seminari 
n’érem uns vuit-cents estudiants... 
Un poble de varons. Disciplina, 
molt d’estudi, menjar fl uix... El 
professorat excel·lent, en general. 
Els educands massa ‘engolats’ (era 
l’estil). La litúrgia de Setmana Santa, 
una preciositat. Les misses dels 
diumenges, la sabatina...

En novembre de 1964 em vaig 
vindre a casa, anèmic, sense massa 
forces. Vaig estudiar en casa i anava 
a examinar-me al Seminari i vaig 
traure tot el curs. 

Mossèn Salvador Sanchis, rector 
d’Albalat de Tarongers, per veure si 
augmentava i m’enfortia, em suggerí 
d’anar al Seminari de Sogorb, però 
com aquell any el traslladaven a 
Castelló, hi pensà en el de Terol, 
on ell solia anar a passar uns dies 
d’estiu.

En la seua vespa, un dilluns d’agost 
de 1965 (potser el 23), anàrem a 
Terol a parlar amb el Sr. rector. 
Quin viatge tan feliç, inoblidable. 
Encara m’emociona el seu record. 
Aplegàrem a la vesprada, quan el sol 
declinava. Quin cel, quin crepuscle 
aquell. El que jo no sabia del tot 
era que anava a començar una nova 
etapa de la meua vida.

El Sr. Rector no hi era. “¿Y 
dónde está?” “En Oliete, en el 
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Penyíscola. Josep Martínez Rondán, Ana rondán i Rosa Martínez Rondán (cosina de Josep Martínez).
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campamento con 
Ordenació 

presbiteral de Josep 
Martínez Rondán

esglèsia de Santa 
Maria de Sagunt

16 de Juliol de 1972
Record del dia més 

feliç de la vida de 
Mn. Josep.
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los seminaristas” Als endemà 
anàrem a Oliete, pujàrem riu 
amunt fina a la base del pantà de 
Cueva Foradada. Allí vaig conéixer 
els superiors i condeixebles, i 
al rector, Mn. Andrés Estrada, 
persona importantíssima en al 
meua vida.

Mn. Andrés consultà amb el Sr. Bisbe 
la nostra petició, i el 30 de setembre 
següent entrava en el Seminario 
Conciliar d’aquella estimada diòcesi. 
Començava primer de fi losofi a. 
Set anys d’estudis, tres de fi losofi a 

i quatre de teologia. En aquella 
casa érem com família... Menjar 
abundant, habitacions individuals, 
passeigs per la ciutat i rodalies dijous i 
diumenges... Cordialitat, humilitat..., 
érem com família.

Quan vares cantar missa? 
No vaig cantar la primera missa. 
Llavors s’estilava que el bisbe anara 
als pobles dels candidats a ordenar-
los de preveres. A Santa Maria 
de Sagunt vingué a ordenar-me 
diumenge, 16 de juliol de 1972. 
I aquell dia l’ordenació suplí la 

primera missa. Però gràcies a Déu 
n’he cantat tantes en la meua vida... 
M’ordenà Mosenyor Juan Ricote 
Alonso; sempre que vaig a la catedral 
de Terol vaig a resar-li.

Quantes vegades hauràs celebrat la 
santa missa des d’aquell dia?  
Déu meu..., més de quinze mil misses... 
¿Com li ho pagaré al Nostre Senyor?

Quants en fóreu ordenats?
Jo a soles. De 29 que n’érem en 
1965, en quedàrem tres en 1970. 
Els altres dos cantaren missa, 

Mont Saint Michel. 20 de Juliol de 2010. Mn. Ramon Micó,  Mn. Josep Martinez i Mn. Joan Carles Alemany.
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l’un, Mn. Joaquin Gimeno, l’any 
següent, i l’altre dos o tres més 
tard. Mn. Joaquín és ara bisbe 
de Comodoro-Ribadebia, en 
Argentina. 

I tu no? 
Ma mare de xicotet diu que em 
deia (jo no m’en recorde): ‘Obispet, 
has de ser obispet’. I jo de capellà li 
deia: --Gràcies que volies que fora 
Bisbet, m’he quedat en rector, que 
si m’hagueres dit Retoret m’haguera 
quedat en escolà.

I què? 
Només cantar missa l’inoblidable 
don Juan Ricote Alonso, el meu 
bsibe, m’envia de rector en Albentosa 
(agost 1972). Ell morí en octubre 
següent. En 1974 des d’Albentosa 
assitia, per malaltia del seu rector, a 
Nogueruelas i Fuentes de Rubielos. 
Després el nou bisbe em traslladà 
més endins del Millars, i vaig ser 
rector de Nogueruelas y Fuentes de 
Rubielos, i capellà de les monges 
agustines de Rubielos de Mora 
(1975-1977).

I quan vens a València? 
Quan mon pare caua malalt. 
M’envien de vicari a l’Assumpció 
de Pego (Marina Alta). Bona gent, 
bona gent la de Pego. Tots els 
dies me’n recorde d’aquell poble, 
que en 2008 em féu fill adoptiu. 
I el nostre amic Mossèn Joan 
Carles Alemany Vicens, que de 
seminarista ha servit tants anys la 
nostra parròquia de Faura... Quan 
cantà missa li vaig fer l’homilia en 
vers. 

Vannes, França. 20 de juliol de 2010. Mn. Ramon Micó,
Mn. Josep Martínez i Mn. Joan Carles Alemany, Reliquiari de Sant Vicent Ferrer.
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Mont Saint Michel. 20 de Juliol de 2010. Mn. Josep Martínez Rondán.
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I en 1979 m’evien a Faura, i ací estic. 
En 1996 a més, em fan rector de 
Benifairó. Em digueren que era per a 
dos mesos, i d’allò ja fa quinze anys.

I ací... 
Renovàrem les campanes, hem 
daurat part de la magnífi ca talla de 
l’església, hem fet nou de marbre 
el retaule major, hem posat noves 
imatges de sants, il·luminació, lloc 
de la font baptismal... En 1991 vam 
publicar la història de la parròquia... 
I sobretot el Full Parroquial, que 
va pel nombre 1588 a Faura, i 686 
a Benifairó. En aquesta parròquia 
també hem electrifi cat les campanes, 
renovat la barana del cor, refet i 
guarnir de marbre el presbiteri... 

I allò que no s’hi veu. El tracte amb 
les persones, visites a les cases, aplecs 
festius ordinaris i extraordinaris 
en l’església, temps i temps..., I tot 
perquè el Nostre Senyor Jesucrist 
siga conegut, siga estimat, ¡siga 
celebrat! 

Ets capellà, però escrius versos per a 
la nostra Falla. 
Sóc un poc infeliç. Em sap mal dir 
que no. Però n’he escrit molts de 
versos, de llibrets. Tot començà en 
una Falla del Camín-Rel. Antonio 
Navarro, impressor, em digué si 
coneixia cap persona que pogués fer 
els versos d’aquella falla. Jo pensí en 
el meu profressor de valencià del Rat 
penat, l’inoblidable en Josep Albero 
Garcia (un sant conscient del valor 
de la nostra llengua). I ho féu molt 
bé. Un any després els de la Falla 
Santa Anna em digueren si el podia 
fer jo. I ací començà tot. No és que jo 
siga faller. La meua infantesa ha estat 

piadosa, no fallera, però de xiquet he 
vist el que altres veien: processons, la 
Glorieta festiva, cucanyes, falles... En 
total, em donaren el tema de la falla, 
i els agradà el resultat. 

Anant anant, recorde també haver 
fet el llibret un any a la Falla El 
Tronaor. I un any vinguéreu els 
de la Falla El Mocador, quan 
vaig escriure aquells versets: 
Enteixnat de mil fils / porta al 
cap el llaurador..., i van premiar 
aquell llibret en Valècncia. No 
oblidaré mai el dia de Sant Josep 
que vingué la Falla ací a Faura a 
ma casa, de bon matí crec, amb 
música i tot, a donar-me les gràcies. 
Ja fa més de 25 anys... Ara, per 
a la Falla Santa Anna, gràcies a 
la diligència i paciència de Josep 
Francés Duato, difunt enguany, de 
grata recordació, he fet més de 25 
llibrets, des de 1975, em pense. Un 
record molt cordial per a tan bon 
faller i bon saguntí i amic. Aquell 
any de 1975, Josep Francés i Jaume 
Valls vingueren a Nogueruelas a 
demanr-me que els escrigués el 
llibret de la falla.

I els temes?  
Quan la falla ha cantat les glòries de 
la pàtria saguntina, jo m’he sentit un 
trobador fàcil, puix l’amor al nostre 
poble em portava, m’empentava... 
Les paraules de vegades m’eixien com 
si caiguessen d’una cistella de fl ors.  
Quan la crítica del llibret ha estat 
més de coses quotidianes del poble 
(clots, adoquins, pèrgoles, polítics, 
la pesseta, quimeres) em venia més 
a desgana, però sempre he tret el 
llibret avant, i de vegades el resultat 
m’ha sosprés. Ara, sempre que he 

pogut –i fi ns i tot he pogut quan he 
volgut—me n’he anat al prat on tant 
a plaer em trobe: la pàtria, la natura, 
Déu, el do de la vida, l’entusiasme 
pel temps... Diuen que la nostra 
pàtria és la infantesa.

La veritat és que quan acabe un 
llibret de falla, descanse. Més 
inspirat es troba l’humil poeta 
quan canta a les falleres i cort 
d’honor. ¡N’he fet tantes! Totes 
diverses, totes, pense, o moltes, 
inspirades.

Quins llibrets, o quins versos 
recordaries? 
De la Falla El Mocador, el seu 
himne, els versos abans citats que 
heu volgut que siga com l’himne 
de la falla, i en general tots, que 
no en són molts. De la des Santa 
Anna el de 1977, ‘La Crida’, cant 
emotiu al tabalet i la dolçaina, i el 
de 1978, ‘La Barraca’, on els versos 
són dolços i suaus com és la pau 
idíl·lica de l’horta valenciana, en 
la qual em vaig inspirar, i no en 
l’autor al qual la falla li retria el 
seu homenatge, al qual no li tinc 
gens d’admiració per la seua dèria 
anticlerical de nefasta repercusió 
en la revolució dels anys 30.

I en fi , em passa una cosa, que quan 
passat el temps llegeixc els meus 
versos, en general no em desagraden. 

I el valencià a l’Església? 
Farà 33 anys que sóc rector a Faura. 
Les coses han millorat. Els néts i 
nétes del qui se n’anaren en altres 
parròquies quan vaig introduir el 
valencià en la litúrgia, ara saben 
millor que jo la nostra llengua, i, 
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alguns m’han dit, que han estorat 
als seus avis o als seus pares per 
haver-se’n anat en aquells anys en 
altres esglésies fugint de la seua 
llengua.

Quins poetes...? 
Els primers que trobe en molts 
anys són tots castellans. No podia 
ser d’una altra manera. I ma mare, 
que sense ser poeta sempre ha estat 
aimadora i defensora de la nostra 
parla. I mon pare, que essent de 
Yàtova parlava un valencià comú 
perfecte.

Clar, la nostra formació era tota 
en castellà. D’estudiant trobes 
els clàssics, i et sents atret, vas 
seleccionant..., o et van captivant... 
Sant Joan de la Creu, Garcilaso de 
la Vega, Góngora, Lope de Vega, 
Bécker, els romàntics... El tema 
religiós m’entusiasma, però també 
els poetes que ho són per la seua 
qualitat, com Miguel Hernàndez, 
per exemple, i, en general allà 
on hi ha emoció, i fins i tot fúria 
poètica... Jo he plorat llegint a 
Garcilaso quan troba la natura i 
et fa sentir la bellesa de les humils 
criatures...

Després vindrà que puge al carro 
de la meua vida la llengua de la 
meua terra, ¡de ma mare! –la Pàtria 
és la infància, hem dit--, (d’ençà els 
vint anys...) i admire i llegesc a Mn. 
Cinto Verdaguer, a Mn. Miquel 
Costa i Llovera... També he plorat 
llegint la vida i la poesia de Mossèn 
Cinto.

I a més de la poesia? 
Oh, en la investigació històrica em 
trobe beníssim. Els meus amors són 
la pastoral parroquial i les arrels del 
nostre poble. El cim de la pastoral, 
la sagrada litúrgia, i en els arxius si 
les fonts són eclesiàstiques, millor. 
El pol·len que carregue en els arxius 
el descanse en el poble, com em 
complau parlar al poble de la seua 
història religiosa, de l’entusiasme 
dels antics per les coses de Déu, de la 
seua Església...

Molts llibres heu escrit?  
No molts, però tants que he perdut 
el compte. D’articles molts, com 
ara en el llibre de la Setmana Santa 
Saguntina, Arse, Braçal, llibres 
de festes als pobles que he estat 
de capellà... Bé m’agradaria poder 
reunir tots els versos que he escrit 
des del seminari fins a hui, i tots 
els articles, reflexions, homilies 
etc. al llarg de la meua vida. Però 
no tinc el do de ser ordenat; el 
desgovern sovint mana en els meus 
papers i llibres; i n’hi ha una raó: 
la inspiració no avisa, i si haig 
d’escriure allò que clareja en la meua 
pobra ànima, no puc entretenir-
me en seguir ordenant papers. La 
inspiració passa i no es detura, o 
no es detura sempre, i cal agrair-
la collint de l’arbre de l’emoció el 
sentiment que aquella et regala.

I la crisi? 
Hi ha mots que la gent els posa 
de moda. Aquest paraula no és 
una moda, és una realitat, és un 
infortuni. Però crisi n’hi ha també, 
fa temps, de valors vitals. Crisi 
de veritat, però excessiva certesa 
de sil·logismes falsos en el cap de 

molta gent. I crisi d’humanitat, i 
crisi de transcendència, i crisi de 
la família, i crisi de fe. Clar que la 
gent el que més li dol és l’absència 
de pa i de jornal. De les altres cisis 
el personal no és massa conscient. 
Sense la Llum del Verb fet home no 
eixim del misteri, que no és Déu, 
sinó l’home mateix. Nàixer, viure i 
morir; sentir entusiasme i fugir el 
temps que vola irreparable. En cada 
floreta, en cada animalet, en el cant 
de la cardina o el queixit del que 
demana compassió, hi ha una doll 
d’amor que salta a la vida eterna. 
Si fóssem conscients que som una 
espurna de la gran foguera d’Amor, 
que hem de fer el bé i meritori el 
premi de la Glòria, potser tastaríem 
la felicitat més pura i plena d’aquest 
món.
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3.La 
alla
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Hola amics, sóc 
Vicent!!!

Enguany sóc 
l’encarregat de 

felicitar-vos les 
festes a tota la xicalla 

i la gent major de la 
comarca. M’han explicat els 
majors que felicitar-vos 
les falles és dir-vos que 
ho passeu bé. Doncs això, 
gaudiu tots d’esta festa 
que a mi tant m’agrada, 
estic segur que, si visiteu 
Sagunt i la seua comarca, 
ho passareu bé. 

Podreu visitar els cadafals, 
tirar petards, escoltar 

música tradicional, vore 
els ninots, vestir amb 

brusa i mocador. 
Escoltar masclets 
pels carrers, 
vore l’ofrena a la 

Mare de Déu dels 
Desemparats. Estar 

en la Cremà. Estar quan 

s'encén la traca que crema 
la falla i que dóna entrada 
a un nou any i segurament 
a un nou president infantil. 
Perquè els meus pares no 
em deixaran repetir, o sí?

Ah!!! I si veniu pel Camp 
de Morvedre, no deixeu de 
visitar les seues meravelles. 
M'han dit que no  cal que les 
explique (he de dir-vos que 
em sé de carrereta les Set 
Meravelles), ja que la Falla 
Infantil tracta sobre les 
SET MERAVELLES DEL 
CAMP DE MORVEDRE i les 
podeu estudiar vosaltres en 
pàgines vinents. No deixeu 
de visitar-les, escoltar-les i 
gaudir-les. 

La xicalla vam representar 
l'obra de teatre dedicada 
a estes meravelles i en 
vam aprendre molt. 
Gràcies, majors!!! 
No sabeu el que 
nosaltres us 

agraïm que dediqueu el 
vostre temps a la xicalla 
del Mocador. 

I res més, 
simplement 
acabar com he 
començat (cap-
i-cua), BONES 
FALLES A 
TOTS!!!

Salutació del 
president 

infantil
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Comissió 
infantil

Nahia Morte Ortiz
Pere Monzó Hervás

Edgar Seijas Esteban
Sergi García Queral

Yolanda Caballero Mena
Paola Pavía Perez

Ana Gomis Gaspar
Oriol García Queral

María Morte Gaspar
Daniel Torres Rojas
Sergio Caballero Martín

Javier Pavía Pérez
Ana Simeone Yanes

Izan Salas Arjona
Lluna González Alacreu

Coral Gómez Hernández
Maria Rodríguez Gómez

Luz Morte Lluesma
Paula Cuevas Vela

Paz Gómez Hernández
Aitor Salas Arjona

Ismael Ibáñez Torres
Inés González Moya
Pedro David Serrano Llorca
Sheila Serrano Llorca

Alba Navarro Noverques
Andrea Moral Benet

Celia González Ariño
Nacho Noverques Mateo

President Infantil
Vicent Navarro Noverques

Fallera Major Infantil
Maria Teresa Marín Furió
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De primer, el nom de la verge
Maria, que als fills empara,
i, per segon, el de Teresa,

símbol de lleialtat i grandesa,
que fa indigna la que et parla…

I per a nosaltres: Maite…,
inspiració i sentiment,

flor tendra de roser
que llueix embruixadora

dins d’aquest bonic pomell.

I els fallers amb il·lusió 
t'estimaran amb molt d'amor

al casal, la teua casa, 
per a tu, tota l'estima i voler 

per a Maria Teresa Marín i Furió,
dels infantils, la major,
de la Falla el Mocador.

Reme Hervás

Maria Teresa
Marín i Furió

A la Fallera Major Infantil
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Cos central: 
Pintem 
història 

D’Arse a 
Murviter 

La història de Sagunt 

és molt extensa. La 

ciutat de Sagunt era 

coneguda com Arse i amb 

el temps donaria lloc a 

la ciutat hispanoromana 

Saguntum. 

En el segle III a. C., 

Sagunt, en aquella 

època, ciutat d’origen 

grec i aliada de Roma, 

constituïa un punt 

estratègic en el comerç 

pel Mediterrani.

En aquella època, 

comerciants de Sagunt 

vivien instal·lats en les 

proximitats del port (fora 

de la ciutat emmurallada) 

amb la finalitat de 

fer pròspers els seus 

comerços a costa dels 

mariners que arribaven a 

Sagunt. Aquest port antic 

és el barri conegut com 

Grau Vell.

En l’any 219 abans 

de Crist va ser 

assetjada pel 

general Anníbal. El 

setge va durar mesos, 

i els habitants d’Arse van 

impedir a Anníbal superar 

les muralles que voltaven 

la ciutat. No obstant la 

negativa d’ajuda de les 

comarques del voltant, 

Lema: Les Set 
Meravelles 

del Camp de 
Morvedre

Artista faller:
La comissió
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que veien amb temor el 

creixent poder d’Arse 

sobre els pobles de la 

regió, van poder resistir 

els envits de 

l’exèrcit 

cartaginès 

per a prendre 

la ciutat. La 

situació es va 

fer insostenible 

després de la 

negativa de 

la República 

Romana d’enviar 

ajuda als saguntins. 

La ciutat, desmoralitzada, 

va poder resistir uns 

mesos més, davant un 

exèrcit major en nombre 

i en recursos, a més 

d’estar comandat per 

un dels grans cabdills 

de l’antiguitat. Després 

del setge, Anníbal es 

va trobar amb una 

ciutat desolada, 

parcialment 

destruïda i 

cremada. Allò 

va enfurir el 

cartaginès, que 

havia sacrificat temps, 

soldats i recursos en la 

conquesta de la ciutat. 

Conta la llegenda que 

els ciutadans de Sagunt 

en no rebre l’ajuda dels 

romans, i amb la negativa 

de rendir-se, van decidir 

encendre una gran 

foguera i es van llançar 

tots a ella. Així es va 

iniciar la Segona Guerra 

Púnica entre Cartago i la 

República de Roma. 

Set anys després la 

ciutat va ser recuperada 

pels romans, sota el nom 

de Saguntum. 

En el 214 a. C. va passar 

a ser administrada 

municipalitat romana; els 

romans van construir un 

gran circ a la part baixa 

de la ciutat i un teatre 

amb la capacitat de 

vuit-mil espectadors. El 

Teatre Romà de Sagunt.

L’Edat 
Mitjana 

Els àrabs van prendre 

la ciutat en l’any 713 

després de Crist. A partir 

d’aquesta època és quan 

el topònim Saguntum 

va canviar a Morbyter, i 

més tard es denominaria 

Murvedre o Morvedre, 

que ve de  (“murs vells”, 

“murs veterans”) de 

l’Edat Mitjana. 

I l’any 1239 es va 

produir la conquesta de 

la ciutat per En Jaume 

I el Conqueridor, rei 

de la Corona d’Aragó. 

Seguidament fou presa 

per Pere el Cruel durant 

la Guerra dels Dos Peres.

Després de la Pau 

de Morvedre es van 

renovar les hostilitats 

a la frontera d’Aragó 

i Pere de Castella va 

penetrar pel Regne de 

València, i va sembrar 

el terror apoderant-

se d’Alacant, Elda, 
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Gandia i altres castells 

arribant a assetjar 

València. Amb l’atac 

per terra de Pere el 

Cerimoniós i per mar 

d’Olf de Proxida, els 

castellans es van retirar 

a Morvedre, que és 

recuperada el 14 de 

setembre de 1365.

El desembre de 1874 es 

va produir a Sagunt el 

pronunciament militar 

encapçalat pel general 

Martínez Campos, 

que va posar fi a la I 

República i va originar 

el període de la Història 

d’Espanya coneguda com 

Restauració Borbònica.

A principis del segle 

XX es va desenvolupar 

una potent indústria 

siderúrgica al voltant 

del Port de Sagunt, que 

va originar l’actual nucli 

urbà del Port. En els 

anys 80, a causa de la 

reorganització industrial i 

la crisi econòmica, es va 

tancar l’últim alt forn.

Les Set 
Meravelles 
del Camp de 
Morvedre 

Les set MERAVELLES 

DEL CAMP DE 

MORVEDRE naixen 

amb dos objectius 

fonamentals: 

difondre i promoure 

el coneixement 

del patrimoni de la 

comarca i fomentar 

el reconeixement i el 

respecte de les cultures. 

Hi ha set categories: 

esdeveniments culturals 

i patrimoni immaterial, 

parcs i paratges 

naturals, conjunts 

historicoartístics, 

peces arqueològiques i 

obres d’art, monuments 

naturals, monuments 

arquitectònics 

històrics i monuments 

arquitectònics moderns 

segle XX i XXI, 

volem trobar les set 

meravelles del Camp de 

Morvedre.

Es van elegir 

per votació.

Meravella 1 
Com a parcs i paratges 

naturals va guanyar: LA 

MARJAL DEL MORO I 

EL GRAU VELL.

El Grau Vell és un menut 

nucli de població situat 

enfront del mar. Se 

situa al sud de l’actual 

port de Sagunt i 

està format per 

poc més d’una 

trentena de 

cases que 

s’articulen al 

llarg d’un únic 

carrer. 

Té una menuda ermita i 

una torre molt gran de 

vigilància costanera del 

segle III a. C.
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Però el Grau Vell 

comparteix espai 

geogràfic amb una altra 

autèntica meravella: la 

marjal dels Moros.

La marjal dels 

Moros és 

un aiguamoll 

costaner 

d’unes 300 

hectàrees de 

superfície, 

compost 

per aigües 

de diferent 

salinitat que es 

distribueixen en tolles 

no molt profundes. Té 

molta vegetació terrestre 

i aquàtica. Les espècies 

més importants són 

joncs i aus i gran part 

de la seua extensió va 

ser devorada amb la 

construcció de la IV 

planta i l’Alt Forn.

Meravella 2 
Com a monuments 

arquitectònics històrics 

va guanyar: L’ALT FORN.

El nucli del Port de 

Sagunt es creà a principis 

del segle XX. Primer 

amb el port comercial 

per a donar eixida al 

mineral d’Ojos Negros. 

Deu anys després es 

construeix la Siderúrgica 

del Mediterrani i sobre el 

1921 s’acaba de construir 

l’alt forn número 1. 

En la siderúrgica 

treballen amb acer, i 

sobre el 1932 va haver 

una gran crisi, va caure 

la demanda d’acer i van 

tancar. Al 1983 tanquen 

el Forn número 2.

Les instal·lacions 

romanen al mateix lloc i 

ara volen convertir l’Alt 

Forn en un museu. El 

museu de la siderúrgica 

on tots vostés podran 

anar a visitar-lo.

Meravella 3
Com a esdeveniments 

culturals i patrimoni 

immaterial va guanyar: 

LA SETMANA SANTA 

SAGUNTINA.

Des de finals del segle 

XV fins als nostres 

dies la Confraria de 

la Puríssima Sang del 

Nostre Senyor Jesucrist 

commemora la passió 

i mort de Jesucrist, 

és una de les més 

antigues de la Comunitat 

Valenciana i de la resta 

d’Espanya. 

La sinagoga jueva 

situada al carrer de la 

Sang Vella va ser en els 

seus primers moments 

la seu de la confraria, si 

bé, a causa del seu mal 

estat de conservació 

i conseqüent amenaça 

de ruïna, el 1601 es va 

començar a construir 

l’actual ermita de la Sang. 

En 1992 se celebrà el 

V Centenari de la 

Confraria.
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En l’interior de l’ermita 

es troba el museu, que 

alberga el patrimoni de 

la confraria, així com 

efectes que formen part 

de la nostra Setmana 

Santa.

La confraria en 

els nostres dies 

està formada, 

aproximadament, 

per 1.500 confrares 

vestits amb aquesta 

indumentària tradicional: 

amb vesta negra fins als 

peus, de color negre, en 

la seua part posterior 

ix una cua de la mateixa 

tela negra, de 3 metres 

aproximadament, la cua 

es manté plegada en tots 

els actes exceptuant 

el Divendres Sant en 

la processó del Sant 

Enterrament.

També componen la 

vestimenta el capirot 

negre de tela que 

cobreix la cara, cinturó 

negre (del qual penja un 

rosari, pantaló, sabates, 

calcetins i guants negres, 

medalla).

Arriben els confrares 

a l’ermita. S’organitza 

l’orde de la processó. 

Els xiquets davant. A 

continuació els nous 

confrares. Al principi tot 

són nervis per part dels 

arregladors, la junta de 

govern de la confraria i 

fins i tot per la mateixa 

majoralia de torn, ja que 

perilla portar a bon fi 

la seua comesa, la seua 

responsabilitat de fer 

possible la celebració de 

la Setmana Santa.

Meravella 4 
Com a conjunts 

historicoartístics va 

guanyar: SANTA MARIA, 

EL SALVADOR I LES 

ERMITES DE SAGUNT 

AMB EL CALVARI.

La processó més 

important de la Setmana 

Santa Saguntina és la 

de Divendres Sant, que 

recorre el poble i passa 

per totes les ermites de 

Sagunt. Tradicionalment, 

el Divendres Sant, a les 

sis del matí, el pas del 

Natzaré puja al Calvari 

de 

Sagunt, 

acompanyat pels 

devots de la comarca i 

simpatitzants de la festa.

Són elegides meravella 

del Camp de Morvedre 

totes les ermites de 

Sagunt amb el Calvari. 

Les ermites, les nostres 

ermites: Santa Maria, 

Sant Miquel, el Salvador, 

els Dolors, el Bon 

Succés…

Una de les 

meravelles més 

volgudes i més 

importants per 

als saguntins. 

Les seues ermites...
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Meravella 5 
Com a peces 

arqueològiques i obres 

d’art va guanyar: 

EL CONCERT 

D’ARANJUEZ 

DE 

JOAQUIN 

RODRIGO.

Joaquín Rodrigo 

va nàixer a 

Sagunt el 22 

de novembre 

de 1901. Als tres 

anys d’edat es va 

quedar ceguet. Segons ell 

mateix, la pèrdua parcial 

de la vista el va posar en 

el camí de la música.

Va escriure el 1939 El 

concert d’Aranjuez, una 

composició musical per 

a guitarra i orquestra de 

Rodrigo que es considera 

l’obra musical 

espanyola més 

interpretada en 

el món.

Pel que va 

contar el seu autor, 

l’origen de l’obra va ser 

el següent: ell i la seua 

dona (Victoria) van tindre 

la seua lluna de mel a 

Aranjuez, d’ací el nom 

del concert. Un temps 

després se’n van anar a 

Alemanya. Allí esperaven 

tindre el seu primer fill. 

El xiquet va nàixer mort 

i la seua dona va estar a 

punt de morir.

El Concert d’Aranjuez 

va tindre moltíssims 

reconeixements… I el 

1999 Joaquín Rodrigo va 

morir a Madrid dos anys 

després de la defunció de 

la seua dona, Victoria.

Segurament, ha sigut el 

saguntí més important 

de la història a nivell 

universal.

Meravella 6 
Com a monuments  

naturals va guanyar: EL 

GARBÍ.

El Garbí és el Parc 

Natural de 

la serra 

Calderona, 

que tindrà sobre 18 mil 

hectàrees. 

Té molta natura i 

vegetació. Molts vianants 

van a visitar-la. Però 

el que més destaca és 

la muntanya del Garbí. 
De quasi 600 metres 

d’alçada.

Aquesta muntanya és 

considerada com el 

mirador de la Calderona, 

des de dalt de la 

muntanya podrem gaudir 

de les vistes de tota 

la comarca. En hivern 

registra temperatures 

molt baixes i moltes nits 

es produeixen gelades. 

Si anem a visitar-la, 

podrem veure molta 

natura i moltíssima 

vegetació. 

Dalt de la muntanya del 

Garbí està l’ermita de la 

Santa Creu. 
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Meravella 7 
Com a monuments 

arquitectònics 

històrics va guanyar: 

L’ACRÒPOLIS DEL 

CASTELL.

 

El castell de Sagunt és 

una fortalesa situada 

dalt de la muntanya, que 

protegeix la ciutat de 

Sagunt. La presència del 

castell és tan antiga com 

l’origen de la ciutat i ja 

els ibers van establir-hi el 

seu primer assentament 

(Arse). 

Tradicionalment es 

parla del castell Romà 

fent referència a la 

civilització que més ha 

marcat aquest monument. 

Tot i això, actualment al 

castell queden poques 

restes d’origen romà i 

és un mosaic de cultures 

i civilitzacions (ibers, 

romans, gots, àrabs). 

I es troba dividit en 

set places o recintes 

independents: la plaça 

d’Almenara, la plaça 

d’Armes, la plaça de la 

Conillera, la plaça de la 

Ciutadella, la plaça del 

Dos de Maig, la plaça de 

Sant Ferran i Estudiants. 

En l’interior de les 

muralles del castell, que 

s’estenen uns mil metres 

al llarg de la muntanya, 

hi ha inscripcions que 

aporten informació 

sobre els aspectes més 

significatius de la societat 

saguntina a través dels 

segles.

Existeixen multitud de 

galeries subterrànies 

que no són visitables 

de moment, però que 

demostren la grandesa 

d’aquest patrimoni. Molta 

gent les anomena els 

calabossos.

I he de dir-vos que el 

Teatre Romà de Sagunt 

en 1931 fou declarat 

Monument Nacional.

El Grau Vell, l’Alt Forn, 

la Setmana Santa, les 

ermites 

de 

Sagunt 

amb el Calvari, El 

Concert d’Aranjuez de 

Joaquin Rodrigo, el Garbí, 
l’Acròpolis del Castell.

I totes elles són 

meravelles gràcies al 

saguntins, gràcies a la 

gent del poble, que les 

conserva i les estima.

Sí, gràcies als 

morvedrins podem 

dir avui que tenim 

meravelles, materials 

i immaterials, 

naturals i 

arqueològiques, 

però totes elles 

vives dins dels 

nostres cors. 

Gràcies a tots vostés avui tenim meravelles 
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Tornava el 
jove Carles a 
preguntar al 
iaio. El pacient 

iaio, com sempre, 
esperava del seu jove 

nét alguna pregunta del 
moment. L’època de les 
falles és molt propícia 
perquè els majors de les 
famílies aporten bonics 
moments i respostes 
meditades.

La vespra de la gran 
festa valenciana, Carles 
matinà pel soroll de la 
despertà i, aprofitant 

que el seu iaio 
preparava el 
desdejuni, 
preguntà:

–Iaio, per què la 
festa josefina és tan 

sorollosa?

–Carinyo, per moltes 
raons –respongué mentre 
meditava la resposta 
adequada i apropiada per 
a la seua edat.

Mentre gaudien del bon 
desdejuni, el iaio li explicà 
que la despertà és la 
manera d’animar tots els 
veïns i veïnes del barri a 
fer companyia a la falla 
i gaudir dels efímers 
monuments. La falla també 
necessita de la “calor” 
de les persones i la millor 
manera d’aconseguir-ho és 
despertant la gent per a 
començar la jornada amb 
una bona visita a la falla.

El matí passà molt ràpid. 
Nét i iaio vorejaren les 
dues falles, la 
infantil i la 
dels majors, 

comentaren les crítiques 
de les falles, visitaren 
el casal i jugaren a la 
petanca. Es va fer l’hora 
de dinar i caminaren 
cap a casa. Abans 
d’arribar al portal de 
casa, els preparatius 
de la mascletà estaven 
acabats i Carles insistí:

–Iaio, més soroll abans 
de dinar!

–Sí, Carles. Entrem a casa 
i t’ho explicaré – contestà 
el iaio.

Arribats i contents pel 
dia passat, el iaio invità el 
seu nét a seure en una de 
les cadires de fusta que 
hi havia al menjador, mirà 
els ulls oberts de 

Carles i li digué 
que observara 

Una 
il·luminada 

abraçada
Joan Isach Alegre
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per la finestra i escoltara 
la mascletà de la falla del 
barri. Iniciada i acabada 
la curta mascletà, el iaio 
de Carles respongué la 
pregunta formulada pel 
seu nét.

–Carles, escoltes els 
aplaudiments i crits 
de la gent en acabar 
la mascletà? Ací tens 
algunes de les raons: 
gaudir del soroll dels 
coets i masclets, olorar 
el fum de la traca que 
ha esclatat i demostrar 
amb aplaudiments i crits 
d’un puntual moment 
de la festa que invita 
a participar la gent del 
barri. Ací tens raons que 
formen part dels nostre 
patrimoni fester.

Carles anava comprenent 
l’alegria i la satisfacció 
de la gent quan arriben 
aquestes festes. Per 
a dinar hi hagué paella 
i en la conversa del 
moment es parlà sobre 
la quantitat de persones 
que es dediquen 
a l’elaboració dels 
diferents tipus d’artificis 
de pólvora i la cura que 
tenen per a elaborar-los.
A la vesprada gaudiren, 

iaio i nét, de l’ofrena a 
la Mare de Déu. Colors, 
aromes, música i el 
somriure de la gent. La nit 
arribava i la llum del carrer 
il·luminava les falles del 
barri. Al tornar cap a casa, 
Carles observà al carrer 
els preparatius de la nit de 
foc. La pregunta fou òbvia:

–Iaio, iaio! De dia, la 
falla necessita de la 
“calor” de les persones 
després de la despertà; 
recent passat migdia, 
l’aplaudiment de les 
persones per la mascletà, 
i, a la nit, què iaio?

La resposta del iaio 
fou pensada mentre 
s’acomodaven a la cuina. 
Carles escoltà molt atent 
el que el iaio li digué.

–Carles, quan arriba la 
nit saps que el castell 
anima eixe moment. Les 
persones es col·loquen 
al voltant i rodalies de la 
falla i admiren el final de 
la jornada: soroll, llum i 
abraçades pel bonic final.

Carles quedà satisfet 
per la jornada viscuda 
amb el benvolgut iaio. 
Comprengué que, per 

totes 
les raons 
que el iaio 
li contà i per 
moltíssimes més, les 
falles són alguna cosa 
més que falles, a pesar 
de la cremada. Caldria 
que tot el món coneguera 
la festa valenciana i, 
continuà pensant Carles, 
podria rebre el “títol” de 
PATRIMONI CULTURAL 
I IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT! 

Abans d’anar-se’n 
a dormir, el iaio 
i Carles es 
donaren una 
forta abraçada 
al costat de 
la finestra 
mentre els últims 
colors del castell nocturn 
il·luminaven a nét i iaio, 
i una preciosa silueta 
quedava reflectida en 
els vidres de la finestra 
observada per la lluna de 
l’esperançadora nit.
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Diari n any faller
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Nitd’albaes
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Cavalcada
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Nostre llibret, nostre tresor
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PremiMocador,i premiEmili Llueca
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La plantà
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Lliuramentde premis
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Germansde Cecina
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Ofrena
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La despertà
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La cremà
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La proclamació

008800
mocador_2012.indb   80mocador_2012.indb   80 16/1/12   14:08:1116/1/12   14:08:11



La presentació
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Miscel·lànea
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Premis JFS

Lluna1er premiTarjeta nadalenca
categoría B (6 a 9 anys)

Vicente Martín3er premibillar
Paco Blasco / Vicente Blanch1er premidominó
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XI Setmana Cultural
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In Memoriam

Jose Manuel Salas Anaya; Jose, 
com tots el coneixíem, ens deixà 
la matinada del plujós dissabte de 
març en aquell accident de cotxe. 
Jove, rialler, alegre, bona persona, 
espós, pare, company, amic, faller....
No tinc paraules... El Mocador 
plorà la teua mort. El cèl, recorde 
que estava trist, plovia,  i les 
campanes no tocaven a falles. Era el 
dissabte abans de la plantà....

Ens deixares; a nosaltres, als 
saguntins, als teus fallers, als teus 
amics i a les persones que més 
estimaves: Cristina i als teus fi lls Izan 
i Aitor. Ens deixares, te n'anares....

Te n'anares sabent que havíem obtés 
el segon premi al millor llibret 
del món. Un guardó que mai no 
pogueres replegar. Un guardó 
dedicat, entre llàgrimes,  a tu. Un 
guardó dedicat a Jose.

Jose, sé que allà on estigues, ens 
ajudes a seguir endavant. Ens ajudes 
a  esclatar la pólvora, a fer sonar 
el tabal, a plantar falla cada any. 
Només tinc paraules per dir-te que el 
Mocador t'estima. 

Fins sempre...

Jose Manuel Salas Anaya
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05.És
la hidemàTortajada
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Reme Hervás

sser humà d’avuí,istòria de mà: Daniel a i Millán
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Enguany ens resultava un poc 
complicat trobar la persona 
adequada per a aquest article; per un 
costat “... patrimoni immaterial...” 
i per l’altre “les set meravelles del 
Camp de Morvedre”.

Vàrem barallar una sèrie de noms 
i els que per un costat pareixia que 
ens quadraven, per l’altre no ens 
acoblaven. Al remat i després de 
pegar-li moltes voltes, aparegué un 
nom... Dani.

Va ser una cita a cegues, l’havia vist 
unes quantes vegades en actes fallers 
i ens havien presentat, però no 
havíem creuat ni una paraula...

Es trobàrem en un café; i he de 
reconèixer que la impressió va ser 
molt bona. Trencat el gel del primer 
moment, la conversa va transcórrer 
d’una manera fl uida i amena.

Triàrem Dani, per una banda, 
per la seua professió, és fotògraf, 
un fotògraf amb la capacitat de 
transmetre en una imatge una 
cosa tan immaterial com són els 
sentiments, i, per l’altra, per la seua 
estima i dedicació a tot allò que 
passa al nostre Camp de Morvedre.

Hi ha voltes que la primera 
impressió, visual, que reps d’una 
persona no coincideix, en acabant, 
amb la que t’emportes a casa després 
de parlar amb ella. Doncs amb 
Dani no és així; el sentiment que et 
transmet en veure’l no deixa lloc al 
dubte. És una persona blanca, com 
ho demostra amb la seua humilitat, 
alegre, com mostren les arruguetes 
que se li formen al costat dels ulls 

quan 
somriu i 
que continuen 
aguaitant encara 
que vulga estar 
seriós, i eixe 
somriure ampli, 
de vegades nerviós, 
que transmet 
tranquil·litat i sobretot 
inspira sinceritat.

És una persona dedicada 
i meticulosa, que la seua 
raó de ser és la seua gent, 
la seua família..., la seua 
dona i una menuda de tres 
anys que es diu Serena i que, 
com a son pare, li agrada la 
fotografi a; de fet ja apunta 
maneres al col·locar-se 
darrere d’una càmera.

009988
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La vida pega moltes voltes, però, 
de vegades, quan mires arrere, tens 
la sensació que tot el que ha anat 
passant-te ha sigut per un motiu i, 
per descomptat, t’adones que el teu 
present no és més que el resultat 
de les experiències viscudes i de la 
infl uencia de les persones que han 
format part de la teua vida i que han 
anat recolzant-te.

La primera volta que Dani vingué 
a Sagunt va ser amb una excursió 
del col·legi per a visitar el castell i 
el Forn Alt. L’olor a òxid..., el fum 
dels fumerals..., les vistes des del 
castell..., res el feia presagiar que 
anaven a formar part del seu dia 
a dia passats un anys..., igual que 
quan, als vuit anys, li regalaren la 
primera càmera de fotografiar, de 
la qual, per cert, encara conserva 
aquell primer rodet; no podia ni 
imaginar que seria la seua professió.

U es d’on viu i d’on treballa, per eixe 
motiu es considera saguntí.

Dani és un xicon tímid a qui li 
encanten els treballs manuals; la 
seua vocació ha sigut sempre el 
dibuix; de fet, de menut, guanyà 
un concurs organitzat per un 
centre comercial i, a conseqüència 
d’aquest guardó, es relacionà per 
primera volta amb el periòdic 
Levante.

Li agraden els reptes, sobretot 
aquells que suposen un esforç 
de superació i una ampliació de 
coneixements; a més a més, si 
duen implícit un treball que haja 
de fer amb les mans... i haja de 
desenvolupar la seua creativitat.

110011
mocador_2012.indb   101mocador_2012.indb   101 16/1/12   13:52:3216/1/12   13:52:32



Ajudant d’artista faller, 
missatger, repartidor de 
propaganda, fi gurant al 
teatre Príncipe..., Dani és un 
supervivent a qui li agrada 
contar tot allò que viu i veu 
en imatges. Des dels seus 
començaments a Madrid 
fi ns ara que considera una 
càmera com una prolongació 
de si mateix i, a qui un dia, 
enamorà la màgia del revelat 
d’una fotografi a fi ns al punt 
de convertir-ho en la seua 
forma de vida.

No oblidem aquest nom: 
Daniel Tortajada i Millán.
Sols puc dir que el seu treball 
i la seua forma de ser, estic 
segura, formaran part de la 
nostra història conforme ho 
fan del nostre present.
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B.patimmatela hum
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.Falles, rimoni erial de manitat
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Jorge M. Guarro Monllor | Vicepresident primer Junta Central Fallera

06.Falles, patrimoni erial de la humanitatProcés titucional
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Com a coordinador dels grups 
de redacció de l’expedient així 
com el d’experts i assessors de la 
candidatura de l’Espai Cultural de 
la Festa de les Falles valencianes 
intentaré d’una forma el més 
didàctica i sistemàtica possible 
relatar tot el procés institucional 
en què estem encara embolicats 
i que s’allargarà fins al novembre 
de l’any 2013. En aquesta data si 
passem amb èxit totes i cadascuna 
de les avaluacions que els tècnics 
en patrimoni tant de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, com de la Direcció 
General de Patrimoni del Ministeri 
de Cultura d’Espanya així com els 
de la UNESCO, això comportarà 
la declaració de Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de 
l’Espai Cultural de la Festa de les 
Falles valencianes per part del 
Comitè Intergovernamental per la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial i la seua inscripció 
en la Llista Representativa del 
patrimoni cultural immaterial de la 
humanitat.

Abans de seguir de forma 
cronològica voldria deixar clar 
primer que res què és o que es 
considera patrimoni immaterial 
i un cop vist podrem adonar-
nos immediatament que la 
festa de les falles concebuda en 
la seua globalitat, i no en les 
festes individuals i peculiars 
que celebren les diferents 
col·lectivitats locals, té elements 
que s’enquadren perfectament en 
l’objecte de la mateixa i dels que 
cal reclamar la seua protecció i 
salvaguarda.

Per defi nir què es considera 
patrimoni immaterial tirem mà 
del propi text de la Convenció 
per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial aprovada 
per la Conferència General de 
l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència 
i la Cultura (UNESCO) en la seua 
32a reunió celebrada a París el 17 
d’octubre de 2003.

Article 2.1 S’entén per “patrimoni 
cultural immaterial” els usos, 
representacions, expressions, 
coneixements i tècniques -juntament 
amb els instruments, objectes, 
artefactes i espais culturals que els 
són inherents- que les comunitats, els 
grups i en alguns casos els individus 
reconeguen com a part integrant 
del seu patrimoni cultural. Aquest 
patrimoni cultural immaterial, 
que es transmet de generació en 
generació, és recreat constantment per 
les comunitats i grups en funció del 
seu entorn, la seua interacció amb la 
naturalesa i la seua història, infonent 
un sentiment d’identitat i continuïtat 
i contribuint així a promoure el 
respecte de la diversitat cultural i la 
creativitat humana. (...)

Article 2.2 El “patrimoni cultural 
immaterial”, segons es defi neix en 
el paràgraf 1 supra, es manifesta en 
particular en els àmbits següents:
a) tradicions i expressions orals, inclòs 
d’idioma com a vehicle del patrimoni 
cultural immaterial;
b) arts de l’espectacle.
c) usos socials, rituals i actes festius.
d) coneixements i usos relacionats 
amb la naturalesa i d’univers.
e) tècniques artesanals tradicionals.
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De la lectura d’esta defi nició 
podem extreure una gran quantitat 
d’elements culturals i tradicionals 
en la festa de les Falles totalment 
patrimonialitzables, i necessitats 
de salvaguarda per presents i 
futures generacions ja que alguns 
d’ells es troben en clar perill de 
desaparició bé absorbits per 
l’evolució de les noves tecnologies, 
pel desenvolupament de la pròpia 
ciutat on habiten els subjectes que 
participen de la festa, bé pel desús.

Però com sorgeix la idea de presentar 
la candidatura de les Falles per a 
ser declarada per la UNESCO 
com a patrimoni immaterial de la 
humanitat?

L’any 2009, el per llavors president 
de la Falla Avda. dels Tarongers-
Universitat Politècnica, Ángel 
Martínez i després d’haver estat 
declarat el Tribunal de les Aigües de 
la Vega de València com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO es posa en contacte 
amb mi a la Junta Central Fallera 
comentant que per què no es 
podien iniciar els tràmits per 
declarar la Festa de les Falles com 
a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat ja que en la 
pròpia Universitat Politècnica hi 
ha un programa anomenat Fòrum 
UNESCO Universitat i Patrimoni 
que és un projecte de la UNESCO 
per a la realització d’activitats per 
a la protecció i salvaguarda del 
patrimoni cultural, a través d’una 
xarxa informal d’institucions 
d’educació superior. Aquest 
programa està baix la responsabilitat 
comuna del Centre de Patrimoni 

Mundial de la UNESCO i la 
Universitat Politècnica de València 
i per part d’ells rebríem tot tipus 
d’assessoria i col·laboració.

Traslladada la proposta al regidor 
de festes de l’Ajuntament de 
València la mateixa li sembla molt 
interessant i es produeix la primera 
de les reunions a dues bandes entre 
personal de la Junta Central Fallera 
i dos representants de la Falla de la 
Universitat Politècnica, entre ells el 
president i el director en aquells dies 
del Fòrum UNESCO.

En les dues reunions que es 
produeixen es recopila la informació 
sobre la Convenció de la UNESCO 
per a la salvaguarda del patrimoni 
(document base de les declaracions) i 
s’estudia quin és el procediment així 
com la viabilitat o no d’una possible 
candidatura de la festa de les Falles 
per a ser sol·licitada la protecció 
de la UNESCO, que és en el que 
consisteix realment la declaració. 
El projecte impulsat s’alenteix 
degut principalment a l’embolic de 
tràmits burocràtics i a la quantitat 
de treball que comporta i que en 
eixos moments feia impossible 
fer-ho per part de les persones que 
componien aquest primer col·lectiu 
que va prendre el primer contacte 
amb la possibilitat de tirar endavant 
l’expedient.

És el novembre de 2010, després de 
les declaracions com a patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat 
la festa de la Patum de Berga i els 
“castellets” catalans i durant les 
jornades tècniques sobre el futur de 
la professió d’artista faller que van 

tindre lloc a la seu de la Universitat 
de València denominades “Els Falles 
a la Nau” es llança el suggeriment 
per part d’un dels ponents de l’inici 
de l’expedient per a la declaració 
de la festa de les Falles com a 
Patrimoni Immaterial, indicant-li 
el vicepresident 1er de JCF que 
ja s’havien establert uns contactes 
previs per estudiar l’inici de 
l’esmentat expedient però que els 
tràmits eren molt llargs.

D’aquestes jornades sorgix la 
voluntat política de dotar la festa de 
les Falles d’una protecció singular 
i a fi nals d’any. En Félix Crespo, 
regidor de festes i cultura popular 
de l’Ajuntament de València anuncia 
en un Ple de la Junta Central Fallera 
i posteriorment en l’Assemblea 
de Presidents, l’inici dels tràmits 
de la candidatura per sol·licitar 
la declaració de salvaguarda de 
determinats elements patrimonials 
de la festa de les Falles i ser inclosos 
a la Llista Representativa de la 
UNESCO com “Obres Mestres del 
Patrimoni Oral i Immaterial de la 
Humanitat”. Posteriorment el Ple 
de l’Ajuntament de 28 gener 2011 
aprova per unanimitat una Moció 
presentada per En Félix Crespo, 
donant el vistiplau per impulsar i 
iniciar l’expedient i acorda delegar 
en la Junta Central Fallera, com 
a organisme regulador de la festa, 
la potestat per dur a terme totes 
les accions pertinents vinculades a 
l’objectiu esmentat.

A partir d’aquesta circumstància 
s’inicien contactes informals amb 
representants de diversos sectors de 
la festa i arran d’aquestes converses 
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es consolida la idea de dur a terme 
les reunions prèvies per iniciar 
el procediment per promoure la 
candidatura de com s’ha denominat 
L’Espai Cultural de la Festa 
de les Falles Valencianes per a 
ser reconegut com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
Humanitat.

Es reprenen les reunions i es crea 
una Comissió Impulsora amb seu 
a la Junta Central Fallera i baix 
la presidència del en aquells dies 
regidor de Festes D. Félix Crespo 
que, formada per representants de 
la pròpia Junta, de la Universitat 
Politècnica de València, de la 
Universitat de València, de 
l’Associació d’Estudis Fallers, així 
com per diversos experts que han 
estat convocats de forma puntual a 
les diferents reunions realitzades, 
es proposa anar duent a terme 
els tràmits d’impuls, iniciació, 
assessorament i tots aquells que 
siguin necessaris per portar a bon fi 
l’expedient. D’entre els membres de 
la Comissió Impulsora es va crear 
una Comissió Redactora que és la 
que ha estat autora de la redacció 
de la candidatura, expedient 
caracteritzat per la gran limitació 
de paraules, un màxim de 250, a 
l’hora d’explicar o definir en què 
consisteix l’objecte que es pretén 
salvaguardar. Tots dos comitès han 
estat en tot moment en contacte 
i coordinació amb tècnics de la 
Direcció General de Patrimoni de 
la Generalitat Valenciana, que van 

orientar i donar pautes per a les 
diferents parts del procés. De les 
primeres reunions i independent 
del text del formulari de l’expedient 
de la candidatura, van sorgint 
interessants documents d’anàlisi 
i estudi dels diferents elements 
patrimonials de la festa de les Falles 
que volem sol·licitar a la UNESCO 
per la seua salvaguarda.

Com que la notícia de l’inici de 
l’expedient va ser acollida per part 
d’institucions culturals, festives, 
econòmiques, partits polítics, etc. 
de bon grat, el Regidor de Festes i 
Cultura Popular de l’Ajuntament 
de València va remetre una carta 
personalitzada a tots els presidents 
de les anteriorment esmentades 
associacions així com a tots els 
alcaldes de municipis valencians 
on se celebra la festa de les Falles 
perquè pugueren mostrar el seu 
suport a la candidatura. S’han 
rebut nombroses cartes de suport 
com a resposta a la missiva del 
Regidor de Festes de l’Ajuntament 
que s’adjuntaran a l’expedient de 
la candidatura com a mostra del 
suport social a la mateixa.

Així mateix al Congrés dels Diputats 
es van presentar dues mocions, una 
per cada un dels dos partits polítics 
majoritaris, que va fi nalitzar en 
l’aprovació d’una transaccional per 
la qual la Cambra donava el seu 
suport a la candidatura de la festa de 
Les Falles com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.

Però arribat a aquest punt d’inici 
i preparació de l’expedient de la 
candidatura, una cosa quedava 
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pendent, i aquesta era la declaració 
de Bé d’Interès Cultural de la 
festa de les Falles per part de les 
autoritats regionals, que són les 
competents en aquesta matèria 
. Amb aquesta finalitat el Ple de 
l’Ajuntament de València de data 
30 setembre 2011 va aprovar una 
moció per sol·licitar a la Conselleria 
de Turisme, Cultura i Esport i 
sobre la base de la Llei 4 / 1998 de 
11 de juny del Patrimoni Cultural 
Valencià l’inici del expedient per a 
la declaració de la festa de les Falles 
de València com a Bé d’Interès 
Cultural Immaterial. Aquesta 
sol·licitud s’ha materialitzat en 
la Resolució 13183/2011 de 28 
de desembre, de la Conselleria de 
Turisme, Cultura i Esport per la 
qual s’incoa expedient de declaració 
de Bé d’Interès Cultural Immaterial 
a favor de la Festa de les Falles de 
València.

I en quin moment ens trobem 
d’aquest llarg procés? El text de 
l’expedient de la candidatura ja està 
redactat i en mà dels traductors 
per elaborar les preceptives 
traduccions a l’anglès i francès. 
Els professionals de la imatge ja 
estan elaborant el vídeo resum 
de 10 minuts que serà la targeta 
de presentació de la candidatura 
així com s’està procedint a la 
selecció d’imatges, 10 fotografies 
en total, que l’acompanyen. Ara 
ja ha arribat el moment de la 
promoció, comunicació i difusió de 
la candidatura així com de donar 
a conèixer el que representa per 
als valencians i per als subjectes 
protagonistes de la festa, fallers, 
artistes fallers, artesans diversos, 

etc. l’esmentada declaració, el seu 
abast i com influirà en la futura 
organització i celebració de la 
mateixa, independentment de la 
promoció que de la mateixa a tot el 
món es generarà.

Un dels primers passos per 
a aquesta difusió ha estat 
l’organització d’unes Jornades 
especials sobre la candidatura de 
l’Espai Cultural de la Festa de 
les Falles a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat, que 
es van celebrar els dies 12 i 13 
de desembre de 2011. Es tracta 
de les Jornades Les Falles a la 
Nau, baix el rètol genèric de “Les 
Falles, un patrimoni col·lectiu”, 
en l’organització participen la 
Universitat de València, a través 
del seu Fòrum de Debats, Junta 
Central Fallera, el Gremi Artesà 
de Artistes Fallers, coordinats 
per l’Associació d’Estudis Fallers, 
i amb l’activa col·laboració 
de la Universitat Politècnica 
de València, la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo, 
el Museu Valencià d’Etnologia, 
la Interagrupació de Falles de 
la ciutat de València i el Museu 
Valencià d’ la Festa. Amb aquestes 
jornades, es va generar un fòrum 
on diversos especialistes i experts 
en festes i patrimoni, procedents 
tant del camp universitari com 
del camp de la festa, reflexionen 
conjuntament sobre l’estatut 
patrimonial de les Falles i la 
manera de difondre de manera 
rigorosa i planificada la seua 
candidatura a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.

Un altre d’aquests passos és, sens 
dubte, aquest llibret del la Falla 
el Mocador de Sagunt que tens a 
les mans, que amb la seua lectura 
donarà a conèixer no només aquesta 
candidatura i el procés institucional 
seguit per aconseguir la declaració 
fi nal per la UNESCO sinó generarà 
un debat entre les col·lectivitats 
afectades sobre la patrimonialització 
i salvaguarda dels elements culturals 
que la festa de les Falles valencianes 
tenen en el seu ésser.

Però quins passos d’importància 
essencial queden encara per donar? 
Fonamentalment els més importants, 
que són:

Una vegada que la Comunitat 
Autònoma ha seleccionat els béns 
de la seua Comunitat susceptibles 
de ser declarats Patrimoni, aquesta 
ha de presentar les candidatures 
a la Comissió de Patrimoni de 
la Humanitat del Consell del 
Patrimoni (òrgan de coordinació 
entre l’Administració de l’Estat 
i les comunitats autònomes en 
matèria de Patrimoni), que analitza 
les propostes, debat, coordina 
actuacions i proposa la Llista 
Indicativa Espanyola. Aquesta 
presentació tindrà lloc a València, 
seu que s’ha proposat per a la 
propera reunió del Consell, el proper 
mes de març de 2012.

El Ple del Consell de Patrimoni 
aprovarà la llista espanyola i el 
Ministeri de Cultura té a part de la 
funció que ha tingut de coordinació 
i assessorament en l’elaboració de 
l’expedient, serà l’encarregat d’enviar 
a la UNESCO, a la Secció de 
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Patrimoni Cultural Immaterial els 
expedients de candidatura complets, 
és a dir la seua presentació a París 
abans del dia 31 març 2012.

Posteriorment i després de 
registrar les candidatures per part 
de la Secretaria i donar trasllat 
als països candidats per possible 
esmena d’errors en les mateixes, 
aquestes seran enviades a un Òrgan 
Subsidiari del Comitè per al seu 
estudi i anàlisi. L’examen de les 
propostes d’inscripció en la Llista 
Representativa del patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat 
anirà a càrrec d’un òrgan subsidiari 
del Comitè.

Per conducte del seu Òrgan 
subsidiari, el Comitè ha d’examinar 
cada any les propostes d’inscripció 
en la Llista Representativa del 
patrimoni cultural immaterial 
de la humanitat, d’acord amb 
els recursos disponibles i la seua 
capacitat d’examinar aquestes 
propostes. L’Òrgan subsidiari 
presenta al Comitè un informe 
d’examen que contindrà una 
recomanació sobre la conveniència 
o no d’inscriure l’element que es 
proposa en la Llista Representativa 
del patrimoni cultural immaterial 
de la humanitat, o de remetre 
la proposta a l’Estat que la va 
presentar per obtindre informació 
complementària.

Posteriorment, la Secretaria 
ha de transmetre al Comitè una 
sinopsi de totes les candidatures, 
propostes de programes, projectes i 
activitats i sol·licituds d’assistència 
internacional amb els resums i els 

informes d’examen. Els expedients i 
els informes d’examen seran també 
posats a la disposició dels estats part 
per a consulta.

Després de l’avaluació, el 
Comitè decidirà si és procedent 
o no inscriure un element en la 
Llista Representativa del patrimoni 
cultural immaterial de la humanitat, 
o remetre la proposta a l’Estat 
que la va presentar per informació 
complementària. Tota proposta 
que el Comitè decidisca remetre 
a l’Estat que la va presentar podrà 
tornar a sotmetre novament per 
a la seua avaluació. Si el Comitè 
decideix que un element no 
s’inscriga en la Llista Representativa 
hauran de transcórrer quatre anys 
perquè puga presentar-se de nou 
al Comitè la proposta d’inscripció 
d’aquest element.

Una vegada realitzats i havent eixit 
amb èxit de tota aquesta embull de 
tràmits administratius duts a terme 
dins de la UNESCO, i situant-nos 
en el mes de novembre de 2013, 
el Comitè Intergovernamental 
per la Salvaguarda del Patrimoni 
Cultural Immaterial reunit en 
algun lloc d’aquest xicotet món, ha 
de declarar l’Espai Cultural de la 
Festa de les Falles Valencianes com 
a Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat i així, les falles, 
els rituals de la plantà i la cremà, 
el saber fer dels artistes fallers, 
la xarxa associativa fallera i les 
seues formes de sociabilitzar, la 
música tradicional valenciana, 
les tècniques artesanals dels 
nostres ciselladors, orfebres, 
seders i teixidors, la indumentària 

tradicional valenciana i en especial 
la tècnica del “espolí” de seda 
natural, les formes pirotècniques 
pròpies, la literatura popular 
de la festa, i un llarg etcètera 
entraran a formar part a través de 
la inscripció de l’espai Cultural de 
la Festa de les Falles Valencianes 
en la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat i seran salvaguardades 
per generacions futures.
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José Martínez Tormo | Gestor cultural | Associació d’Estudis Fallers (AdEF)

Les falles patrimoni cultural mmaterial: refl exions1
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El mes de gener de 2011, 1el ple 
de l’Ajuntament de València 
aprovava per unanimitat iniciar 
el procediment per presentar 
la candidatura de la festa de les 
Falles per a ser inclosa en la Llista 
Representativa de la UNESCO de 
les Obres Mestres del Patrimoni 
Oral i Immaterial de la Humanitat.

Ràpidament, els mitjans de 
comunicació es feien ressò 
pública d’esta decisió i s’iniciaven 
afi rmacions, declaracions i discursos 
que garantien que la festa de 
les Falles havia de ser declarada 
Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. Moltes veus s’alçaren 
lamentant que eixa iniciativa 
no s’haguera pres prèviament, 
qüestionant l’adequació o la 
col·laboració amb altres organismes 
i assegurant que, per les seues 
característiques de “festa total”, la 
festa havia de declarar-se, per si 
mateixa, patrimoni de la Humanitat.

Però, realment, pràcticament 
totes les declaracions sorgien 
d’un important desconeixement 
del procés de candidatura i de les 
característiques i conjuntura que 
fan que un bé immaterial puga ser 
declarat per la UNESCO com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. L’Ajuntament s’havia 

1. Este text s’articula al voltant de refl exions 
personals, però també de refl exions 
compartides amb diferents persones 
relacionades amb el patrimoni cultural, per 
una banda, i la festa de les Falles, per l’altra. En 
este sentit, estes refl exions s’han de prendre 
com a fruit de lectures, experiències i reunions 
informals compartides, especialment amb 
els companys de l’ADEF, però amb una 
responsabilitat totalment personal.

compromès a iniciar un procés llarg i 
costós, però sense iniciar, alhora, un 
procés divulgatiu i participatiu per 
donar a conèixer-lo.

El concepte 
de patrimoni 
cultural 
Per a conèixer un poc més què 
suposa que les Falles siguen 
declarades Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat hem 
de fer-nos ressò del signifi cat del 
mateix concepte. No hem d’oblidar 
que el mateix concepte de Patrimoni 
és una construcció social; es a 
dir, el patrimoni, en si mateix, 
no existeix, sinó que és un valor 
afegit que la societat atorga a un bé 
concret per la importància històrica, 
artística, social o sentimental que 
eixa mateixa societat li reconeix. 
En altres paraules, un edifi ci, per 
esmentar un exemple, pot ser 
considerat patrimoni cultural quan 
una comunitat li reconeix cert valor 
artístic o simbòlic per a la comunitat 
local; eixe mateix edifi ci mai serà 
considerat patrimoni pel fet mateix 
d’existir; l’edifi ci es construeix amb 
un valor totalment instrumental, 
el de servir d’habitatge; la societat 
i la comunitat local, amb el pas 
del temps, i segons com se senta 
identifi cada simbòlicament amb ell, 
li anirà atorgant certa signifi cança 
que permetrà considerar-lo com a 
patrimoni cultural de la comunitat.

Amb el patrimoni immaterial passa 
el mateix. El patrimoni immaterial fa 
referència a aquells valors intangibles 
o pràctiques d’una societat que van 

sorgir amb una intenció totalment 
instrumental o social, en molts casos 
a partir de creences o necessitats 
vitals. Amb el pas del temps, i 
generalment quan comencen a 
desaparèixer, la comunitat local 
aporta a eixes pràctiques un valor 
simbòlic i identitari que no s’havia 
plantejat amb anterioritat i, per tant, 
passen a formar part del conjunt 
conegut com a patrimoni cultural 
immaterial.

El pas del temps, i el risc que 
determinades mostres del patrimoni 
cultural es deterioraren de tal manera 
que desaparegueren i, amb elles, tots 
els valors que la societat li havien 
atorgat, van fer que determinades 
administracions prengueren mesures 
per protegir administrativament eixos 
exemples de la creativitat humana. 
Així, a Espanya es va implantar 
la denominació de Monument 
Historicoartístic Nacional per a 
aquelles mostres arquitectòniques 
de rellevància històrica i artística; 
amb la vinguda de la democràcia i 
la nova organització administrativa 
i legal, este títol esdevingué en 
la denominació de Bé d’Interès 
Cultural (BIC) i, alhora, es varen 
crear diferents denominacions per a 
elements considerats “menors”, com 
el de Bé de Rellevància Local. Si així 
passava a nivell estatal, uns altres 
organismes supranacionals feien el 
mateix amb aquelles manifestacions 
culturals que podien representar 
una comunitat global; d’ací que 
l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència 
i la Cultura (UNESCO) establira, 
entre altres, la Llista del Patrimoni 
Mundial.
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Però, ben prompte, les 
administracions, guiades pels 
professionals i estudiosos de la 
cultura, s’adonaren que el patrimoni 
cultural no podia ser només allò 
tangible i que, efectivament, hi 
havien moltes pràctiques socials 
que constituïen importants valors 
culturals per a les comunitats locals. 
Així, especialment en les dècades 
fi nals del segle XX, començà a 
estendre’s el concepte de Patrimoni 
Cultural Immaterial i la UNESCO 
també va interessar-se per eixes 
manifestacions culturals intangibles.

Així, arribem a un moment en 
què les diferents administracions 
intenten garantir la pervivència 
de béns culturals, tant material 
com immaterial, per a les seues 
comunitats de referència: els 
ajuntaments respecte de la 
comunitat local, les administracions 
autonòmiques i nacionals 
respecte a la comunitat nacional, 
i la UNESCO respecte a aquelles 
manifestacions que contenen 
valors culturals compartits per la 
comunitat global.

És en este context, a grans trets, 
on ha d’ubicar-se la candidatura 
de la festa de les Falles per formar 
part de la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat.

El patrimoni 
cultural 
immaterial 
La mateixa UNESCO defineix el 
concepte de Patrimoni Cultural 

Immaterial com “els usos, 
representacions, expressions, 
coneixements i tècniques –junt 
amb els instruments, objectes, 
artefactes i espais culturals que li 
són inherents– que les comunitats, 
els grups i en alguns casos els 
individus reconeguen com a 
part integrant del seu patrimoni 
cultural. Este patrimoni cultural 
immaterial, que es transmet de 
generació en generació, és recreat 
constantment per les comunitats 
i grups en funció del seu entorn, 
la seua interacció amb la natura i 
la seua història, infonent-los un 
sentiment d’identitat i continuïtat 
i contribuint així a promoure el 
respecte de la diversitat cultural i la 
creativitat humana”2

A l’hora de plantejar quins són els 
trets característics del Patrimoni 
Cultural Immaterial, és de gran 
ajuda el document del Plan 
Nacional para la Salvaguarda del 
Patrimonio Inmaterial, aprovat 
recentment pel Ministeri de 
Cultura del govern d’Espanya, 
que enumera les seues principals 
característiques. Així, el Patrimoni 
Cultural Immaterial3:

2.  Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
art. 2.1 UNESCO, 2003. Disponible 
en http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001325/132540s.pdf [Última 
visita: 28/11/2011]
3. Plan Nacional para la Salvaguarda del 
Patrimonio Inmaterial. Ministerio de Cultura, 
2011, p. 5-11. Disponible en http://www.mcu.
es/patrimonio/docs/MC/IPHE/PlanesNac/
PLAN_NACIONAL_PATRIMONIO_
INMATERIAL.pdf [Ultima visita: 
28/11/2011]

Està interioritzat en els individus 
i comunitats com a part de la seua 
identitat.

És compartit pels membres d’una 
col·lectivitat.

Està viu i és dinàmic.
És transmès i recreat.
És transmès generalment des de la 

infantesa.
És preservat tradicionalment per 

la comunitat.
Forma part de la memòria 

col·lectiva viva, com una realitat 
socialment construïda.

És experimentat com a vivència.
Està interconnectat amb la 

dimensió material de la cultura.
Està habitualment contextualitzat 

en un temps i en un marc espacial.
Es desenvolupa i experimenta en 

temps present.
Remet a la biografi a individual i a 

la col·lectiva.
Està imbricat en les formes de 

vida.
No admet còpia.
Està ritualitzat.
Constitueix una experiència des 

de la perspectiva sensorial.
Té efecte regenerador en l’ordre 

social.
És vulnerable.

Si valorem, encara que siga 
breument, la festa de les Falles 
atenent eixes característiques 
indicades, podem veure com la 
festa pot adequar-se al concepte de 
patrimoni cultural immaterial.

111177
mocador_2012.indb   117mocador_2012.indb   117 16/1/12   13:52:4316/1/12   13:52:43



La festa de 
les Falles com 
a patrimoni 
cultural 
immaterial 
En efecte, la festa de les Falles està 
interioritzada en la comunitat 
local com a part de la identitat 
valenciana, compartida i preservada 
tradicionalment pels membres 
de la comunitat implicada. De la 
mateixa manera, en tant que festa 
popular, és experimentada com 
una vivència, que constitueix una 
experiència i està contextualitzada 
en un temps i marc espacial concret. 
Es tracta d’una festa transmesa des 
de la infantesa, que forma part 
de la memòria col·lectiva i que 
remet a una biografia individual 
i col·lectiva, de manera que està 
imbricada en les formes de vida i 
pot participar en la regeneració 
de l’ordre social. La festa de les 
Falles també, com totes les festes 
modernes, està viva, és dinàmica, i 
es desenvolupa en un temps present. 
I les característiques pròpies de 
la festa fan que esta siga original, 
estiga interconnectada amb la 
dimensió material de la cultura, 
tinga una important dosi d’elements 
rituals i, per això i entre altres coses, 
siga una festa vulnerable.

Però, malgrat complir estes 
característiques, la festa de les Falles 
és una festa moderna, dinàmica, 
canviant i adaptada al seu temps. 
Per això, cal que, a l’hora de 
considerar-la com a Patrimoni 
Cultural Immaterial, siga necessari 

una delimitació dels elements 
susceptibles de patrimonialitzar.

Per tal de poder seleccionar 
aquells elements susceptibles d’un 
procés de patrimonialització, pot 
aplicar-se una sèrie de criteris 
classificatoris, que són: popularitat, 
antiguitat, singularitat, durabilitat i 
importància artística. Així, aspectes 
de la festa que són extrapolables 
a altres festes es quedarien fóra 
del conjunt d’elements que 
compondrien la festa com a 
patrimoni cultural. Igualment, 
aquells elements nous, no arrelats 
a la festa i la seua comunitat 
celebrant, o aquells que no han 
perdurat en el temps quedarien 
també fora. Per contra, prendrien 
una gran força aquells elements 
que disposen d’una antiguitat 
contrastada, que siguen singulars a 
la festa de les Falles, que perduren 
en el temps, que tinguen valor 
artístic i, sobretot, que estiguen 
arrelades a la comunitat local i 
considerades com a pròpies.

Per tant, quins aspectes de la festa de 
les Falles serien patrimonialitzables? 
Per esmentar-ne alguns, i sense 
intenció d’exhaustivitat4, podem 
mencionar alguns dels elements que 
componen la festa que, atenent eixos 
cinc criteris esmentats anteriorment 
(popularitat, antiguitat, singularitat, 
durabilitat i art), serien susceptibles 
de convertir-se en eixe conjunt de la 
festa de les Falles com a patrimoni 
cultural.

4. Una altra col·laboració en este llibre es 
dedica íntegrament a este tema.

Patrimoni cultural immaterial 
podria ser l’ofi ci d’artista faller, que 
compta amb unes particularitats 
professionals concretes, amb una 
transmissió intergeneracional i una 
singularitat professional de primer 
ordre. Igualment, manifestacions 
pirotècniques autòctones com la 
despertà i la mascletà; manifestacions 
literàries com els llibrets o els 
apropòsits o els mateixos ritus de 
la plantà i la cremà dels cadafals, 
amb tots els sabers i coneixements 
relacionats, són altres elements que, 
per la seua singularitat i per la seua 
relació amb el context festiu de 
les Falles podrien ser considerades 
patrimoni cultural immaterial.

Per una altra banda, diferents 
aspectes de la mateixa organització 
de la festa podrien aportar valor 
a la declaració com a patrimoni 
immaterial. Ens referim a la 
participació directa de la ciutadania 
en l’organització de la festa, a 
partir de les comissions falleres que 
estableixen una xarxa de sociabilitat 
repartida per tot el nucli urbà de 
les poblacions que celebren les 
Falles. També als espais de diversitat 
que suposen els mateixos casals 
fallers, on comparteixen espai i 
activitat diferents generacions, i on 
pràctiques i costums són transmesos 
d’una generació a una altra.

Però s’ha de ser conscient que 
una declaració de les Falles com 
a patrimoni cultural immaterial 
no inclouria aspectes de la festa 
que, a dia de hui, s’han convertit 
en alguns dels pilars bàsics d’una 
part de la festa. Així, la fi gura de la 
fallera major, l’ofrena a la Mare de 
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Déu o les revetlles, per esmentar 
alguns exemples, serien elements 
molt allunyats de la consideració 
de patrimoni, ja que són elements 
presents en moltes altres realitats 
festives, quan no s’enfronten 
directament als valors universals 
que pretén transmetre el patrimoni 
cultural.

No debades s’ha de tindre en 
consideració algunes de les 
característiques imprescindibles 
que ha de respectar, per a 
la UNESCO, tota aquella 
candidatura a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. Tota 
candidatura ha de mostrar un clar 
respecte a la diversitat cultural i 
a la creativitat humana, ha de ser 
garant d’uns valors transmesos de 
generació en generació, i ha de ser 
recreada per una comunitat local 
implicada en la seua organització i 
desenvolupament.

Un procés 
planifi cat i 
participatiu 
El procés que va iniciar l’Ajuntament 
de València en gener de 2011 és un 
procés llarg i costós. Sense entrar en 
aquells procediments administratius 
i legals que s’han de complir5, 
s’ha de tindre en compte algunes 
qüestions que podrien actuar com 
a importants dinamitzadors o com 
a obstacles difícils de superar: la 
planifi cació i la participació.

5. Este procés institucional i administratiu és 
temàtica d’una altra col·laboració del llibre.

Com en tot procés d’este tipus, la 
UNESCO té un especial interès 
perquè a la candidatura hi haja 
una alta participació ciutadana. 
En este sentit, pren una especial 
importància la implicació i 
participació de la comunitat local en 
el desenvolupament de la festa, però 
també que la ciutadania participe 
en la planifi cació de mesures de 
salvaguarda del bé a protegir.

Este apartat, el de la participació, 
el considerem bàsic i vital per 
aconseguir l’objectiu de la inclusió 
de la festa de les Falles a la llista 
representativa. Si abans es comentava 
que el patrimoni immaterial, entre 
altres característiques, havia de ser 
compartit i preservat pels membres 
d’una col·lectivitat, és lògic que 
eixa mateixa col·lectivitat participe 
de la seua planifi cació i s’implique 
activament en una candidatura que 
compromet a un desenvolupament 
concret d’eixe bé immaterial.

Per tant, la festa de les Falles, 
caracteritzada per una gestió 
participativa de primer ordre, hauria 
d’iniciar un procés participatiu 
obert a tota la ciutadania per tal 
de planifi car la festa i promoure 
mesures de transmissió, identifi cació, 
protecció, promoció i revitalització. 
És fonamental que tots els sectors 
ciutadans implicats d’una o altra 
manera en la festa participen del 
procés, s’impliquen i tinguen la 
possibilitat de proposar les qüestions 
que consideren interessants per 
afavorir la candidatura i enfortir-la.

Quan parlem dels sectors ciutadans 
ens estem referint a administracions 

i comissions falleres, però també 
sectors professionals, partits polítics, 
associacions de veïns, mitjans 
de comunicació i qualsevol altre 
organisme o entitat ciutadana 
que puga aportar el seu punt de 
vista sobre la festa, sempre amb 
uns criteris inclusius i de màxima 
representativitat.

La candidatura exigeix, al seu torn, 
una profunda planifi cació del procés, 
però també un compromís fort 
de desenvolupar una planifi cació 
general per protegir i assegurar 
la pervivència del bé cultural. 
La festa de les Falles, per tant, 
i en consonància amb l’aspecte 
de la participació ciutadana, 
hauria de plantejar-se el disseny i 
desenvolupament d’un pla estratègic 
seriós, amb la participació directa de 
la ciutadania, que permetera establir 
fulls de ruta per a la major part dels 
possibles escenaris que una societat 
canviant i dinàmica com l’actual pot 
plantejar a la festa de les Falles.

Algunes 
passes ja 
consolidades
La mateixa organització actual 
de la festa de les Falles disposa, 
actualment, d’alguns mecanismes i 
elements que, hàbilment incorporats 
a la candidatura, poden enfortir-la 
en el sentit que poden actuar com 
a mesures de salvaguarda amb una 
forta implantació real.

En este sentit, hi ha iniciatives 
que afavoreixen la conservació 
de l’element nuclear de la festa: 

111199
mocador_2012.indb   119mocador_2012.indb   119 16/1/12   13:52:4416/1/12   13:52:44



112200
mocador_2012.indb   120mocador_2012.indb   120 16/1/12   13:52:4516/1/12   13:52:45



la falla; subvencions, premis, 
o la mateixa obligatorietat de 
plantar una falla per a organitzar 
actes festius garanteixen la seua 
pervivència.

L’existència de gremis artesans, i 
la incorporació de plans d’estudi 
específi cs per a la professió 
d’artista faller assegura la difusió 
i la transmissió d’aquells sabers 
i habilitats que caracteritzen la 
singularitat de la professió.

Concursos literaris i de 
representació d’apropòsits fallers 
permeten difondre i conrear una 
manifestació escènica particular de 
la festa de les Falles.

Concursos a la creació literària 
lligats a l’edició dels llibrets de 
falla participen de la difusió del 
valencià, ajuden a la preservació 
d’eixe mitjà de comunicació 
íntimament lligat a la festa i en 
permeten una revitalització amb la 
constant actualització de formes i 
continguts.

Museus i exposicions poden 
posar en valor i difondre tots els 
valors immaterials que comporta 
la festa de les Falles i que es 
tracta d’articular entorn a esta 
candidatura.

Malgrat esmentar només alguns 
exemples, en són més les iniciatives 
que s’han dut al llarg del temps i 
que s’han assimilat a la festa i la seua 
organització que, ben planifi cades, 
articulades i difoses poden ajudar 
a un bon fi nal del procés de la 
candidatura.

La 
candidatura: 
un compromís 
explícit i no 
innocent 
La candidatura de la festa de 
les Falles, i el seu espai cultural, 
a formar part de la llista 
representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
Humanitat va més enllà de la 
consecució final d’un títol.

En algunes manifestacions 
públiques s’ha considerat que la 
possible futura declaració aporta 
tot un conjunt de beneficis per a 
la festa que assegura la idoneïtat 
d’iniciar el procés. I, en part, és 
així; però sempre i quan s’actue en 
conseqüència.

Efectivament, la inclusió de la festa 
en la llista aportaria un títol de 
referència mundial, del qual ens 
podríem sentir orgullosos i que, 
segurament, aportaria benefi cis en 
clau turística i de promoció de la 
festa i la Comunitat Valenciana. 
Però no tot és turisme i benefi cis 
econòmics.

Iniciar el procés és assumir que la 
festa de les Falles té uns components 
culturals de primer ordre per a 
la comunitat que la celebra, és 
assegurar que eixos trets culturals 
són bàsics per a la col·lectivitat i 
que formen part indissoluble de la 
cultura col·lectiva. Al mateix temps, 
es constitueix com una declaració 
formal d’una aposta i un compromís 

per garantir-ne l’existència d’eixos 
valors culturals i la seua transmissió a 
generacions futures.

Per tant, la inclusió a la llista 
comporta un compromís cívic i 
col·lectiu per a la conservació dels 
valors culturals representats per la 
festa i una declaració formal de que 
eixa col·lectivitat es compromet a 
dur endavant totes les iniciatives 
necessàries per assegurar-ne el 
desenvolupament i la transmissió 
d’eixos valors. La UNESCO, en 
assumir eixe bé immaterial en la seua 
llista, es converteix en avaluador 
continu que la comunitat acompleix 
els seus compromisos amb el bé 
immaterial i, en cas que no siga així, 
té la capacitat de revocar el títol 
atorgat amb anterioritat.

La candidatura, per tant, és 
un compromís explícit per a la 
conservació i el desenvolupament 
dels valors culturals emanats de 
l’espai festiu i cultural de les Falles. 
La consecució fi nal de la declaració 
de Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat podria dur, fi ns 
i tot, a la situació d’entrar en 
competència amb interessos turístics 
i econòmics lligats a la festa. En 
la nostra mà està que, amb el total 
respecte als valors culturals, una 
seriosa planifi cació i una ampla 
participació ciutadana, el camí siga 
més fàcil, s’evite eixa competència 
d’interessos, i s’aconseguisca, 
efectivament, un desenvolupament 
de la festa de les Falles. I és que, 
en defi nitiva, la candidatura és un 
compromís explícit per la cultura, i 
eixe compromís, en efecte, pot no ser 
innocent.
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Gil Manuel Hernández i Hernández | Universitat de València
Associació d’Estudis Fallers
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ni cultural 
mmaterial

2003, Unesco)
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Patrimoni 
immaterial 
(article 2.1): 

Tradicions i expressions orals, 
inclòs l’idioma

Arts de l’espectacle
Usos socials, rituals i actes festius
Tècniques artesanals tradicionals

Espai 
cultural: 
És una realitat complexa, amb 
valors culturals i naturals, tangibles 
i concrets, vinculats directament al 
territori on s’ubica. De manera que 
tant la qualitat com la quantitat 
d’aquests béns, combinats i 
relacionats entre si i amb el territori, 
conformen i defi neixen el seu 
caràcter. 

Proposta: 
espai cultural 
de la festa de 
les falles

Espai geogràfi c: xarxa 
urbana d’espais festius i rituals 
(“demarcacions”) delimitats per 
evolució històrica de llarga durada 
i simbòlicament constituïts. Inclou 
totes les ciutats i poblacions de la 
Comunitat Valenciana on es planten 
falles.

Espai social: xarxes associatives i 
espai de sociabilitat comunitària.

Espai cultural estricte: conjunt 
de formes culturals populars, 
antigues, singulars, duradores i 

amb valors artístics que defi neixen 
la peculiaritat i el valor de l’espai 
cultural de la Festa de les Falles. 

Criteris 
POPULARITAT: Grau de 
coneixement i participació de la 
forma cultural entre la població o 
grau d’identifi cació de la població 
amb ella.
ANTIGUITAT: Valor històric 
de la forma cultural, degudament 
documentada.
SINGULARITAT: Característiques 
úniques i pròpies de la forma 
cultural, que la doten d’especifi citat i 
autenticitat.
DURABILITAT: Grau de 
pervivència de la forma cultural en 
el temps, grau de recolzament social 
sostingut en el temps.
ART: Valors estètics, tècnics i 
creatius de la forma cultural.

CADAFALS: Monuments efímers 
satírics que es planten i cremen als 
carrers i places.
XARXA ASSOCIATIVA: Xarxa de 
comissions i demarcacions falleres 
que ocupen tota la superfície de la 
ciutat, amb les formes de sociabilitat 
festiva i ritual derivades, que 
impliquen més de 200.000 persones 
en tot l’espai cultural faller.
OFICI D’ARTISTA FALLER: 
Conjunt de coneixements, sabers, 
tècniques, ferramentes, naus i artistes 
que conformen una professió única.
INDUMENTÀRIA 
TRADICIONAL: Peces de roba, 
teles, ferramentes i coneixements 
de confecció de roba tradicional 

valenciana, molt especialment en 
relació a la peça singular de l’“espolí” 
de seda natural.  
ALTRES OFICIS 
TRADICIONALS: Orfebreria, 
perruqueria, art fl oral, velluters, 
ventalls.
FORMES PIROTÈCNIQUES: 
Formes pròpies de l’espai cultural 
faller, com la despertà (amb el “tro de 
bac”) o la mascletà.
MÚSICA: Música de bandes 
i música tradicional (tabals i 
dolçaines).
LITERATURA POPULAR: 
Llibrets, versos fallers, apropòsits 
teatrals.
MUSEUS FALLERS: Museu Faller 
de Montolivet, Museu de l’Artista 
Faller de Benicalap, Museu Faller de 
Gandia.
PLANTÀ: Acció d’erigir el cadafal a 
l’espai públic, amb formes peculiars 
com la plantà “a tomb”.
CREMÀ: Acció de cremar el cadafal 
a l’espai públic, amb formes pròpies 
de cremació controlada.
LLENGUA PRÒPIA: El valencià 
popular com a forma de la llengua 
pròpia dels valencians.
ESBOSSOS I DOCUMENTS: 
Esbossos originals dels cadafals, 
premsa fallera, il·lustracions, arxius.
FOTOGRAFIA: Documentació 
fotogràfi ca sobre la festa fallera.
CINEMA: Pel·lícules sobre la festa 
fallera.112244
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POPULARITAT ANTIGUITAT SINGULARITAT DURABILITAT ART

Cadafals X X X X X

Xarxa associativa X X X X

Ofi ci d’artista faller X X X X X

Altres ofi cis 
tradicionals X X X X X

Indumentària 
tradicional X X X X X

Formes pirotècniques X X X X X

Música X X X X

Literatura (llibrets, 
versos, apropòsits) X X X X X

Museus fallers X X X

Plantà X X X X

Cremà X X X X

Llengua pròpia X X X X

Documents i esbossos X X X X

Fotografi a X X X

Cinema X X X
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Antoni Colomina Subiela | Associació d’Estudis Fallers (ADEF)
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Que em perdonen els al·ludits 
i que ningú s’ofenga, però ni 
comissions, ni president ni delegats, 
ni fallera major ni cort d’honor, ni 
presentació ni ofrena, ni cacauets, 
ni tramussos ni cassalla: el verdader 
protagonista de les falles és, sens 
dubte, el ninot. Almenys així era en 
el seu origen; està clar que tots estos 
elements i un cabàs més configuren 
hui un tot inseparable, una unitat 
indissoluble. No obstant això, que 
quede una cosa clara: el déu faller 
va crear primer el ninot i, després, 
va vindre tota la resta.

Al ninot, a pesar d’esdevindre 
estrela principal, les noves entitats i 
presències van aconseguir relegar-lo 
a un segon terme. El van desposseir 
primer de l’ànima quan els artistes 
van canviar la palla i el cànem per la 
caixa sorda del cartó-pedra i, després, 
per les boles d’estiré unfl at, carregat 
moltes vegades només d’aire; quan 
els perfeccionaments artístics van 
fer que els creadors dedicaren tot 
el seu interés a dominar els nous 
materials, tècniques i formes, 
encara que això signifi cara buidar 
de contingut el nostre protagonista 
central. El vam ridiculitzar, el vam 
rebutjar i negar, emulant sant Pere, 
sovint conscientment, sabedors que 
negàvem l’omnipresència fallera. 
Sí, li vam dir que no; ens vam 
avergonyir d’ell en el moment en què 
va perdre la seua raó de ser i es va 
convertir en mer complement, com a 
pretext forçós i obligat en unes festes 
en què molts fallers pareixien no 
prescindir d’ell simplement per no 
carregar-se de culpables tribulacions. 
El vam humiliar descaradament 
quan se’ns va ocórrer pensar que 

no tenia prou condició com per a 
seguir mostrant-se davall la volta de 
creueria del saló de contractació de la 
Llotja de la Seda, junt amb les seues 
columnes helicoïdals, eternes, quan 
l’edifi ci va ser declarat Patrimoni 
de la Humanitat per la Unesco a 
fi nals de 1996. El recinte suposa un 
“exemple totalment excepcional d’un 
edifi ci secular en estil gòtic tardà, 
que il·lustra de manera esplèndida el 
poder i la riquesa d’una de les grans 
ciutats mercantils del Mediterrani”, 
de manera que tanta pompa no 
podia ser que tinguera res a veure 
amb el nostre pobre ninot faller; 
vam creure aleshores que millor 
seria que esperara els dies previs 
a la plantà davall una carpa en 
l’esplanada d’un centre comercial. 
Tot açò a València; a Sagunt, tampoc 
ha corregut millor sort.

Ens ha costat molt, però, com se 
sol dir, mai és tard si arriba. Vam 
tardar a adonar-nos que, a pesar 
de tant d’afegitó que el temps 
ha fet aparéixer al seu voltant, la 
quinta essència de la festa acaba 
resultant ser insubstituïble. Va 
nàixer de l’espontaneïtat d’un veïnat 
en un moment agut, un fantotxe 
mamarratxo, tararot, espantall, 
manifasser; un ninot poc arreglat, 
desmanegat, portador de desgràcies 
i en el qual residien penes i culpes, 
al qual se’l condemnava a perir en la 
foguera davall les arpes destructores 
del foc com a acte purificador 
enfront d’un barri enfurit en plena 
catarsi.

Es conta que el ninot de falla va 
nàixer com a evolució lògica de la 
senzilla estructura de fusta abillada 

amb un cresol que alguns artesans, 
com els agremiats fusters, empraven 
durant l’hivern per a il·luminar 
els seus tallers. Quan arribava 
la primavera, a l’allargar el dia, 
coincidint amb la celebració de la 
festivitat del seu patró, sant Josep, 
estos artefactes eren refusats. No 
existia millor manera de fer-ho que 
cremar-los com a coronació d’una 
foguera festiva. D’ací al ninot només 
restarà posar cap i mans al trasto i 
vestir-lo convenientment. 

La de l’estai o parot, que així és 
com s’anomenava el llum de l’artesà 
fuster, resulta una hipòtesi redona; 
una història un poc capritxosa, més 
romàntica que provada. No obstant 
això, quan el riu sona, aigua porta. 
El que està clar és que no hi ha una 
raó única que explique el naixement 
del ninot de falla, sinó que cal 
considerar diversos arguments, 
múltiples manifestacions, les 
connexions i contaminacions de les 
quals van acabar per obrar el miracle.

En este punt hauríem d’enumerar 
realitats com les almenares de les 
torres de guaita, focs que, com el 
que segurament s’encenguera en 
alguna ocasió sobre la torre del Grau 
de Morvedre, avisaven el poble 
de perills o invasions enemigues; 
o les fogueres de renovació que 
estaven relacionades amb els canvis 
d’estacions, evolucions vitals o cicles 
concernents a l’entorn de les labors 
rurals i que la religió cristiana les 
va prendre com a pròpies i les va 
convertir en focs de vespra davall 
l’advocació d’algun sant patró. No 
obstant això, ací encara no hi havia 
ninot que valguera.
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Però comencem a trobar-lo en altres 
expressions populars. Per tot arreu 
era costum culminar estos focs amb 
algun ninot al qual habitualment 
se li assignaven connotacions 
condemnatòries, com a portador 
de tots els mals del veïnat. Estos 
actes de fe en efígie, representacions 
satíriques, tenien com a protagonista 
els pablos, la bruixa, l’esposa vella, 
l’àvia de l’hivern, el Judes, el Luter 
o el Mahoma, que eren alguns 
dels apel·latius que rebien estos 
manifassers o saltamartins. De 
vegades la cosa es posava més seriosa 
i els tarambanes no feien més que 
respondre l’efígie d’un pres que, bé 
per fuga, bé per sobtada mort abans 
del seu ajusticiament, era cremada en 
públic com a prova inequívoca de la 
consumació del seu càstig. 

Paral·lelament a estos costums, els 
valencians hem demostrat sempre 
una naturalitat específi ca a l’hora de 
dotar de magnifi cència artística tota 
celebració religiosa, especialment 
fecunda durant els segles XVII i 
XVIII. Coneixem com a barroc 
efímer totes estes creacions que amb 
materials pobres i per mitjà de jocs 
d’engany afavorien el lluïment de 
l’acte principal del fast: la carrera 
processional. D’esta manera els 
primers artífexs fallers van arreplegar 
tota la tradició artística que es deriva 
de la construcció d’arcs triomfals, 
retaules barrocs, carros processionals 
o perspectives fi ngides. 

Llum de peu, molt semblant a l’estai emprat 
pels antics fusters durant l’hivern. Gravat 
extret del llibre Th e every-day book, de 
William Hone (1825).
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Crema en efígie durant la nit de Guy Fawkes (Regne Unit). Gravat extret del llibre Th e every-day book, de William Hone (1825). 
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Però a més, incidixen de colp, pel 
que fa a l’adopció de tècniques de 
producció, dos pràctiques artesanes 
que amb posterioritat marcarien 
els procediments desenrotllats 
pels primers artistes fallers. D’una 
banda, la indústria joguetera, amb la 
fabricació de cavalls, nines i titelles 
de cartó-pedra, arrelada amb força 
en moltes de les nostres poblacions, 
traça un dels itineraris materials més 
importants per a la manufactura 
del ninot de falla. D’altra banda, i 

amb conseqüències 
anàlogues, la 
tradició ceroplàstica 
que va propiciar la 
confecció d’exvots 
de cera, també 
és adoptada pel 
creador faller 
que buscava 
una naturalitat 
manifesta en les 
carnacions dels 
seus ninots. Va ser 
Antonio Cortina un 
dels primers artistes 
que va articular 
estos apèndixs 
de cera sobre una 
carcassa de fusta, 
cartó, palla i tela, 
convenientment 
vestida; corria l’any 
1863.

Va haver de 
passar quasi un 
segle perquè Juan 
Huerta, en 1956, 
explotara al màxim 

el modelatge íntegre 
en cartó, relegant 
el ninot de cap 

i mans de cera definitivament a 
l’oblit. Durant les últimes dècades 
del passat segle el cartó-pedra 
compartix protagonisme amb 
altres productes que revolucionen 
decisivament la tecnologia del 
ninot. Comencen a ocupar els 
estants dels tallers la fibra de 
vidre, la resina de polièster i el 
poliestiré expandit. Este últim 
especialment conegut més 
popularment com a suro blanc i 
empleat en un primer moment 

de manera tímida, per a rematar 
decoracions escenogràfiques o 
elements complementaris de la falla, 
es convertirà en el material definitiu 
per la seua versatilitat i fàcil maneig. 

Al llarg de tota esta trajectòria el 
ninot s’ha anat carregant de nous 
modes, marcats en gran manera 
per la personalitat distintiva que 
li infon cada artista faller, però 
també i més genèricament, per 
l’evolució d’estil que de manera 
integral marca els acabats i les formes 
de cada generació; cada vegada 
més sintètiques, cada vegada més 
hiperbolitzades.

Fins hui. 

I hui el ninot entra dins d’un tot 
comú amb pretensions tan altes 
que fan que s’incloga en la llista 
patrimonial més important del 
món, junt amb la mateixa Llotja de 
la Seda, fent-se un buit a colzades 
entre la Necròpolis de Guiza, el 
Santuari de Machu Picchu, la Ciutat 
Històrica de Toledo o l’Acròpolis 
d’Atenes.

I ara què. 

Tal vegada pensem que ja està tot 
fet. Que hem de conformar-nos amb 
esta nova etiqueta, orgullosos per 
poder donar a conéixer la festa de 
les falles des d’un nou enfocament, 
internacionalment. Açò implica 
major atenció, més nombre 
de turistes; és la conseqüència 
immediata. Coneixent-nos, i 
perdoneu les meues prediccions de 
mal endeví, açò no anirà més enllà. 
Tant de bo m’equivoque. 

Cap de cera policromada, obra de Julián Puche. 113311
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Figura de poliestiré expandit. 
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A pesar de la seua magnificència i 
exclusivitat, la nostra festa, encara 
que sonada, no ha gaudit d’una 
projecció mediàtica concloent. 
En este aspecte sempre hem estat 
un poc enquistats. Tal vegada 
no siga políticament correcte fer 
comparacions, podrien acusar-me 
de xovinista, però no és possible 
que el món sencer estiga pendent 
de cada txupinazo pamplonés i 
es fascine amb cada carrossa del 
carnestoltes de Rio de Janeiro 
i, en canvi, faça cas omís de la 
mascletà i de la cremà. Així som: 
meninfots.

Donar a conéixer les falles és un bon 
inici; però no la fi  última. El nostre 
llegat patrimonial ens obliga a més. 
I el cas del ninot indultat del foc, el 
vestigi material més important que 
ens queda de les falles d’anys arrere, 
clama vigorosament al cel.

Fem un exercici de refl exió; pensem 
quin ha sigut tradicionalment el 
destí fi nal de tan honorables obres. 
Vos ajudaré: van ser salvades del foc 
davall l’aclamació d’una comissió 
gojosa, mostrades al poble amb orgull 
com a fi gures més importants de 
les falles i, fi nalment, amuntegades 

en l’entresolat d’un 
magatzem o en el soterrani 
d’un depòsit municipal, 
condemnades eternament 
a l’oblit i al continu 
deteriorament. Millor 
haguera sigut cremar-les.

Introduïm nous conceptes, 
consideracions que de 
forma irresoluda s’han 
tantejat en alguna ocasió 
però que no han fet més 
que aportar solucions a 
mitges. Parle dels museus 
fallers; del museu viu, amb 
les seues sales d’exhibició 
i emmagatzemament, 
amb els seus tallers de 
restauració, amb la seua 
biblioteca i arxiu. Parle 
d’uns criteris lògics i 
coherents d’intervenció 
en el moment d’abordar 
la restauració de tots els 

nostres ninots destruïts, de mimar 
amb afecte els que any rere any van 
fent créixer la col·lecció, de considerar 
seriosament les excel·lències d’una 
oportuna conservació preventiva. Parle 
d’inventaris i catàlegs, de publicacions 
científi ques. Ens sona? Sí, només com 
un projecte quimèric. 

Em referisc, en defi nitiva, de tractar 
amb la consideració que es mereix el 
ninot de falla: màxim representant 
del patrimoni artístic faller, rebut 
dels nostres pares i herència de les 
generacions futures.

Estudi previ a la restauració 
d’un ninot. Croquis de 
danys.
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Christian Polana Migueláñez 
Màster Universitari Ofi cial de Patrimoni Cultural: Identifi cació, anàlisi i gestió

Facultat de Geografi a i Història. Universitat de València-Estudi General.

estatus 
Museu 
Faller
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Foto 1: http://asolasconmigo.blogspot.com/2010/01/san-vicente-martir-en-valencia.html
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Dependent de la Regidoria de Festes 
i Cultura Popular de l’Ajuntament 
de València (encarregats de la gestió 
del Museu Faller de Montolivet, 
el Museu de l’Arròs i el Museu del 
Corpus), cal dir que el seu estatus 
ha de ser reconsiderat pel fet que un 
dels arguments que poden ajudar a 
aconseguir la inclusió de les Falles en 
la Llista Representativa de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat 
de la UNESCO (en primer lloc 
han de ser declarades com a Bé 
d’Interés Cultural Immaterial per 
la Direcció de Patrimoni Cultural 
Valencià) és precisament l’existència 
d’uns mecanismes adequats per 
a conservar aquells valors que li 
atorguen especifi citat, valors que 
es materialitzen en tal institució 
que ha de posseir de manera legal 
un estatus de museu o de col·lecció 
museogràfi ca permanent per part de 
la Conselleria de Cultura, Esport i 
Turisme.

Per això, encara que és un dels 
centres culturals més visitats de 
la ciutat, està fora del Catàleg  
Ofi cial de Museus reconeguts per 
la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Valenciana (a pesar 
que teòricament pertany a la 
Xarxa de Museus de València), i en 
conseqüència no té una protecció 
ofi cial que, en cas d’obtindre-la, fóra 
col·lecció museogràfi ca permanent 
o museu (la més alta), tindria accés 
a les subvencions i fi nançaments, 
ja siguen autonòmics, nacionals o 
internacionals per a la seua millora 
logística i la conservació dels seus 
béns de naturalesa única, així com 
per a una òptima difusió dels seus 
continguts a la societat que, junt 

amb els poders públics, han de ser 
els encarregats en primera instància 
de la conservació preventiva del 
patrimoni cultural.

El fet de no tindre l’estatus de museu 
impedeix l’accés a ajudes per a 
conservació dels béns o ajudes per a 
la seguretat: una cosa del que sí que 
gaudeix el Museu de l’Artista Faller, 
i per això ix tant en el Directori 
de Museus d’Espanya de la pàgina 
del Ministeri de Cultura (http://
www.mcu.es/museus/ ) com en el 
de la pàgina de la Direcció General 
de Patrimoni Cultural Valencià en 
la secció de museus i col·leccions 
museogràfi ques permanents 
reconeguts de la Comunitat 
Valenciana (http://www.cult.gva.es/
dgpa/museoscv_c.html).

També cal fer referència a la 
necessitat urgent d’aplicar-li els 
principis de la Nova Museologia: el 
nou paradigma que entén aquestes 
institucions com a centres culturals 
vius i com a punts de trobada de 
la comunitat, en contrapartida 
al museu elitista, autoritari i de 
portes tancades. Ens trobem 
amb la important necessitat de 
produir un replantejament del 
projecte museogràfic pel fet que 
hi ha l’amenaça que es queden 
sense espai per a exposar les 
obres indultades que reben cada 
any: l’observació des de 1934 de 
l’evolució artística d’aquestes obres 
fa que no es puga deixar d’exposar-
les, per la qual cosa cal tindre en 
compte aquesta amenaça per a 
l’existència d’aquestes efígies de 
capital importància per a la visió 
global del que són les Falles.
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El Sistema 
Valencià de 
Museus1

És on s’integren tots aquells de 
què siga titular la Generalitat i els 
de titularitat estatal la gestió dels 
quals aquesta tinga encomanada, 
així com els museus i les col·leccions 
museogràfi ques, de titularitat 
pública o privada, que a l’efecte 
reconega la Conselleria de Cultura.

Cal assenyalar la diferència entre 
museu i col·lecció museogràfi ca 
permanent d’acord amb el que marca 
la llei: 

El museu és la institució de caràcter 
permanent, sense finalitat de 
lucre, oberta al públic l’objecte 
de la qual siga l’adquisició, 
conservació, restauració, estudi, 
exposició i divulgació de conjunts o 

1. Llei 4/1998 de l’11 de juny de la Generalitat 
Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià 
(modifi cada per la Llei 7/2004 del 19 d’octubre 
i la Llei 5/2007 del 9 de febrer).

col·leccions de béns de naturalesa 
cultural amb fins d’investigació, 
gaudi i promoció científica i 
cultural. 

Es dediquen a conservar, catalogar, 
restaurar i exhibir de forma ordenada 
les seues col·leccions d’acord amb 
criteris científi cs, estètics i didàctics; 
investigar i promoure la investigació; 
organitzar periòdicament 
exposicions científi ques i 
divulgatives d’acord amb el seu 
objectiu; elaborar i publicar catàlegs 
i monografi es dels seus fons; 
desenvolupar una activitat didàctica 
respecte del seu contingut i les 
seues pròpies funcions; i qualsevol 
altra funció que en les seues normes 
estatutàries o per disposició legal o 
reglamentària se’ls encomane.

Els museus, necessàriament, hauran 
de tindre els requisits següents: 
instal·lacions permanents, sufi cients 
i adequades, segons el parer de la 
Direcció General de Patrimoni 
Cultural pertinent; un tècnic 
superior a càrrec seu; inventari i 
llibre de registre, segons models 

ofi cialment establits; horari 
d’obertura al públic no inferior a 
quinze hores setmanals; pressupost 
que garantisca un funcionament 
mínim; i enviar a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural 
pertinent, amb la periodicitat que 
reglamentàriament es determine, 
resums estadístics de visites al 
museu.

Les col·leccions museogràfi ques 
permanents són les que reuneixen 
béns de qualsevol naturalesa cultural, 
fons reduïts; escassos recursos; i 
mancança de tècnics competents 
a càrrec seu, per la qual cosa no 
poden desenvolupar les funcions 
atribuïdes als museus sense perill que 
es garantisca la visita pública regular; 
es permeta l’accés dels investigadors 
als seus fons, i es garantisquen les 
condicions bàsiques de conservació i 
custòdia d’aquests.

 Han de tindre els requisits següents: 
instal·lacions estables, sufi cients i 
adequades; inventari, segons model 
ofi cialment establit; i ser visitables al 
públic almenys un dia a la setmana.

Foto 2: VLC-VALENCIA
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La Nova 
Museologia 
El valor patrimonial del Museu 
Faller2 resideix en el conjunt de 
tots els ninots indultats (amb 
els quals l’Associació d’Estudis 
Fallers, la Universitat de València 
i l’Ajuntament han col·laborat 
per a la catalogació, divulgació 
i posada en valor d’aquests), ja 
que és la col·lecció la que en si 
mateixa té una importància: és el 
resultat d’un procés que fusiona 
les vessants artística i ritual, 
l’enginy del professional i el gust 
popular. Només en conjunció 
podrien trobar el seu valor com 
a patrimoni cultural, ja que 
són documents d’un gran valor 
social i antropològic pel fet que 
condensen multitud d’informació 
simbòlica resultat de certs 
estereotips, elements i models 
que s’encarreguen de descriure 
els valors, estils i circumstàncies 
de les societats que han existit a 
València des de 1934. La tradició 
s’ha mesclat amb la modernitat, 
i aquesta característica es pot 
observar en aquestes indultades 
escultures que van més enllà de 
l’àmbit faller.

2. Guia del Museu Faller de València, 2008. 
Associació d’Estudis Fallers. Coord. Marín 
J. Ll., Mozas Hernando, J. Ajuntament de 
València. Regidoria de Festes i Cultura Popular.
Hernández i Martí, G.M., 2009. La ciudad 
y la fi esta glocal. La reconversión turístico-
patrimonial del Museo Fallero de Valencia, 
Zainak: Cuadernos de Antropología-
Etnografía. 32. Ciudades globales y culturas 
locales, 2, p. 933-954. Donostia: Eusko 
ikaskuntza.

Per tant, el valor patrimonial que 
posseeixen és artístic i etnològic 
pel que fa al seu conjunt, ja que 
la pròpia naturalesa dels fons és 
única i singular en conformar una 
institució que cada any veu com 
la seua col·lecció és engrossida per 
aquests béns culturals, triats per la 
voluntat de la societat mitjançant 
un sufragi de tipus popular: mentre 
que el valor antropològic resideix en 
el procediment, el valor artístic es 
troba en el conjunt.

Individualment parlant, els ninots 
serien part dels béns mobles; el 
conjunt d’aquests pertanyeria al 
patrimoni etnològic; i el procés 
mateix d’elecció mitjançant 
exposició, votació i indult, 
conformaria el denominat 
patrimoni immaterial pel fet que 
aquest procés és el que dóna sentit a 
la col·lecció.

A causa de la singularitat de la 
mateixa festa fallera, el Museu Faller 
hauria de tindre procediments més 
avançats a l’hora de difondre els seus 
plantejaments didàctics en línia amb 
els pressupostos que desenvolupa 
la Nova Museologia, com ara: 
les Tecnologies de la Informació 
i de la Comunicació (TIC) com 
Internet, les xarxes socials i les 
comunitats virtuals; estratègies 
modernes de màrqueting; atenció 
al visitant; investigació aplicada al 
mateix Museu; la cada vegada major 
integració perquè els discapacitats 
puguen gaudir de les col·leccions, 
entre altres actes que el situen en 
el pla que es mereix, a causa de la 
singularitat de la festa fallera.

Assenyalar també la mancança 
del Museu Faller pel que fa 
a infraestructures que són 
recomanables en tots els museus: 
botiga, guarda-roba, unitat 
didàctica, muntatge d’exposicions 
temporals, biblioteca, servei d’amics 
del Museu, unitat de restauració, 
cafeteria, aparcament i moll de 
càrrega. Mancances que han de ser 
solucionades amb l’objectiu que la 
conservació preventiva d’aquests 
béns culturals de l’art efímer es duga 
a terme de manera satisfactòria.

Per tant, aquesta reforma 
hauria d’ostentar els trets de la 
Nova Museologia: continguts 
participatius, multimèdia i 
pedagògics, tot amb l’objectiu 
de fer entendre la singularitat 
de les Falles als qui no hi estan 
familiaritzats. A més de designar 
un director amb autonomia de 
gestió, la formalització d’una línia 
de restauració dels ninots amb la 
col·laboració del Gremi d’Artistes 
Fallers, així com la implantació 
d’un programa d’investigació i 
publicacions, entre altres factors 
d’innovació per a la difusió d’aquest 
potencial Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO. 113399
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Falles i gestió 
cultural3

En parlar de gestió cultural cal 
fer referència que és un concepte 
totalment intangible, ja que a més 
del fet que estiguem tractant amb 
una cosa que posseeix una naturalesa 
completament complexa (la 
defi nició del vocable “cultura” també 
és d’una enorme diversitat), no cal 
oblidar que les Falles en si mateixes 
són un art efímer que forma part 
del denominat Patrimoni Cultural 
Immaterial.

És una festa centenària de 
caràcter anual de la qual viuen 
multitud de persones més enllà 
de la setmana fallera, per la qual 
cosa és mereixedora d’una gestió 
patrimonial a causa del gran 
component cultural que posseeix en 
tots els sectors que la conformen, 
entre els quals hi ha els dos 
museus fallers de València, els fons 
dels quals han de ser conservats 
preventivament pel fet que són els 
que defi neixen la naturalesa de les 
Falles.

El Museu Faller de Montolivet 
custodia en els seus fons la 
col·lecció de ninots indultats, 
amb la qual l’Associació d’Estudis 
Fallers, la Universitat de València 
i l’Ajuntament han col·laborat per 

3. Martínez Tormo, J. (2011): “Gestionar la 
complexitat: Falles i gestió cultural” (p. 36-
41) en Revista d’Estudis Fallers. Quaderns 
d’Investigació Social de la Festa. Associació 
d’Estudis Fallers. València.

a la catalogació, la divulgació i la 
posada en valor d’aquests. 

 Els fons del Museu ubicat a la Ciutat 
de l’Artista Faller de Benicalap (una 
de les primeres ciutats temàtiques 
creades que mereix una total 
protecció per part de les institucions 
competents) tenen una enorme 
importància perquè són aprofi tables 
per a conformar una institució 
dedicada a un ofi ci artesà únic en el 
món, professió que no està reduïda 
en exclusiva a les Falles, sinó que 
també es troba en el cine, el teatre, la 
decoració, l’interiorisme, les carrosses 
o els parcs temàtics i d’atraccions. 

El gestor cultural José Martínez 
Tormo parla del paper d’aquest 
professional en el món faller, el 
qual es va desenvolupant gràcies a 
l’important treball que tot l’any van 
realitzant els col·lectius relacionats 
amb aquest món, com ara les 
comissions, les agrupacions, els 
sectors i la Junta Central Fallera 
perquè aquestes festes siguen 
possibles.

En el cas concret de la festivitat 
fallera, els gestors culturals poden 
implicar-se en els engranatges de 
la mateixa maquinària d’aquest 
món associatiu amb grans 
possibilitats que els resultats siguen 
completament satisfactoris, ja que 
hi ha una vessant cultural de gran 
riquesa que ha de ser difosa a tots els 
qui desitgen conéixer la Festa Gran 
de València. 

L’autor planteja la següent 
distribució per a gestionar i difondre 
l’esmentada riquesa cultural que es 

troba en tots els àmbits del món 
faller, cosa que s’ha d’extrapolar als 
esmentats museus de les Falles del 
cap i casal:

Planifi cació i 
avaluació 

Establiment de missió, visió i 
objectius estratègics.

Planifi cació a curt, mitjà i llarg 
termini.

Programació, disseny i gestió de 
les activitats del col·lectiu.

Disseny i gestió de projectes 
singulars com ara xarrades, setmanes 
culturals, publicacions, entre altres 
activitats. 

Desenvolupament de sistemes 
objectius d’avaluació de les activitats.

Elaboració i gestió de 
pressupostos econòmics.

Difusió 
d’activitats 

Disseny i seguiment de les 
campanyes de màrqueting.

Distribució interna de la 
informació.

Relació amb els mitjans de 
comunicació.

Ús de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació 
(TIC), com ara Internet, les xarxes 
socials i les comunitats virtuals

Impuls a la participació dels 
fallers.

Captació de simpatitzants i de 
nous associats. 

Disseny i composició de material 
de difusió. 
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Seguiment de la bona utilització 
de la imatge corporativa del 
col·lectiu.

Finançament 
i recerca de 
recursos 

Recerca, sol·licitud i gestió de 
subvencions públiques.

Captació de patrocinadors i 
col·laboradors.

Investigació i aplicació de noves 
fonts de fi nançament. 

Exercici de 
l’activitat 
pròpia del 
col·lectiu 

Foment de la participació dels 
fallers, especialment dels més joves.

Coordinació dels diferents grups 
d’activitats: teatre, balls, etc.

Recerca d’actuacions externes per 
als diferents grups artístics.

Relació amb altres col·lectius.
Foment de l’ús del valencià.

Cooperació 
amb els 
diferents 
òrgans de 
decisió i 
gestió 

Col·laboració en l’organització 
i el funcionament de les juntes 
directives.

Assistència a les diferents 
delegacions dels col·lectius. 

Assessorament als directius en 
aquells temes en què se’ls consulte.

Estudis de viabilitat d’aquelles 
propostes que els encomane la Junta 
Directiva.   
     

La important acció que el gestor 
cultural participara en la dinàmica 
organitzativa dels col·lectius que 
fan possible la festa suposaria un 
important revulsiu per a aquesta, 
ja que seria modernitzada per mitjà 
de la professionalització de les 
activitats d’aquestes associacions 
festives, i aquest tècnic oferiria una 
visió més global de les Falles com a 
manifestació cultural i aglutinador 
social que és.
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No hi ha cap dubte que les falles 
constitueixen en si mateixes un fet 
festiu d’un extraordinari impacte 
per a la ciutat de València. Més 
enllà de tòpics, fílies i fòbies, 
ningú que haja crescut al si o a les 
rodalies de la festa major del cap 
i casal pot negar l’extraordinària 
dimensió que la celebració del dia 
de sant Josep ha arribat a assolir. 
Són sens dubte una de les joies de la 
corona de l’univers festiu valencià. 
El fet de ser la festa de la principal 
ciutat, i el seu indubtable atractiu 
plàstic, les han convertit alhora 
en un esdeveniment molt divulgat 
pels mitjans de comunicació a 
nivell nacional i sovint també 
internacional. 

Hi ha sens dubte nombroses 
formes d’apropar-se, de veure, 
d’observar les falles. La que ara 
plasmaré breument és d’algú que 
s’hi dedicava al món del patrimoni 
“en gros”, i des de la privilegiada 
posició d’un museu d’etnologia. 
És amb aquest angle de visió, amb 
aquesta perspectiva professional, 
però també necessàriament 
quotidiana (el museu està a la 
ciutat de València), que les falles 
poden plantejar –almenys– tres 
perspectives d’apropament:

En primer lloc està la festa, en el 
sentit més ritual del terme. El que 
passa als dies de la celebració: la 
plantà, les ofrenes, la música, la 
indumentària, els castells de focs, les 
mascletades..., però també la festa en 
revetles, pubs i discoteques, la que 
fan centenars de milers de persones 
que prenen els carrers de la ciutat 
disposats a passar-ho bé. 

Estan en segon lloc les falles com a 
activador de nombrosos elements 
d’extraordinària incidència social: 
l’element identitari, l’element 
associatiu i d’organització, l’element 
econòmic, l’element polític. Les 
falles, el que és la festa fora de la 
pròpia festa, la seua imbricació amb 
altres celebracions de la ciutat, el seu 
paper com a activador sociocultural, 
la seua expansió fora del territori de 
la ciutat.

Està, finalment, el vector 
patrimonial, el valor que societat, 
especialistes en el món de la cultura 
i responsables polítics li van donant 
de forma més o menys organitzada, 
seguint o no una estratègia cultural 
clara. Es tracta d’una mena de 
procés de reconceptualització de 
quelcom especial però quotidià, 
amb la conseqüència d’afegir-li uns 
valors per damunt d’allò “normal”. 
Uns valors que cerquen una millora 
de percepció del que representen 
les falles per als que estan dins 
de la festa però també –i sovint  
fins i tot més– per als que estan 
fora de la festa. Uns valors gens 
menyspreables econòmicament si 
tenim el compte la vinculació cada 
vegada més estreta entre patrimoni, 
turisme i economia. 

La patrimonialització de les falles 
no és un fet nou. Hi ha espais de 
consagració patrimonial, museus, 
a la ciutat de València però també 
fora, dedicats a la festa de les falles. 
Així trobem el Museu Faller i el del 
Gremi d’Artistes Fallers o Museu de 
l’Artista Faller a València, i també 
un Museu Faller a Gandia. Són 
aquests espais els que duen ja temps 

organitzant, protegint i difonent 
patrimoni faller, i són, per tant, 
institucions que estan de facto 
construint al seu quefer diari el que 
ha de ser el patrimoni faller. 

Però, quin és eixe patrimoni? Si 
peguem una mirada al que anuncia 
com a contingut, per exemple, 
el Museu del Gremi d’Artistes 
Fallers, ens trobem amb la següent 
proposta:

Esbossos de llapis i aquarel·la. 
Parots (pre-ninots) i ninots, 
maquetes de falles.

Grups a grandària natural de 
falles grans i infantils. Fotos de falles 
de tots el temps.

Llibrets de falles. Esbossos i 
aquarel·les de carrosses.

Altres treballs alternatius 
(escultura i pintura) realitzats per 
artistes fallers per a la indústria 
privada.
(Font: http://www.
gremiodeartistasfalleros.com/museo.html)

Sembla ben clar que la part de 
creació artística que les falles 
tenen és prioritat a l’hora de 
posar en marxa la maquinària 
de patrimonialització. Aquest 
aspecte és fàcil d’entendre donada 
la naturalesa “aclaparadora” 
que el monument faller té en 
el conjunt de la festa. Pot ser, 
però, que l’espectre d’allò vàlid 
patrimonialment es podria ampliar 
a altres àmbits del món faller com 
ara la cultura material vinculada a 
les agrupacions, al “casal”, vertader 
motor social de la festa i que –més 
enllà del llibret, que no deixa de 
ser important– ha generat una 
objectualitat si més no “curiosa”. 
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La fotografi a, per la seua banda, sí 
que apareix refl ectida; correctament, 
donat que és un factor patrimonial 
important com també ho és 
el material fílmic1. Ambdues, 
fotografi es i imatges fi lmades, 
confi guren un bloc de referència 
documental gens menyspreable 
(la tecnologia digital ha permés 
a més tractaments d’aquest tipus 
de material –reconstruccions, 
ampliacions, etc.– que li donen 
encara més validesa documental). 
Així, al valor de testimoniatge 
directe que la imatge aporta, se li 
n’afegeix un de lectura identitària 
força interessant. Es tracta d’un valor 
vehiculat a les raons que expliquen 
el perquè es guarda una fotografi a 
o una fi lmació, raons de vinculació, 
de lligam emocional, amb la falla, 
amb el seu grup, amb un moment de 
memòria determinat, amb la terra 
(en el cas dels emigrants).

De forma paral·lela a la vessant 
patrimonial de l’objecte i de 
la imatge, existeix ara mateix 
un apropament vigorós al 
valor patrimonial dels aspectes 
immaterials de la festa de les falles. 
Es tracta d’una reivindicació que 
està plantejant-se amb una força 
institucional molt clara donat que 
l’Ajuntament de la ciutat i la Junta 
Central Fallera han acordat proposar 
les Falles com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. Els 

1. El cicle “Falles de cel·luloide”, organitzat 
per l’ADEF i el Museu Valencià d’Etnologia 
en 2010 i 2011, ha demostrat la validesa 
documental d’aquest material amb escreix.
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principals grups polítics 2han 
recolzat la iniciativa i tot fa presagiar 
que les falles assoliran més prompte 
que tard aquest reconeixement. 
No és una iniciativa aïllada, més 
prompte al contrari. La mateixa Llei 
de Patrimoni Cultural Valencià va 
reconéixer en el seu dia el patrimoni 
immaterial com un “tram” destacat 
de patrimoni etnològic a protegir 
(cal tindre en compte que açò venia 
abans de reconéixer específi cament 
altres patrimonis etnogràfi cs com 
ara l’objectual o l’immoble). A més 
el Misteri d’Elx és ja patrimoni 
immaterial de la Humanitat des 
del 2001 i la festa de la Mare de 
Déu de la Salut d’Algemesí està en 
camí de ser-ho. Són de fet moltes 
les propostes de reconeixement de 
patrimoni immaterial que estan 
fent-se arribar a la Conselleria de 
Cultura (en la majoria dels casos 
aspirant a la denominació de 
BIC immaterial). Discussions a 
banda sobre la idoneïtat d’aquest 
allau de patrimonialització de la 
“immaterialitat” dins del que sembla 
que estem immersos (en realitat no 
és només un tema valencià, sinó més 
general3) i de les seues conseqüències 
en cas de no evitar un desbordament, 
el que és ben cert és que festes tan 
profundament arrelades a l’esperit 
valencià com són les falles mereixen 
una consideració seriosa i “de prop” a 

2. La Comissió de Cultura del Congrés dels 
Diputats ha aprovat una iniciativa en la qual 
sol·liciten al Govern que recolze la declaració 
de les Falles com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat de la Unesco.

3. La recentment clausurada exposició “Bruits” 
al Museé d’Ethnographie du Neûchatel ho 
raona amb esperit crític.

l’hora de valorar-les com a patrimoni 
immaterial. Les falles són una festa 
ja molt coneguda, profundament 
turistitzada. Entenc doncs que un 
reconeixement patrimonial d’eixes 
característiques s’hauria d’aprofi tar 
amb les mires posades més enllà de 
fer-les conegudes –un objectiu ja 
relativament assolit– per aprofundir 
en millorar el coneixement que 
tenim de tots els aspectes que la 
confi guren, i poder així plantejar-se 
un desenrotllament més ric de la seua 
patrimonialització. No hi ha cap 
dubte que la festa és complexa i molt 
rica etnogràfi cament i històrica.
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Agraïsc l’oferiment de la falla 
El Mocador, de Sagunt, per a 
participar en la seua magnífica 
publicació, en un moment en què 
les nostres festes estan reconegudes 
com pertanyents al Patrimoni 
Cultural dels Valencians i aspiren 
a ser reconegudes en el mateix 
sentit a nivell planetari. Vull en 
estes línies no realitzar una visió 
de totalitat sobre l’enfocament 
artístic de les falles, sinó aportar 
alguns apunts que em pareixen 
d’interés sobre les mateixes en la 
seua gènesi i evolució. Art i Falles 
és un treball que està per fer, si bé 
ja hi ha diverses aproximacions 
parcials al tema com més endavant 
indicarem. Mercé a l’esforç de fallers 
i investigadors, quan no de fallers-
investigadors, les falles no sols 
formen part del nostre patrimoni 
col·lectiu, sinó que són font 
d’indagació i de coneixement sobre 
el qual intervenen no poques àrees. 
Els últims anys han anat ampliant 
el ventall d’aportacions a través 
de acurats llibrets, enciclopèdies, 
monografies i treballs de diversos 
col·lectius1. Les Falles són  una de 
les nostres festes més genuïnes, més 
identificatives amb la personalitat 
d’un poble. Són al mateix temps 
element lúdic, celebració religiosa, 
fenomen artístic, catarsi social… 

L’aspecte actual del monument 
s’ha anat construint en un llarg 
procés des del segle XIX, i en eixe 

1. Destaquem entre estos col·lectius, la ingent 
feina de l’Associació d’Estudis Fallers, aíxí 
com de nombroses comissions falleres que fan 
dels seus llibrets vertaders indrets de recerca i 
transmissió de coneixement.

transcurs han anat consolidant 
no pocs aspectes artístics. Sense 
voler aprofundir en l’origen de les 
Falles tal com les coneixem hui 
en dia2, veiem com una celebració 
festiva, a la qual se li ha adjudicat 
de vegades un origen gremial, o de 
canvi d’estacional, equinocci, en 
relació amb el foc com a element 
purificador, màgic i festiu. El 
que va començar com una simple 
foguera, es convertirà en monument 
en el centre de les places, en 
l’encreuament de carrers. En el segle 
XIX la Falla es munta i crema en 
la vespra del Sant, només quan la 
festa va adquirint volum es passa 
a la nit josefina. No obstant com 
bé remarca el professor Ariño3 en 
referència a la visió que de la festa 
té el pare Traglia, en principi res té 
a veure amb la figura del sant i just 
baró. A les fogueres, foc de vespra, 
prompte es llancen ninots amb 
caràcter simbòlic i sancionador. 
Tres elements clau ja han sorgit en 
la falla: la matèria, la representació i  
el foc purificador del que sanciona. 
L’auge de la festa, la complexitat 
cada vegada major del que es 
vol representar, a cremar, fa que 
germine la falla com a monument. 
En principi una construcció de 
fusta (base àmplia sobre la qual 
col·loquen els ninots), en ella 
intervé arquitectura, pintura, 
escultura, vestimenta.

2. Soler i Godes en Historia de las Fallas, 1990, 
Pp. 61-70;  Ariño en la mateixa publicació 
indicada, pp. 71-80.
3. Historia de las Fallas, 1990, 75-76.

Antecedents?  
De la falla-
monument 
Este tipus de construcció sorgix 
en una ciutat el paisatge urbà de la 
qual du diversos segles contemplant 
un art efímer que s’ha integrat 
en la imatge col·lectiva, en el 
paisatge ciutadà, en la forma de 
ser i sentir de l’urbs.  Art efímer 
fonamentalment religiós, amb altars 
en els carrers i places, amb carrosses, 
com una forma de ‘representació 
de la fe en el carrer’; però també 
celebracions civicopolítiques com la 
commemoració de la conquesta de 
Jaume I, el jurament de monarques 
i altres, La primera referència a 
estos monuments la tenim en 1595, 
generalitzant-se en el segle XVII 
i mantenint-se i ampliant-se en el 
següent segle.

Serà en estos segles, XVII i XVIII, 
quan la ciutat muta el seu aspecte, 
les parròquies se ‘modernitzen’ amb 
afegits en les seues portades, en els 
seus campanars, en el seu interior. 
Arquitectura barroca que transforma 
la imatge de la ciutat, dotant el 
paisatge d’un nou llenguatge. I al 
mateix temps eixes noves formes 
de representació ixen al carrer en 
forma de construccions efímeres, 
convertint-se estes en element 
fonamental del que s’anomena 
‘festa barroca’. És evident que estes 
construccions no tenen relació 
amb el foc purifi cador, sinó amb 
l’exaltació d’un fet, de la fe d’un 
poble, és una mostra de l’església 
i el seu poder per a exposar i 
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Carro dels armers, 1662.
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comprendre tot l’espai (l’interior dels 
temples, però també l’exterior vial)4.  
Com hem indicat més amunt des 
del segle XVI hi ha notícies d’estes 
celebracions, però serà a partir del 
XVII quan es comença a constatar 
imatge gràfi ca de les mateixes5. 

Són celebracions de la Conquesta 
de València, altars a S. Vicente 
i altres sants, a la Mare de Déu 

4. Mínguez et alii, 2010.
5. Ortí, 1640.

(especialment la Inmaculada)… 
Elements que van incorporant 
els successius canvis artístics, 
les novetats arquitectòniques i 
decoratives del moment. També 
s’integren en esta representació 
els cadafals funeraris. València, a 
més compta amb un patrimoni 
material fruit d’esta representació 
pública, ens referim als ‘carros’ que 
amb diversos motius i celebracions 
recorren els carrers de la ciutat: A 
destacar  les Roques  de la celebració 
del Corpus, festegen la Història 
Sagrada, l’Eucaristia, com a glòria 

en el carrer davant dels ulls dels 
fi dels. La visualització de tots  estos 
monuments, la seua presència en els 
carrers de la ciutat, poden ser una de 
les imatges que es tenen en compte 
a l’hora de refl ectir els primers 
monuments fallers.

Estos monuments efímers, des del 
Renaixement i especialment en el 
Barroc s’estenen per l’orbe cristià. 
També en el Nou Continent, els 
països americans enriquixen este art 
efímer en esquemes molt semblants 
als de la península. Observem per 

Taulat en San Bartolomé de Honda, Colombia, amb motiu de la jura de Fernando VII, 1808.  115522
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exemple l’aquarel·la anònima que 
reproduïx la ‘Vista del tablado que 
se puso en la Plaza Mayor de San 
Bartolomé de Honda para la jura 
de Fernando VII’ (San Bartolomé 
de Honda, provincia de Mariquita, 
actual Colombia), 25 de desembre de 
18086, en una composició de cadafal 
molt pròxim al que més tard seran 
a València els primers monuments 
fallers. 

6. Aquarel·la sobre paper, 28x39’5 cm. 
Ministerio de Cultura. Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, Consejos MPD, 316.

Veiem alguna il·lustració com de 
vegades estes construccions efímeres 
tenen una directa relació amb el foc, 
com és el cas de l’alçada en la ciutat 
d’un castell de focs artifi cials per a la 
proclamació de Carles IV en 17897. 
Les  lluminàries havien estat presents 
en les celebracions valencianes al 
llarg dels segles, en adorns de cases, 
fatxades, carrers i places amb motiu 
de celebracions; els focs artifi cials 

7. A.M.V. Libro de instrumentos D-166 
(1789), Fol. 61r, publicada por Mínguez et alii, 
2010, p. 379, al dit professor Mínquez agraïm 
les imatges de la “festa barroca” que publiquem 
en el present article.

estan també presents en estes 
celebracions. Es llançaven focs des 
de les principals torres de la ciutat, es 
simulaven per mitjà de construccions 
efímeres volcans i també a manera de 
construccions medievals. Famosos 
van ser els focs realitzats els dies de la 
celebració de la beatifi cació de Sant 
Lluís Beltrán en 1608. Així mateix, 
amb motiu de la beatifi cació del 
patriarca Juan de Ribera en 1767, el 
gremi d’especiers va alçar en la plaça 
del Mercat un Colós de Rhodes, 
fi gura grandiosa què es comparava 
amb el beat. L’obra mesurava 40 
pams valencians i s’alçava sobre 
dos penyals de 30 pams (en total 
uns 6’5 m.), la fi gura imitava el 
bronze. El seu dissenyador va ser 
Joaquim Doménec i la realització es 
va deure al fuster Antonio Burell8. 
Comparem la dita construcció amb 
la falla de la llavors plaça del Cabdill 
de l’any 1971, obra d’Octavio 
Vicent; si bé en la primera ocasió 
de les esmentades la construcció no 
era per a ser consumida pel foc el 
paral·lelisme és evident.

 Una recent investigació  ens 
mostra com en l’altre extrem de la 
península i en la vespra del Sant 
Apòstol Santiago s’exalça a través 
de la construcció d’un moment 
efímer, i un moment culminant 
relacionat amb l’explosió de focs 

8. Naiximent, vida, testament y mort del 
Gran Coloso de Rodas. Estátua magnifi ca  en 
la solemnitat de les Festes del B. Juan Ribera, 
Arquebisbe y Virrey de Valencia, construí el Cos 
de botiguers de Especies de esta Ciutat en lo 
any 1797. En Valencia: Per Miquel Estevan y 
Cervera junt al Hospital de pobres Estudiants. 
Any 1797; ver Mínguez et alii, 2010, pp. 124-
125 i 382-383.

Castell de focs artifi cials per a la proclamació de Carles IV en 1789.
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d’artifi ci i lluminàries. Evidentment 
no són les nostres falles, però 
anem a aproximar-nos a això 
per a visualitzar els antecedents 
que estem exposant. Seguint el 
professor Taín:  :  “ La noche del 
24 de julio, víspera de la festividad 
del Apóstol Santiago, se construye 
un monumento pirotécnico en la 
Plaza del Obradoiro de la Catedral 
de Santiago de Compostela, una 
arquitectura efímera y festiva que ha 
cambiado de forma y contenido a 
lo largo de la historia: un castillo en 
el centro de la plaza en los siglos del 
barroco y una fachada delante de la 
catedral desde el siglo XIX “. Entre 
els festejos d’eixa vespra del Sant 
Apòstol, fi guraven una correguda de 
bous i la crema d’un castell de focs 
artifi cials i l’encesa de lluminàries. 
Era un escenari en el centre de la 
plaça, amb arquitectura simulada, 
on s’integrava a més escultura i 
pintura. Es conserva un gravat de 
17459 que ens mostra les barreres de 
fusta de la plaça per a la correguda, 
i en el centre la construcció per 
al castell de focs. El dit dibuix, 
localitzat per F.Pérez10, s’atribuïx 
al mestre arquitecte Francisco das 
Moas 11. “La estructura del castillo 
era muy sencilla y ligera, construida 
de forma piramidal y acastillada 

9. Agraïm al professor Miguel Taín la 
reproducció del dit gravat.
10. 1995.
11. Archivo Histórico Nacional, Consejos, MP 
y D, 1.095. 

El Colós de Rhodes. Aixecat amb 
motiu de la beatifi cació de S. Juan de 

Ribera, 1767.
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con maderas de álamo y aros de 
toneles adquiridos a los toneleros de 
la ciudad. Sobre ella se distribuían 
imágenes de bulto de factura rápida 
y barata, talladas por carpinteros, 
vestidas con ropa real por sastres 
compostelanos, una máscara en el 
rostro y una cabellera de cáñamo 
teñida”12. Es tractaria, doncs, d’una 
construcció de forma piramidal amb 
imatges amb robes reals, i els murs 
pintats amb escenes i rètols al·lusius 
al que representa. L’espectacle 
fi nal comptava “Una cuerda con 
ingenios pirotécnicos atravesaba 
la plaza desde el Hospital Real 
hasta el Colegio de San Xerome. 
El espectáculo debió de tener su 
momento culminante cuando un 
Santiago a caballo fue lanzado 
por un cable desde la Torre de las 
Campanas hasta el castillo, el cual, 
es de suponer, con el ataque, entró 
en llamas y defl a gró los artefactos de 
artifi cio”13.  L’evident motiu religiós 
d’esta festivitat, la presència del foc, 
la construcció efímera  són alguns 
elements coincidents amb les nostres 
falles, encara que evidentment no 
és el mateix. Però això ens fa veure 
les tradicions paganes, cíviques, 
religioses al voltant del foc i les 
construccions més o menys fi gurades 
convergixen en cada punt i són 
motiu de celebració diferent. 

És per això, segons la nostra opinió, 
i a la vista d’este paisatge del Barroc,  
la Falla Monument imita, o vol 
convertir-se, en l’altar pagà de les 
misèries humanes a cremar. L’altar 

12. Taín, 2010, 500.
13. Taín, 2010, 502.
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és per a l’església element difusor, 
que mou les consciències, imatge, 
exemple en la fe; per al Poder 
representació visual i presència 
del mateix en el carrer. La Falla 
Monument és per al poble l’altar on 
es mostra lo inservible, lo criticable, 
lo recriminable, la catarsi del foc 
purifi cador. 

El Colós d’Octavio Vicent a la falla 
de  la plaça, 1971.

Gravat de la festa al Sant Apòstol 
Santiago,1745 (Galícia). Amb la 

construcción efímera.
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Arquitectura 
i art en les 
falles 
L’altar religiós i la representació del 
poder polític, estan concebuts com 
a arquitectures, escultures de ple 
volum, pintura, magnífi ca imatge del 
poder i de la fe. La Falla Monument 
cada vegada més intenta avançar en 
eixos paràmetres de magnifi cència, 
imatge artística i bella del que 
vol representar. És per això que 
considerem que la imatge de la Falla 
Monument sorgix en eixe entorn 
d’altars i construccions efímeres, 
en les vies de la ciutat, i s’alça qual 
monument pagà o cívic, a pesar de la 
seua celebració en una festa josefi na.

La falla imita el sainet en tant 
que text representat, a l’altar i la 
carrossa quant a imatge mostrada. 
En principi una falla escenari, 
incorporació de literatura (llibrets), 
escultura, pintura i indumentària,  
des de fi nals del segle XIX14. Serà, 
especialmente, a partir de la primera 
dècada del segle XX quan la falla 
adquirix major monumentalitat 
i complexitat arquitectònica. 
Cada vegada va adquirint major 
importància l’artista que fa la falla, ja 
no pot ser el fuster artesà del barri, 
sinó que es tria la persona idònia per 
a alçar-la.

La Falla Monument en principi 
era una base de forma prismàtica 
quadrangular, en alguna ocasió 

14. Ariño, 1992, 1 24 i ss. 

octogonal. El cadafal tenia els 
laterals coberts de bastidors 
pintats (de tela, paper o fusta) amb 
pintures al·legòriques a l’escena 
de la falla. Sobre el cadafal, a 
manera de representació teatral  
les figures, ninots, de l’escena. La 
lectura de la falla més senzilla tenia 
una visió frontal, pròpia a més 
de falles recolzades en la paret. 

Però conforme la falla adquirix 
excel·lència i se situa en el centre 
de la plaça o en l’encreuament 
de vies, passa a tindre diverses 
perspectives, tants com a costats, 
generalment quatre. Hi ha, doncs, 
un procés de complexitat de 
l’argumentació de la representació 
de la mateixa. Prompte els artesans 
s’esforcen, rivalitzen per realitzar 

Esbós de la falla Espartero-Padre Jofré 1904. Falla escenari.115588mocador_2012.indb   158mocador_2012.indb   158 16/1/12   13:53:1616/1/12   13:53:16



més i millors representacions. 
Fins i tot s’introduïxen elements 
tècnics, com aquells que produïxen 
moviment. A més els versos 
situats en els bastidors del cadafal 
explicaven l’argument i les escenes. 
En l’elaboració de monument 
intervenen fusters, adornistes, 
escultors. Prompte se’n van fixant 
les temàtiques: crítica política, 
social, de la modernitat, l’erotisme, 
l’humor sempre.

Des del principi de la Falla 
Monument, una variant important 
de l’arquitectura fallera ha estat la 
representació central d’elements 
del patrimoni construït valencià 
(Miquelet, Llotja, Mercat Central  
). Una pura còpia virtuosa, i 
de vegades caricaturesca, del 
patrimoni construït significatiu.  El 
mimetisme arquitectònic, a manera 
d’espill (reproduït en el mateix 
espai urbà on  es troba l’original) 
té un exemple paradigmàtic 
d’arquitectura fallera innovadora, 
amb tendència a la representació, 
a l’espill, a enfrontar-se amb la 
realitat, a reflectir la mateixa  va ser 
la falla de Manolo Martín15 per a la 
plaça del País Valencià en 1987. En 
ella la fatxada real de l’Ajuntament 
amb la seua arquitectura, els seus 
adorns festius, la seua llotja plena 
de falleres, fallers i autoritats, mira 
i és mirada per la fatxada mimètica 
amb els seus mateix elements en el 
moment de la cremà: autenticitat 
i/o fantasia.

15. Il.lustrador Sento Llobel, artista faller 
Manuel Martín López.

I en este sentit, el de la innovació 
i el canvi, si bé els processos en 
les falles han sigut (i són) lents, 
sempre la falla ha sigut (i és) un 
cúmul de creativitat. De vegades 
eixa creativitat és substituïda per 
la repetició, però sempre hi ha qui 
modifi ca, transforma, reforma, 
aporta... Des de comissions falleres 
amb “idees”, “conceptes” summament 
creatius, fi ns a artistes que arrisquen 
i miren la falla cap al futur, tots 
han anat integrant elements dels 
nous temps, de les noves formes 
d’expressió.  De la visió artística de 
les falles, i dels seus artistes, s’han 
realitzat diverses aproximacions: 
Vicent Borrego, José Alcanyís en 
l’antólogica i bàsica Història de 
les Falles 16, també Tono Herrero a 
través del concepte de ‘estil’17 , Carles 
Gimeno18…

La ‘falla artística’ que naix a 
fi nals del segle XIX es consolida 
a principis del XX19. Ja no seran 
bastidors d’arpillera i paper, amb 
ninots de palla i vestits vells, amb 
emmotlament de rostres i mans, 
amb cossos farcits de serradura. 
Ara la falla és un artístic pedestal. 
La falla cada vegada més tendix 
a la monumentalitat, a guanyar 
alçada, a la innovació arquitectònica 
amb falles que en ocasions 
permeten el seu pas per davall (fi ns 
i tot tramvies). Els ninots cada 
vegada més s’elaboren amb cartó 
modelatge. Tot això unit a un 

16. En Historia de las Fallas, 1990, pp. 309-342.
17.  2002.
18. 2002.
19. Ariño, 1990.

canvi en l’estructura narrativa, de 
la representació tipus sainet, base 
i escena, es passa a realitzacions 
escultòriques molt més complexes: 
base, escenes, fi gura central… És 
una forma piramidal, de lectura a 
través de tots els seus angles ja que 
les escenes rodegen l’element central.  
És una falla d’intenció acurada, amb 
aspiracions ‘artístiques’, de bellesa 
singular, i en ella és necessari la 
intervenció de professionals (fusters, 
escultors, pintors, adornistes…), ja 
no els veïns fallers que construïen 
els monuments en èpoques passades. 
L’evolució d’esta falla és la que ha 
arribat fi ns als nostres dies. Podríem 
tal vegada defi nir en les falles actuals, 
fonamentalment dos estils: el 
classicisme representatiu que pretén 
no sols una dignifi cació i facilitat de 
lectura, sinó a més permet mostrar 
l’habilitat de l’artista, i de l’altre la 
innovació contemporània que dota 
d’una major llibertat tant al discurs 
literari de la falla com a la seua 
representació icònica. 

La falla ha assumit per a la seua 
identifi cació i interpretació 
no poc llenguatge de ‘l’art’, 
barroc, classicista, modernista,  
minimalista… així es defi nixen 
algunes de les mostres d’arquitectura 
i art fallers. La presència d’artistes 
reconeguts en la falla no és una 
novetat, recorde’s el cas de Dalí, en  
falla realitzada per Octavio Vicent 
en 1954. Si bé estes propostes, els 
d’artistes que s’han introduït en les 
falles no han tingut excessiu èxit i 
reconeixement dins del món faller. 
Tota la producció fallera té un  
component de creativitat. Tota falla 
és una exposició narrativa. Tota falla 
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aspira a una mínima creació estètica.  
El component ‘clàssic’ de la falla és 
recognoscible per la seua verticalitat, 
piramidalitat, monumentalitat, 
naturalisme són plenament 
recognoscibles en l’imaginari faller. 

L’arribada de la democràcia va 
suposar un revulsiu, un al·licient 
per a la innovació fallera tant 
en el missatge com en l’estètica. 
En les falles participen artistes, 
dibuixants, modistes, escriptors,  

com Manolo Martín, Sento 
Llobet, Antonio Ortiz Ortifus, 
Francis Montesinos, Malen, Tono 
Sanmartín, Manuel Vicent, els 
que convergixen en les falles 
amb una mentalitat d’acord amb 

Falla Pl. de l’Arbre 1913, per on pasava el tramvia.116600
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Falla de Dalí 1954, per Octavio Vicent.
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Blanqueries, Ortifus – Agustín Villanueva (Font: http://falles.mforos.com)
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els temps nous. Tot això 
junt amb diverses comissions 
que també aposten per la 
contemporaneïtat i la innovació. 
I al mateix temps convivint amb 
‘refregits’ i còpies. Les falls més 
potents econòmicament han 
optat per una competència cap 
a la major monumentalitat I 
gradària possible, conformant uns 
monuments ‘excesius’, però de gran 
exit popular.

Altres arts 
Escultura i pintura a través d’una 
execució arquitectònica són 
bàsiques en la conformació de la 
imatge de la Falla Monument. Però 
en si mateixa la festa fallera en 
extensió, aglutina altres components 
artístiques no menys signifi catives. 
Una d’elles, bàsica en el missatge, 
és la literatura. Mentre que els 
escriptors valencians utilitzaven 

el castellà com a llengua culta en 
tots els ordes de l’expressió escrita, 
el valencià en eixe moment només 
s’emprava en els anomenats gèneres 
menors (romanços, sainets, sarsueles, 
poemes satírics). Era realment 
l’única forma de manteniment 
de la cultura escrita en la llengua 
dels valencians. La normalització 
lingüística dels últims anys ha vingut 
a ‘normalitzar’ l’ortografi a al si de 
les felles. Tota una literatura fallera 
escrita en valencià, amb major o 
menor fortuna i qualitat però digna 
d’encomi, un altre aspecte de l’art en 
les falles que mereix un altre capítol 
a banda20. La mateixa situació i 
presència té la música21. Altres 
gèneres amb component artística 
són identifi cables en les falles entre 

20. Veure, entre d’altres: Soler i Godes en 
Historia de las Fallas, 1990, pp. 271-276; 
Hernández en Historia de las Fallas 1990, pp. 
277-284.
21. Chulià, 2007.

ells la caricatura22, també els cartells, 
imatges gràfi ques, propaganda23, 
les insígnies 24, la pirotècnica25, i 
perquè no altres identifi catius de 
l’art efímer26  com la il·luminació, 
el pentinat, el maquillatge, la 
indumentària, la gastronomia… tots 
ells elements que conformen un 
espai, un producte estètic denominat 
Falla.

Hi ha així mateix una relació de 
les falles amb altres expressions 
artístiques, com és el cas del cine. 
Un exemple paradigmàtic és la 
fi gura i obra del valencià Luis 

22. Borrego en Historia de las Fallas, 
PÁGINAS 297-307,
23. Rafael Contreras en Historia de las Fallas, 
1990, pp. 349-367; Contreras en Romeu 
Quiles coord. ; 2007, Las Fallas de Valencia, pp. 
11-50; Soler - Esbrí, 2011.
24. Mozas, 2002.
25. Veure en Revista d’Estudis Fallers, núm. 11, 
el dossier: Falles i pirotécnia.
26. Fernández Arenas, 1988. 

Falla Nou Campanar 
2006 (Font: http://www.

fallanoucampanar.com)
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Falla Corona – Mossen Sorell, 2007. Història d`una mamella. De nit i de dia.
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Falla Corona – Mossen Sorell, 2007. Història d`una mamella. De nit i de dia.
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García Berlanga. En el seu discurs 
d’investidura com a Doctor Honoris 
Causa per la Universitat Politècnica 
de València afi rma: “ Sempre he 
declarat que les meues pel·lícules 
són falleres, pirotècniques i rodades 
sobre la base de la inspiració 
instantània, és a dir, el pensat i fet 
del que gallegem almenys jo…”27. 
L’exemple del nostre cineasta és 
clarivident de la forma de ser i pensar 
que està en l’origen i gènesi de les 
falles. I això ens permet aproximar-
nos a eixa relació ambivalent, en 
corrent de les dues direccions., un 
exemple bé podria ser la falla Corona 
Mossen Sorell de l’any 200728, el 
títol de la qual “Història d’una 
mamella” ens indica ja el caràcter 
festiu berlangià i faller. És a més 
el monument un exemple de la 
utilització de les noves tecnologies 
en la visualització de la falla, el 
monument apareixia amb imatges 
superposades sobre la superfície de 
la mamella conformant paisatges 
diferents i signifi catius al discurs 
del llibret que no era un altre que 
la fi lmografi a de Berlanga. Seria un 

27.  Discurs d’investidura com a Doctor 
Honoris Causa, per la Universitat Politència de 
València en 2 de octubre de 1997,
 http://www.upv.es/organizacion/conoce-upv/
honoris-causa/luis-garcia-berlanga/discurso-es.
html consultada en noviembre de 2011. La 
frase també haestat feferenciada en Berlanga: 
fallas de celuloide, 2077.
28. http://www.fallacorona.com/
imagenes/?album=1&gallery=3 consultada 
en octubre 2011. La idea original va ser del 
membre de la falla Miguel Ángel Pérez i Carlos 
Tomás,  a la que s’incorporarien membres de 
la comissió, artistes i no pocs amics relacionats 
amb l’Associació d’Estudis Fallers. La gènesi 
del projecte pot seguir-se en Martinez, 2007, 
Pp.21-23. Realitzada per Manolo García i 
Manolo Coronado, Paco Pellicer, Marisa Falcó; 
dissenyada per Javier Molina; edició gràfi ca de 
F. Morales.

exemple de la introducció de les 
noves tecnologies, especialment de 
la imatge, en el monument faller. 
Hui les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació han 
donat passos de gegant, no obstant 
això encara no s’han fet especialment 
presents en el monument faller 
(si que ho fan en les formes de 
comunicació de la falla).
Les falles i el món del cinema tenen 
una estricta relació, des del seu refl ex 
en la pantalla, el faller en el cinema, i 
perquè no la producció artística dels 
tallers fallers no sols al servici del 
monument sinó també de la tramoia 
del cine29.

Falles, 
innovació i 
contem-
poraneïtat 
Si bé l’extensió de la innovació 
apareix tots els anys en no poques 
falles, ¿fi ns a quin punt obeïx a un 
canvi de mentalitat?, en paraules 
de Carles Gimeno com ‘innovació 
malaltissa’ L’acomodació a ‘visions 
modernes’ del monument faller, a 
la innovació lúdica del mateix, pot 
ser una pura imatge contemporània, 
ja plenament acceptada, però sense 
un canvi real en la concepció fallera. 
Moltes vegades és una pura opció 
de l’artista/s o un joc de la comissió 
cap a una modernitat purament 
superfi cial i no nous models, 
cànons, conceptes i formes30. A 
Alacant la situació va ser diferent, 

29. Borrego, 1995.
30. Gimeno, 26.

la posada en marxa del Concurs 
de Propostes Plàstiques de les 
Fogueres Experimentals va suposar 
un gran revulsiu a la innovació 
tant arquitectònica, com temàtica i 
narrativa de les Fogueres d’Alacant, 
la ‘diferenciació’ caracteritza 
el model ‘alacantí’ enfront del 
‘valencià’. A València a pesar 
d’algunes expectatives no s’ha arribat 
a això. Per exemple el Concurs de 
Disseny de Falles Experimentals 
creat en 1992, que no va resistir més 
enllà de 1999.
La difi cultat d’innovació, enfront 
del barroquisme populista, suposa 
una nova forma d’arquitectura fallera 
i una manera diferent d’articular 
el discurs. La problemàtica d’esta 
innovació és que suposa una 
estètica diferent, arriscada, una 
plàstica més relacionada amb els 
temps que corren i el seu refl ex en 
el món de l’art. I li passa el mateix 
que a l’art contemporani, que té 
difi cultat d’enteniment per part de 
la ciutadania. Acceptem com ‘art’ 
allò que està en els llibres d’Art, o 
com a mínim allò que entenem per 
la seua fi guració i ens és grat a la 
vista. Al contrari els aspectes més 
abstractes, conceptuals, creatius 
de nous llenguatges, són rebutjats. 
És cert que l’educació, la didàctica 
té molt a dir respecte d’això; però 
també és cert que la Falla ha de ser 
arquitectura i crítica que arribe a 
l’espectador, que siga comprensible. 
Tenim casos de plantejaments 
arquitectònics contemporanis, amb 
un llenguatge profundament faller, 
de crítica i reivindicació social que 
han sigut compresos, acceptats i es 
repetixen amb noves propostes en 
barris no precisament de majoria ‘
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progressistes’ com alguns de la 
Ciutat Vella. Un cas d’això, entre 
d’altres, és el de la Falla de la plaça 
del Ángel, comissió modesta que 
planteja en cada nova edició una 
nova imatge contemporània amb els 
temes clàssics de la literatura fallera, 
i sobretot unida a les reivindicacions 
ciutadanes31.

31. Durant uns anys i unit al problema de 
l’entorn quant al projecte d’expropiació i 
derrocament de nombroses fi nques amb 
veïns, la falla va seguint el procés de lluita i 
negociació. Els artistes fallers Fet d’Encàrrec, 
de Marisa Falcó i Paco Pellicer.  És un clar cas 
d’identifi cació d’un taller i artistes fallers que 
viuen i treballen en l’entorn i plantegen la seua 
obra com una prolongació de la realitat del 
barri a temps real. 

Estan les falles més relacionades 
amb la cultura de masses de la 
societat industrial o més amb el 
món de l’art i l’artesania? 32. La 
resposta podria ser polièdrica, en el 
sentit d’una relació amb la cultura 
de la ciutat corresponent, formant 
part (donat l’immens volum en 
tots els sentits que han aconseguit 
les falles) de la societat de masses, 
però tot això reflectit a través 
d’uns components estètics clars i 
identificables (de vegades repetitius, 
en altres innovadors).

32. Herrero, 2002, 65.

Al llarg de la història el concepte 
‘art’ no és inamovible, inclús 
es va establir una gradació, una 
separació, entre arts majors i 
menors. Hui en dia eixa visió ha 
sigut superada per un més ampli 
ventall  de produccions i visions 
artístiques. El que està clar és que, 
independentment del fenomen 
de masses, i en un altre orde de 
coses de refregit i còpia que la falla 
actual té en el seu component, no 
és  menys important el que d’artístic 
i artesanal comporta la Falla i tot el 
que li rodeja.

Falla de la Pl. de l’Àngel 
2003. mimetisme/espill  
arquitectònic, innovació, 
reivindicació social.
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Com hem vist hi ha hagut 
aproximacions i contribucions 
d’artistes externs a les falles, junt 
amb aportacions totals des de les 
Belles Arts. Un exemple d’açò últim 
és Falles i art: 40 anys transitant 
per la fr ontera. Exposició i catàleg 
per a repensar la frontera, la unió 
o el que siga entre la falla festa i la 
falla art. La falla des de les Belles 
Arts, des de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat Politècnica. 
Una interessant aportació des de la 
contemporaneïtat.

La incorporació cada vegada 
major de persones procedents 
d’una formació en Belles Arts, la 
formació de les noves generacions 
d’artistes fallers33,  va canviant 
molt a poc a poc el panorama. No 
obstant la falla no canvia des de 
les Belles Arts, la falla és una altra 
cosa. La falla només avança (o 
retrocedix) a través de dinàmiques 
internes en les quals l’entorn 
social-cultural-ideològic-econòmic 
i artístic de les societat té el seu 
pes; però és el moviment faller 
qui recicla tot això en uns temps 
propis, en uns paisatges la lectura 
dels quals és des de, per i per a 
la falla.  L’aterratge dels ‘artistes’ 
en les falles per a ‘renovar’ sense 
continuïtat, sense identificació 
amb el llenguatge intern faller 
no aconseguixen més que una 
anècdota,. Només el treball 
intrafalles d’algunes comissions i 
artistas fallers està donant resultats 

33. Veure en Revista d’Estudis Fallers, núm. 
16, el dossier: De l’Ofi ci a la Professió. Reptes i 
Obstacles en la Formació dels Artistes Fallers.

esperançadors de renovació i 
actualització de llenguatges. Però 
són ‘artistes fallers’, que formen 
part de la festa, de la ‘cultura 
fallera’.

Però en l’arquitectura fallera un dels 
elements que més han possibilitat la 
innovació han estat els materials. En 
principi des de matèries vegetals, la 
tela i la cera; prompte la innovació 
que va suposar el cartó; les modernes 
innovacions del polièster, fi bra 
de vidre i suro blanc. Moltes 
vegades per a repetir les mateixes 
arquitectures i lectures, en altres per 
a innovar. El futur planteja treballar 
amb materials que continguen la 
sostenibilitat mínima necessària, 
menys contaminació, millor 
reciclatge. Al mateix temps i al llarg 
dels anys s’han anat incorporant 
diversos elements tecnològics en la 
Falla Monument, així la imatge i el 
so integrat en la construcció física 
de la falla. Les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació 
segur que s’integraran en les falles 
conformant una nova imatge de 
contemporaneïtat, però tot això per 
a cremar, per a ser efìmer, per a la 
crítica i la festa.

Art, antropologia, festa, religió… 
tot això presente en les falles; 
motiu de sensata refl exió per part 
dels especialistes. Però en realitat 
ens trobem davant de la simple 
expressió, que no és poc, d’un poble 
a través de la festa, de la presa del 
carrer, de la morbositat crítica…

“ Oblidem els mites ancestrals, 
els ritus del paganisme, la història 
de l’etern retorn, la filosofia de la 

primavera i la xicoteta literatura 
dels cicles. Açò no és més que una 
festa. Que tot torne al principi. Que 
esta falla siga un joc, un divertiment 
de ciutadans moderns, una xanxa 
ingènua de forasters i veïns. Que 
els actors actuen per als ninots, que 
els ninots contemplen l’exercici 
dels saltimbanquis i escolten les 
melodies dels cantants. Que el 
públic jugue a no distingir entre 
la realitat i la ficció diluint-se en 
l’interior de la falla. Que les flames 
només siguen un espill de la vista.” 

Manuel Vicent  Llibret de la Falla 
del la Pl. del País València, 1987.
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Introducció 
La documentació1 generada al 
voltant d’una festa com són les 
Falles és un signe de la seua vitalitat. 
Però sobretot és, amb el pas del 
temps, una font primordial per a 
tornar a redescobrir la seua història, 
com, qui, quan, on i per què es 
feia la festivitat. En el cas de les 
Falles, és encara més important la 
conservació de la documentació 
perquè és una festa en gran part 
material que, en acabar cada cicle 
anual festiu, resten pocs elements 
–un d’ells la documentació– per 
poder reconstruir, posar en valor i 
difondre amb el pas del temps allò 
que va passar.

El patrimoni documental faller és 
un tema que mai ha estat tractat, 
sinó de forma separada, perquè 
no s’hi tenia consciència de la 
seua importància com a tal. Este 
article pretén exposar breument 
la situació i les problemàtiques de 
la documentació per tal d’intentar 
ajudar a conservar, posar en valor 
i difondre-la dins i fora de la 
mateixa festa.

1. La documentació es dividix segons la tècnica 
emprada per a fi xar la informació i transmetre 
el missatge en: textual (sobre paper, com 
manuscrits, periòdics o llibres), gràfi ca (sobre 
dibuixos, com gravats, mapes, plànols, cartells 
o partitures), audiovisuals (per mitjà d’una 
imatge i/o un so, com pel·lícules, fotografi es, 
discos, cassetes, CD/DVD, etc.) i multimèdia 
(per mitjà magnètic, com pàgines d’Internet, 
CD-ROM/DVD, disquet, etc.). Per a la 
documentació musical, cal llegar-se l’article “El 
patrimoni musical faller”, publicat per Frederic 
Oriola en este mateix llibret.

Si consultem les defi nicions ofi cials, 
la UNESCO2 defi nix el patrimoni 
documental a partir del concepte 
de document, com tot allò que 
documenta o consigna algun fet amb 
un propòsit intel·lectual deliberat. 
Tant en l’àmbit estatal3 com en 
l’autonòmic4, la llei ho defi nix com 
el conjunt de documents generats, 
conservats o reunits en l’exercici 
de la seua funció per qualsevol 
entitat de caràcter públic o entitats 
o persones físiques o jurídiques 
majoritàriament participades per 
l’Estat o gestores de serveis públics. 
A més, la documentació amb més 
de quaranta anys d’associacions i 
entitats de caràcter polític, sindical, 
religiós, cultural i educatiu; i la 
documentació amb més de cent 
anys d’entitats privades i persones 
físiques.

En este sentit, la documentació 
generada en un moment concret té 
una naturalesa inicial administrativa, 
perquè és útil per a la vida de l’entitat 
emissora o receptora. Al mateix 
temps, conserva un caire judicial 
com a prova documental per ser 
original i primari. I també adquirix 
un caràcter històric en tant que és 
un element amb informació útil 
per a la reconstrucció històrica 
posterior. Amb el pas del temps 
anirà desprenent-se dels dos primers 
valors, en major mesura el primer 

2. Edmondson, Ray (2001): Memory of 
the Word. General guidelines to safeguard. 
Documentary heritage. UNESCO.
3. Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol. Títol VII.
4. Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni 
Cultural Valencià. Títol V.

més que el segon, fi ns arribar un 
moment que deixa de tindre valor 
administratiu i adquirix plenament 
valor històric sense dependre de l’ús 
que tinga la seua informació. És esta 
segona fase del document la que ens 
interessa.

Documentació, 
identifi cació i 
recuperació 
La riquesa documental de les Falles 
és molt ampla i variada, però al 
mateix temps prou desconeguda, 
tant per a les mateixes comissions 
falleres (com després assenyalarem) 
com per als investigadors que 
busquen informació. Per este motiu 
el primer pas que cal donar és la 
identifi cació de quines fonts s’han 
conservat. Per al nostre cas, hi ha una 
gran dispersió de la documentació, 
fruit dels diferents agents que han 
participat al llarg de la història de la 
festa fallera, des del segle xviii fi ns 
a l’actualitat. La seua organització 
per part d’una entitat no ha estat la 
mateixa al llarg del temps, i a més 
s’han anat mudant algunes d’elles, 
cosa que ha comportat trasllats o 
desaparició de documentació.

Primer els veïns, que alçaven les falles 
amb nocturnitat i amb una durada 
de només un dia, la vespra del patró. 
Amb esta fragilitat i necessitat 
de portar en secret fi ns a l’últim 
moment què s’anava a plantar i a on, 
la documentació administrativa és 
inexistent. Només podem conèixer 
com era la festa fallera a través de les 
notícies aparegudes en els diversos 
diaris, tant valencians com forans, 

117722
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i també pels llibres dels viatgers 
que descrivien la nostra terra que 
casualment coincidien amb l’època 
festiva.

D’altra banda, tenim les notícies 
de premsa que durant la primera 
meitat del segle xix són molt 
esporàdiques, però que a partir de 
1848 és fan contínues tots els anys, i 
a mesura que es creen diaris, aniran 
incorporant informació fallera. 
Alguns estrangers informaren 
puntualment, però sobretot foren 

els diaris valencians qui ens donen 
descripcions de la festa cada any: 
Diario Mercantil (des de 1849), 
La Opinión-Las Provincias (desde 
1862), El Pueblo (des de 1895), La 
Correspondencia de Valencia (des de 
1897), etc. Molt important va ser el 
paper de la premsa avançant el tema 
que tractarien les falles, i informant 
de la seua situació i un possible 
itinerari a fer.

Els primers agents participants 
de la festa foren obligats des de 

mitjans del segle xix a sol·licitar 
a l’Ajuntament de València el 
poder plantar falla, davant la 
censura prèvia que volia instituir el 
municipi amb els excessos morals 
d’algunes construccions efímeres. 
Sabem per la premsa que l’obligació 
de presentar una sol·licitud, esbós, 
memòria explicativa i/o llibret 
va quedar establerta, de manera 
ininterrompuda, en l’any 1871. 
Desconeixem què passà amb la 
documentació administrativa 
que entrava pel registre de 

Esbós de la falla plantada en els carrers Russafa i Port l’any 1888, formant part del primer lligall de sol·licituds, memòries i 
esbossos conservats a l’Arxiu Històric Municipal de València. Fotografi a: Javi Mozas. 117733
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Primera fotografi a conservada d’una falla. Falla del carrer Maldonado (1889), obra de Bartolomé Tarín Segura.
Fotografi a: Derrey. Arxiu: Díaz Prósper.
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l’Ajuntament, des d’eixe any i 
fins a 1887, ja que es conserva 
la documentació fallera a partir 
de 1888 en la secció Festes, 
sèrie Falles, de l’Arxiu Històric 
Municipal de València (AHMV).

En tot el període esmentat, no 
de tots els anys, es conserven les 
sol·licituds presentades per les 
comissions falleres (presidents, 
artistes fallers i/o fallers) per a 
poder plantar falles; els esbossos 
de la falla (firmats en algunes 
ocasions pels mateixos d’abans); 
les memòries explicatives de les 
falles a plantar; a vegades els 
versets o els llibrets ja editats 
per poder passar la censura; i la 
documentació referent al concurs 
de cartells (des de 1928). A partir 
de 1940, només es conserven els 
esbossos dels anys 1940, 1941 i 
1946, i la documentació generada 
directament per la regidoria de 
Festes fins a l’actualitat (sobretot 
les actes de la concessió de premis). 
És quasi segur que, en contra de la 
norma actual, no es presentara esta 
documentació per duplicat per part 
del “promotor” de la falla i se li 
tornara la segona còpia segellada i 
passada pel registre.

Arran de l’entrega de premis des de 
l’última dècada del segle xix, a les 
comissions per falles artístiques, 
comença la dissociació nítida 
entre els festers que organitzen la 
festa (fallers) i els professionals 
que construïxen les falles (artistes 
fallers). Les associacions, revistes 
i comerços que entregaren els 
premis no conserven documentació 
al respecte, ja que a banda de 

desaparèixer el negoci o associació, 
la concessió d’un premi va ser 
una acció puntual. D’esta època 
només roman Lo Rat Penat que, 
gràcies a l’establiment de premis 
als versos del llibret en l’any 1903, 
ha aconseguit tindre una de les 
col·leccions de llibrets de falla més 
antigues i completes. Anteriorment, 
entre 1895 i 1900, l’entitat atorgà 
premis a les millors falles, i, per 
tant, hauria de conservar les actes 
corresponents.

Entre les dècades dels vint i els 
trenta, es produí una eclosió de 
la festa fallera, cosa que provocà 
que s’estructuraven diverses 
institucions i associacions que 
col·laboraren en l’organització de 
la festa. El primer cas fou el del 
Comité Central Faller, creat en 
l’any 1927 per l’Ajuntament de 
València i que promogué la festa 
des d’un punt de vista turístic amb 
l’arribada d’un Tren Faller, la creació 
del concurs de cartells, la fi gura 
de la fallera major i la setmana 
fallera. Tingué la seu a l’Ateneu 
Mercantil de València. De tota la 
producció documental que generà 
des d’aleshores, només conserva 
la documentació d’adhesió de les 
comissions falleres a la institució de 
l’any faller 1936-1937. Els fallers 
per la seua banda també crearen en 
1928 l’Associació General Fallera 
Valenciana de la qual desconeixem 
quina documentació generà, i menys 
encara quina i a on es conserva. Per 
últim, la tercera pota de la festa, 
els artistes fallers, també s’uniren 
en l’Associació d’Artistes Fallers, 
de la qual no ens ha arribat cap 
documentació.

Després de guerra, la festa es 
reorganitzà amb noves institucions 
i associacions falleres que foren 
en certa mesura les continuadores 
de les anteriorment esmentades. 
L’Ajuntament creà en 1940 la Junta 
Central Fallera, però els primers 
anys estigué totalment controlada 
per l’Ajuntament, fins al punt 
que quasi tota la documentació 
generada passava a estar revisada i 
anà a parar al seu arxiu. Fins i tot 
es dóna el cas que els censos amb 
els fallers que componien cada 
comissió fallera, els anys previs 
als conservats en JCF, s’enviaven 
al Governador Civil per a establir 
un control personal, i per tant 
pogueren estar al seu arxiu i no 
haver retornat a l’Ajuntament. 
JCF començà a conservar la 
documentació generada uns 
anys després, fins tindre tota la 
confiança del municipi des de 
1950 i estar custodiada al seu 
arxiu (AJCF). Només restà en 
poder de l’Ajuntament els actes 
organitzats directament per ell. 
Amb això es creà una dicotomia 
d’arxius: l’estrictament faller de 
JCF i la continuació de la sèrie de 
Festes dins l’AHMV on s’inclou la 
secció de Falles. Els dos trasllats 
de seu que tingué JCF –lligat amb 
la falta de coneixements tècnics 
dels seus membres-, ho va patir la 
documentació del seu arxiu, amb la 
pèrdua d’una part no quantificable 
per no haver-se fet mai inventaris. 
Com a curiositat, existix una 
escissió de l’arxiu de JCF perquè 
els censos (des dels seus inicis en 
1945) no estan junt a la resta de 
documentació històrica, sinó en una 
altra delegació diferent d’Arxiu.

117755
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Al mateix temps que l’Ajuntament 
donà continuïtat a l’organització 
de la festa en una altra institució 
diferent, els artistes fallers també 
es tornaren a agrupar sota un 
altre nom, el Gremi Artesà 
d’Artistes Fallers de València. 
El seu arxiu havia de conservar 
tota la producció documental 
derivada de la seua administració, 
tal com els contractes i esbossos 
presentats pels artistes fallers 
agremiats, així com dels actes per 
ells organitzats (la festa gremial, al 
seu moment l’Exposició del Ninot 
o la construcció de la Ciutat de 
l’Artista Faller). La pèrdua de la 
documentació amb el pas del temps 
ha fet que no es conserve quasi res 
de l’època anterior als anys 90 del 
segle passat. Òbviament, els artistes 
fallers no agremiats guardarien 
còpia al seu arxiu particular de tota 
la seua documentació, producte del 
seu quefer artístic. Però això és una 
tasca d’inventari encara fèrtil.

També cal fer esment de la 
producció hemerogràfica 
(revistes falleres) i audiovisual 
(documentals) que coneixem 
almenys des dels primers anys 
del segle xx. Esta es troba més 
repartida encara, les primeres a 
les hemeroteques o biblioteques 
principalment valencianes 
(Biblioteca Valenciana, Hemeroteca 
Municipal, Biblioteca Municipal 
Central) o foranes (com la Nacional 
de Madrid o alguna universitària 
com la de Navarra), així com en 
arxius com el de la JCF. Pel que 
fa als documentals, o bé es poden 
conservar als arxius de les mateixes 
productores (en el cas que encara 

continuen la seua tasca fílmica, 
com en el cas de Pathé-Gaumont 
amb la gravació més antiga fins ara 
trobada) o bé a les filmoteques; la 
principal en conservar fons és la 
valenciana (IVAC), seguida de lluny 
per les de Madrid o Barcelona.

I, per últim, també cal comentar 
les diferents col·leccions privades 
(col·leccionistes, fallers o artistes 
fallers) o de comissions falleres, que 
inclouen esbossos, documentació 
(contractes, censos, etc.), llibrets… 
La immensa majoria dels col·lectius 
festers no tenen un arxiu com a 
tal, ja que no conserven més que la 
documentació administrativa com 
les actes i els rebuts i factures de 
pagament. No s’han preocupat en 
molts casos ni tan sols de guardar 
una fotografi a de les falles, l’esbós 
i fi ns i tot no tenen una col·lecció 
completa de llibrets.

Tota la documentació, per estar 
separada en diverses institucions pel 
seu origen administratiu, és prou 
complicat de tindre un control per 
a conèixer si ha desaparegut i per 
tant si hi ha buits, o si, per contra, 
hi ha un altre tipus d’informació 
que puga substituir la documentació 
ofi cial. Per tant, només revisant la 
història de la mateixa institució es 
podrà conèixer si hauria d’haver més 
documentació de la conservada.

Conservació i 
accessibilitat 
Un problema important que se 
li planteja a cada institució o 

organisme que guarda documentació 
històrica és conservar-la 
convenientment en un lloc adequat, 
amb les instal·lacions, personal 
i condicions mediambientals 
necessàries.

El lloc hauria de ser pensat i 
ideat en la seua composició i 
distribució abans d’incorporar la 
documentació històrica a l’arxiu. 
Però, normalment, els continents, 
els arxius, ja estan construïts, i el 
més normal és que un edifici s’hi 
adapte. De tots els casos, l’únic 
que es va construir de nova planta 
va ser el del Gremi. L’Arxiu de 
JCF està situat dalt del tot, quan 
normalment se situen baix del tot 
per qüestions de pes i de seguretat. 
En tot cas, les instal·lacions 
per al depòsit es recomanable 
que estiguen separades de les 
instal·lacions per a la consulta per 
qüestions de seguretat (protegir 
la documentació de possibles 
robatoris) i de manteniment amb 
unes condicions de temperatura 
més adequades.

L’equipament també és variable 
segons la institució. Prestatgeries 
i armaris és el recurs més gastat, 
a més d’aparells reproductors 
d’imatges com escàners i 
fotocopiadores que minimitzen els 
riscos de pèrdua i deteriorament, i 
faciliten l’accés a la documentació 
d’una manera més ràpida. Per al cas 
dels esbossos antics que en algunes 
ocasions són més grans del normal, 
s’haurien de guardar en arxivadors 
de plànols amb suficient amplària. 
Però tant en l’AHMV com en JCF 
els esbossos estan doblegats i en 
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L’Arxiu de Junta Central Fallera, secció amb llibrets de comissions falleres. Fotografi a: Javi Mozas.
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algunes ocasions fins i tot estan 
tallats per algun lateral. D’altra 
banda, la delegació d’Arxiu de JCF 
no té un pressupost independent 
com quasi totes les delegacions de 
l’organisme.

Quant als recursos humans és 
recomanable que el personal 
que atén els arxius fóra tècnic, 
amb estudis i/o coneixements 
específics tant en documentació/
arxivística/biblioteconomia com 
en la festa de les falles. Només 
el Centre de Documentació i 
Difusió de les Falles té personal 
tècnic especialitzat en ambdós 
coneixements, mentre que a 
l’AHMV són tècnics i coneixedors 
de manera genèrica de les Falles 
que els permitix atendre els usuaris 
sense problemes. En el Gremi són 
les persones que tenen contractades 
per a treballs administratius 
de secretaria i un artista faller 
responsable de l’arxiu. I la JCF 
té una delegació pròpia, amb 
fallers voluntaris igual que en la 
resta de delegacions, però que no 
necessàriament els seus membres 
tenen coneixements tècnics de 
documentació i que puntualment 
puga coincidir esta circumstància. 
Al mateix temps, si hi ha alguna 
persona amb coneixements tècnics 
que vulga aportar treball tècnic, no 
ho pot fer si no és faller.

Pel que fa a les eines que qualsevol 
investigador pot utilitzar per tal 
de tindre un accés més adequat i 
ràpid a la documentació, només 
l’AHMV té índex i inventaris, que 
a més s’estan desenrotllant per tal 
de saber el contingut exacte de cada 
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sèrie i secció, en col·laboració amb el 
personal assessor tècnic del CDF. Ni 
el Gremi ni JCF tenen cap eina de 
descripció ni índex.

Posada en 
valor i difusió 
El patrimoni que es conserva en les 
diferents institucions no ha estat 
difós adequadament perquè tant els 
fallers com els investigadors encara 
no tenen un coneixement complet 
de quina documentació es pot 
consultar i on es troba, sobretot a 
causa de la gran diversificació. JCF 
convocà de manera esporàdica fa 
uns anys un premi al millor treball 
d’investigació fallera; i des de fa 
uns anys, tant l’Associació d’Estudis 
Fallers com la falla Penya Mocador 
de Sagunt convoquen premis al 
millor article d’investigació.

Les noves tecnologies informàtiques 
tenen encara una presència 
mínima en estos arxius quant a 
digitalització i difusió per web, 
ja que només coneixem treballs 
d’escaneig d’esbossos i fotografies 
en alguns d’ells com l’AHMV, JCF 
o el CDF. A este nivell, és el CDF 
la institució municipal que més està 
apostant per les noves tecnologies 
quant a recerca de documentació, 
sobretot en col·leccions particulars 

Pensat i Fet (1912), El Fallero (1921), El Bunyol (1924), El 
Turista Fallero (1942) i El Cohet (1945). Primera portada de 
les revistes falleres més emblemàtiques en diverses èpoques.
Fotografi a: Javi Mozas. Col·leccion particulars de Manolo 
Vilaplana i Nico Garcés. 
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i institucions estrangeres, així 
com també a l’hora d’ajudar a 
identificar i catalogar correctament 
els fons d’altres institucions com la 
Biblioteca Valenciana, la Filmoteca-
IVAC o l’AHMV.

Conclusions 
Igual que altres documents, la 
documentació fallera té un valor 
sociocultural i administratiu que 
garantix el bon funcionament de 
la institució o organisme que l’ha 
generat per a la salvaguarda dels 
seus drets i deures, al mateix temps 
que mostra el funcionament de 
l’administració.

Seria recomanable que el personal 
que atén els diferents arxius genèrics 
es recolzara en altres persones i 
institucions falleres per tal de suplir 
la mancança de coneixements 
específi cs sobre la festa. I, sobretot, 
seria necessari que el personal 
que atén els arxius del Gremi i 
de JCF siguen professionals i 
tingueren coneixements tècnics de 
documentació.

Les comissions falleres que han 
començat la tasca de recopilació 
documental a partir del 
corresponent aniversari, haurien 
de conscienciar-se més a l’hora de 
conservar la documentació generada 
arran de les seues activitats i tasques 
administratives.

És necessari que el Centre de 
Documentació i Difusió de la 
Festa de les Falles continue fent un 
cens complet de la documentació 
existent en les diverses institucions, 
organismes i associacions per a 
tindre una visió global de tota 
la producció fallera que existix. 
Com a centre de documentació, 
és l’organisme més adequat per 
fer una tasca d’intercanvi entre els 
diferents arxius d’institucions. I 
per este motiu cal que l’Ajuntament 
invertisca en l’esmentat centre, que 
porta tancat sense personal per 
atendre’l des de gener de 2011.

El patrimoni documental faller 
no només interessa a la festa de les 
Falles, sinó que està connectat amb 
altres branques del coneixement i, 
per tant, és important, si no tota, sí 
part de la documentació perquè no 
s’ha de circumscriure a l’àmbit local 
sinó que s’ha de tindre un camp 
de visió més obert. El patrimoni 
pertany a tots i, per tant, hem de 
conservar-lo i difondre’l entre tots.

Col·lecció de llibrets de diverses 
comissions falleres. Fotografi a: Javi 
Mozas.
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Immersos en el debat al voltant 
de la inclusió de la festa fallera 
com a patrimoni immaterial de 
la humanitat, resulta interessant 
repassar l’evolució i la importància 
de les publicacions dins d’este 
món festiu. No cal oblidar que 
la declaració de la UNESCO 
s’adreça cap a aquells elements 
que necessiten protecció i en estos 
moments és important no sols 
repensar la festa sinó posar en valor 
la seua part escrita, aquella sense la 
qual este ritual del foc no haguera 
arribat a ser una festivitat amb 
personalitat pròpia, diferenciada 
i digna d’estar protegida. J. 
Fuster exposava en els seus escrits 
fallers que “... per a una mitjana 
intel·ligència de la falla l’ajuda 
“literaria” és imprescindible...”1. 
Realment és així ja que sense lletres 
no s’explica i justifica el naixement 
d’esta festa i molt menys la seua 
evolució. Sens dubte la part estètica 
tal vegada resulta la més cridanera 
però és impossible de descobrir tot 
eixe volum de formes i colors sense 
tindre en compte les lletres com 
a element primogènit. La festa de 
les falles és art, o arriba a ser art, 
perquè existiren en temps passats 
papers plens de sàtira i crítica que 
provinents de la literatura popular 
valenciana es transformaren en 
persones i objectes plantats en un 
espai públic. 

Per tant la festa fallera i tot allò 
que implica el seu reconeixement 
partix de l’anàlisi de la seua 

1. FUSTER, J. Combustible per a falles, Alzira: 
Bromera, 1992, p. 76.

literatura. No és esta un element 
més que se li afegix sinó allò del 
que naix tot. Mereix, doncs, una 
gran atenció el seu seguiment, 
més encara que qualsevol altre 
faceta festera. És clar que la 
candidatura de la festa fallera 
per a eixe reconeixement de la 
UNESCO no és una panacea de 
res ni una garantia per a cap cosa, 
però sí un instrument que pot 
impulsar l’actualització de la festa 
i el reconeixement d’elements no 
suficientment valorats. Dit tot açò 
s’entén que de res valdrà arribar 
fins a eixe estadi si no es protegix 
de manera especial l’element 
literari, el qual sembla amagat 
molt sovint per l’eixamplament 
monumentalista de la vessant 
estètica de la festa.

Mentrimentres arriba, resulta 
interessant d’analitzar el valor de 
la publicació fallera i tot el que 
s’estén més enllà del llibret. Fer un 
curt recorregut per les publicacions 
falleres i comparar-les amb tot 
allò que s’ha publicat al Camp 
de Morvedre suposa descobrir 
el canvi de mentalitat i d’actitud 
davant la festa i sobretot descriure’n 
l’evolució. A esta comarca, la manca 
de publicacions estudiades i el fet 
que històricament no es conrearen 
els llibrets de falla amb tanta 
intensitat com al cap i casal, suposa 
obrir una línia nova per encetar este 
apartat de la literatura popular a la 
comarca.

L'origen i 
consolidació 
dels textos 
fallers (s. 
XIX- 1936) 
La cultura popular valenciana s'ha 
caracteritzat durant molt de temps 
per les seues manifestacions en 
forma de col·loquis i relacions. Eren 
romanços  en què un personatge, 
molt sovint un llaurador de l'horta 
relatava fets en forma de sàtira i 
caricatura. Com ben bé defi nix 
J. Mestre, és un subgènere de la 
literatura de canya i cordell però 
amb un major aspecte teatral i 
una ubicació concreta: l'Horta de 
València2. Realment no es tractava 
més que d’un plec nascut amb 
el naixement de la impremta i 
transportat per persones invidents 
que recitaven versos depresos 
memorísticament de plaça en plaça, 
els quals després eren venuts al 
públic assistent.

Davant eixa realitat és indubtable 
que el naixement de qualsevol 
ritual festiu valencià de caire 
popular tinguera en compte els 
col·loquis com a mitjà d’expressió. 
El sorgiment dels primers ninots 
i cadafals a les places no era més 
que la continuació de la lectura de 
col·loquis als carrers, com durant 
tant de temps havien realitzat 
els cegos. Des d’eixe moment 

2. MARTÍ MESTRE, J. “Els col·loquis, un 
gènere popular» a Literatura de canya i cordell al 
País Valencià. València: Denes, 1997, p. 17-24.
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els personatges prenien forma i 
s’encarregaven de transportar les 
lletres que abans s’hi recitaven. 

La literatura popular i la creació 
fallera presenten des del principi 
una relació molt estreta i que se 
sintetitza en el fet que la seua 
destinació comuna siga el consum 
efímer i lleuger. Els cadafals, 
nascuts al caliu d’este gènere 
literari, compartixen també temes, 
situacions i personatges de sainets3. 
I el més important és que tenen en 
comú el doble sentit de l’escriptura 
amb la intenció de transgredir un 
codi purità convencional4. No sols 
s’establixen per a lluitar contra 
els mecanismes de la censura sinó 
també per descarregar tensions 
socials i fer participar la ciutadania 
i la seua opinió5. Molts són els 
qualifi catius que se’n poden fer d’este 
tipus de literatura i així la defi nia 
L. Tramoyeres: “... epigramática, 
intencionada, mordaz, punzante; á 
veces sangrienta, nunca comedida, 
siempre destemplada y libre en 
la censura, audaz en la crítica y 
desaliñada en la forma, como cosa 
ligera  y que solo ha de vivir un 
día para para solaz del pueblo y 
mortifi cación del residenciado...”6

3. MARÍN I GARCÍA, J. L. “El suport literari 
de les falles” a La festa de les falles. València: 
Consell Valencià de Cultura, 1996, p. 125-144.
4. BLASCO, R. “La escuela satírica valenciana” 
a Historia de las Fallas. València: Levante-
EMV, p. 285-296.
5. MARÍN I GARCIA, J. L.  Sàtira y falles: 
Les explicacions falleres de Bernat i Baldoví. 
València: Universitat de València, 2010, p. 
21-23.
6. TRAMOYERES BLASCO, L. Literatura 
fallera. València: Federico Doménech Editor, 
1894, p. 4.

Però des de quan es produïx eixe 
ritual festiu que acaba generant 
tants fullets i publicacions 
literàries? Realment d’una manera 
generalitzada és a partir dels 
segle xix, quan pren força i molt 
especialment durant el darrer terç 
d’eixe segle. L’existència d’un ban 
prohibint falles als carrers per la 
seua estretor durant l’any 17407 i 
sobretot un ofici del corregidor de 
la ciutat de 1784 en què descriu 
”... la práctica que se observa en la 
noche víspera del Sr. Sn. Joseph en 
las plazas y calles de esta ciudad 
por algunos vecinos haciendo fallas 
a las fronteras de las casas...”8 són 
algunes il·lustracions que descriu 
perfectament A. Ariño per a arribar 
a la conclusió de l’existència de 
falles diferenciades de les fogueres 
de trastos vells a partir d’eixe 
temps.9 Tanmateix la part literària 
conservada remet fins a l’any 1850 i 
fan referència a un cadafal plantat al 
carrer de Sant Narcís i un altre del 
carrer d’Avellanes del cap i casal10, 
tot i que hi ha fonts indirectes que 

7. GAYANO LLUCH, R. “La festa de les 
falles. Apunts per a un excel·lent estudi” a 
Anales del centro de Cultura Valenciana, núm. 
9, 1936, p. 118-131.
8. AHMV Cartas misivas, 1784 -1785, 15 de 
març de 1784.
9. ARIÑO, A. La ciudad ritual, Madrid: 
Anthopos, 1992, p. 56-60.
10. MARTÍNEZ I CANET, R.- MARÍN 
GARCIA, J. L. Blai Bellver: trilogia fallera 
i altres escrits, Xàtiva: Junta Local Fallera de 
Xàtiva, 1998, p. 49. MARÍN I GARCIA, J. L 
Sàtira i falles. Les explicacions falleres de Bernat 
i Baldoví. València: Universitat de València, 
2010, p.13. 

els esmenten en l’any 181911. Als 
primers escrits fallers de seguida li 
seguiren la realització de quaderns 
impresos que es posaven a la venda 
amb el nom de llibrets com ara 
el més antic, de 1855 i escrit per 
Bernat i Baldoví, per a la falla de 
la plaça de l’Almodí. També a les 
comarques valencianes apareixen 
llibrets com ara el cas de Xàtiva 
on a la impremta de Blai Bellver 
n’apareixen ja l’any 186512

La diferenciació de la falla i la 
foguera ve en gran part defi nida 
per la utilització de la literatura 
popular en eixe ritual del foc. Així va 
nàixer la literatura fallera, i amb ella 
posteriorment el llibret de la falla. 
A poc a poc, en la mida que eixos 
versos tingueren una periodicitat 
anual i s’inscrigueren dins d’una 
capçalera creada per comissions 
falleres, aparegueren les primeres 
publicacions precursores de les 
revistes falleres. 

La primera revista fallera va ser 
El infern. Periodich de foc y fl ama. 
Orgue de les resoteries y de la chent 
de tro. Director Pedro Botero 
publicada al 1857, a partir de la qual 
en nasqueren més. Realment eren 
plecs de paper13 i no es pot dir que 

11. SOLAZ ALBERT, R. Fiestas y costumbres 
de la ciudad de Valencia. València: Cerimonial 
Ediciones, 2008, p. 98. L’escrit manuscrit de 
José Calasanz Biñeque titulat Ocios entretenidos 
descriu la festa de les falles i diu que: “... se ven 
muchas coplas y décimas análogas a quien se 
dirija la dicha función...”
12. MARTÍNEZ I CANET, R.- MARÍN 
GARCIA, J. L. op. cit.  
13. SOLER I GODES, E. “Literatura fallera” a 
Historia de las fallas. València: Levante-EMV, 
1990, p. 273-274.
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constituïen pròpiament revistes però 
és allò més antic que s’identifi ca 
enfront d’altres publicacions 
pròpies de la literatura popular. A 
este en seguiren altres: L’Esclarit 
(1860), Titilimundi (1873) i 
Foc i Fum (1875). Totes tres no 
tenien continuïtat i més prompte 
constituïen testimoniatges de la 
sàtira festiva. De dates posteriors 
se’n conserven altres però sens 
dubte la més destacada fou L’Araña 
Negra, publicada entre 1887 i 
1895. Esta es va constituir com a 
periòdic i portaveu de la comissió 
fallera del carrer de Maldonado de 
la ciutat de València. Posteriorment 
n’aparegueren altres que actuaren 
de portaveus de comissions com 
ara:  La falla periòdic buñolero 
dels fallers dels carrers Gràcia i En 
Sanz apareguda el 1892, El fem 
periòdic destinat a a agranar totes les 
inmoralitats españoles dels fallers del 
carrer de la Beata el 1892, La Perolà 
periòdic bilingüe vergoñós y sustanciós 
eco imparsial de un escandalo 
fenomenal dels fallers del districte 
de Sant Vicent, La Carabasa  y el 
Margalló diari nou de la falla de San 
Chordi de 1894, La Chala periòdich 
bromiste dels fallers del carrer 
na Jordana de 1894, El Enredro 
periòdich fallero que substituïx el 
llibret de la falla de Carabasses, La 
Chaucha dels fallers d’Espartero de 
1892 o Reunió del Trull dels fallers 
dels carrers Adreçadors i Escolano de 
l’any 189114.

En començar el segle xx apareixen 
algunes publicacions més com a 

14. TRAMOYERES BLASCO, L. op. cit.  p. 15.

portaveus de les comissions de 
fallers com ara El Palleter Fallero, 
l’Ànfora Històrica i la Pulga del carrer 
Maldonado, el País de la Fam dels 
carrers Pilar i Sequiola o La Fam 
dels Fallers de la placeta del Negret. 
Però el més important és que a partir 
de la primera dècada d’eixa centúria 
naixen les primeres revistes falleres 
com a publicacions independents 
de les comissions falleres, on 
s’arrepleguen els esbossos de totes 
les comissions. Primer es publicaria 
Les falles de sen Chusep (1906-13), 
després el setmanari artisticoliterari 
Impresiones (1908 i 1909) o Las 
fallas de este año(1909). Tot i això, 
la data mítica a partir de la qual es 
consoliden les revistes falleres és el 
1912. En eixe any va nàixer la revista 
Pensat i Fet com a publicació que 
edità el grup format pel poeta Josep 
Maria Esteve Victoria, el dibuixant 
Francesc Ramil i el poeta Ricard 
Sanmartin. En esta es reproduïen 
tots els esbossos acompanyats per 
l’explicació de la falla en forma 
de tercets i es comptava amb la 
participació d’escriptors i artistes 
destacats. L’evolució de la capçalera 
mereix un apartat especial, el qual 
sobrepassa esta investigació però val 
a dir que el seu estudi suposa l’anàlisi  
de la història de les publicacions 
falleres a causa de la totalitat d’anys 
durant els quals es va publicar. 

Al llarg d’eixa mateixa dècada 
apareixen tres revistes falleres 
més: El Ràpido (1913), Tu, la 
Beta (1917) i X,Y,Z (1917). Però 
realment la gran eclosió de les 
revistes falleres es produïx des de la 
dècada de 1920 quan se’n publiquen 
fi ns a 21 capçaleres. També a partir 

de 1930 i fi ns la Guerra d’Espanya 
continua eixa mateixa tendència 
amb 17 revistes falleres. Estes 
publicacions, tot i no editar molt 
números, tenen un gran èxit entre la 
població. No obstant sols dos són les 
que aconseguixen una continuïtat 
i un públic fi del. Es tracta, per una 
banda, de l’esmentada Pensat i Fet, 
i per l’altra d’El Fallero, creada per 
Vicent Miquel Carceller i la qual va 
esdevindre la publicació fallera de 
major venda fi ns al punt d’arribar 
a 50.000 exemplars en algunes 
edicions.

De tot açò es desprén que l’any 1936 
estan plenament consolidades les 
publicacions falleres. El llibret és 
constituïx en un subgènere literari 
reconegut, no sols ocasional com 
ho era des de mitjans del segle xix, 
i suposa un ingredient essencial de 
la festa. Suposa un element de la 
cultura popular de gran valor. A més 
a tot açò cal afegir-li la integració 
de les revistes falleres, primer com 
a portaveus de comissions i després 
com a edicions diferenciades i de 
gran tiratge comercial. En resum la 
part escrita és un element del gran 
valor sense el qual no s’entén la 
ideosincràcia de la festa.

Les primeres 
publicacions 
al Camp de 
Morvedre 
La història de les publicacions 
falleres al Camp de Morvedre és 
posterior al cap i casal. El fet que no 
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apareguen les primeres comissions 
fi ns a 1924 així ho explica. El primer 
text és el recentment descobert 
llibret de la plaça Vella d’Estivella 
de 192415. Eixa explicació i relació 
de la falla contenen les primeres 
lletres que en forma de vers s’acosten 
a l’esperit satíric de la literatura 
popular. En total són 8 pàgines on es 
descriu un cadafal que gira al voltant 
d’una colla d’amics que juguen a 
cartes i que es titula “Carregueu!”. A 
partir d’eixe tema se’n descriuen els 
personatges i s’aprofi ta l’escena per 
lloar la població i les seues dones. 
No se sap l’autoria de la publicació 
ni a ciència certa els components 
de la comissió festiva que ho 
feren possible, però sens dubte 
estaria motivat pel descobriment 
de les falles de la capital i l’intent 
d’adaptar-les a la població. 

Posteriorment a eixe text està el 
del llibret del primer cadafal de 
la capital plantat al cap i casal i 
promogut també, entre d’altres, 
per un veí d’Estivella que vivia al 
Port de Sagunt: Francisco Blasco 
Sanjuan. Este se sap que d’alguna 
manera també va estar implicat amb 
la falla d’Estivella. Este és el primer 
cadafal saguntí i va estar plantat a la 
plaça del poeta Llombart del Port de 
Sagunt l’any 1927. El text del llibret 
està format per 11 pàgines dividides 
en quatre apartats: «preàmbul, 

15. MESA I REIG, L.  “El llibret de la falla de 
la plaça Vella d’Estivella. El descobriment del 
primer llibret de falla del Camp de Morvedre 
de 1924” al Llibret de la falla Santa Anna, 
2011, p. 52- 65.

relasió, explicasió i despedida»16 i 
escrites per un autor anònim. Al llarg 
del text va descrivint els objectes i els 
ninots i així mostra un relat. 

Però realment els textos fallers es 
consolidaren amb més força a la 
comarca a partir de la República. És 
el moment on naixen els cadafals 
a la ciutat vella i no sols al Port de 
Sagunt. El segon llibret de falla 
conservat és el de 1932 relatiu a la 
falla de “Molvedre” la qual fou la 
primera plantada a Sagunt-ciutat 
a iniciativa de Vicente Andrés 
Cerveró, qui proposava organitzar 
esta festa al voltant de la Societat 
Vitivinícola Saguntina17. Encara 
que hi hagueren llibrets anteriors a 
este, realment és el primer conservat. 
El cadafal nascut al caliu de la II 
República tenia com a motiu central 
precisament la instauració d’este 
règim. El seu llibret és el primer del 
qual se sap el seu autor: el botiguer 
Manuel Graullera Peris (“Nelo 
Caguetes”). La publicació exalta 
la República, critica la monarquia 
borbònica i introduïx també la 
crítica a temes locals. El cadafal va 
estar plantat enfront de l’Ajuntament 
i recolzat pel consistori.

En estos anys també és important 
esmentar el naixement de les falles 
infantils. De la seua existència 
destaca el ressò que se’n va fer el 
suplement infantil “Los Chicos” 

16. MILLÓN, J. A. “La musa punyetera. la 
literatura dels primers llibrets fallers de Sagunt” a 
Llibret de la Falla el Mocador, 2011, p. 108-115.
17. LLUECA UBEDA. E. Breve reseña 
histórica de las fallas de Sagunto, Sagunt. 
L’Almudín, 1988, p. 21.

inclòs al diari El Mercantil Valenciano 
des del novembre de 1929. En esta 
revista coordinada per José Pérez 
Muro destacaven les aventures d’un 
personatge anomenat “Colilla” 
que va adquirir gran èxit i va passar 
fi ns i tot a estar representat en gran 
nombre de cadafals infantils. Esta 
revista esmenta que l’any 1935 es 
va plantar un monument infantil al 
carrer de Pacheco (Camí Reial), un 
altre a la plaça del Salvador dedicat 
al personatge infantil “Colilla” o 
també al carrer de Teodor Llorente 
del Port de Sagunt. Al 1936 continua 
eixa tendència de cadafals infantils i 
la mateixa revista n’esmenta els dels 
carrers de Teodor Llorente i Poeta 
Llombart al Port de Sagunt o Santa 
Anna a Sagunt.18 Val a dir que també 
l’autor Nelo Caguetes apareix en els 
llibrets infantils, i concretament al 
primer publicat al 1935 per a la falla 
de la plaça del Salvador. Per tant, 
això signifi ca que ja apareixen els 
primers escriptors de llibrets que són 
cridats per les comissions per a fer 
possible l’edició d’esta publicació de la 
comissió.

Finalment, i abans de l’esclafi t del 
confl icte bèl·lic de 1936, cal assenyalar 
que també es conserven els llibrets 
de les comissions de la plaça de Pérez 
Galdos (plaça dels Furs) i de Galán 
i García19. En estes publicacions es 
mostra la rivalitat entre totes dos 

18. LLUECA UBEDA, E. Història de les 
falles al Camp de Morvedre. Sagunt: Falla Luis 
Cendoya, 2002, p. 60-67.
19. MILLON, J. A. “La musa punyetera. 
Cultura y sociedad en la literatura de los llibrets 
fallers de Sagunt” a Congrés Jaume I de Cultura 
Popular Valenciana, 1995 (no publicat).
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i es respira l’ambient republicà del 
moment i la crítica veïnal.

En resum les primers publicacions 
falleres a Sagunt estan relacionades 
amb les comissions falleres i no 
se’n troben diferenciades. Si al cap 
i casal hi va haver una explosió 
de publicacions i revistes, no 
necessàriament vinculades als 
fallers, al Camp de Morvedre eixe 
fenomen no es va produir. No sols 
això sinó que a més ni els llibrets 
de falla naixen fi ns a la dècada dels 
20. Esta realitat s’explica per la 
incipient activitat fallera, la qual 
no es consolidarà realment a la 
comarca fi ns a després de la Guerra 
d’Espanya.

Les 
publicacions 
falleres: de 
l’esplendor a 
la decadència 
El fi nal de la Guerra d’Espanya 
(1936-1939) va establir un nou 
concepte de la festa on també 
tingueren lloc les revistes falleres. 
En un primer moment foren 
múltiples les capçaleres editades, 
amb una vitalitat semblant a les de 
les dècades del 20 i 30. No obstant 
en la mida que s’avança en el temps 
en són menys les que van apareixent 
i junt a açò, a més, reduïxen les 
col·laboracions literàries i artístiques 
i se centren exclusivament en els 
esbossos. Als anys 50 i 60 sols 
arribà la mitjana de publicacions 
aparegudes a les 15 enfront de les 

39 de la dècada anterior. A partir 
dels anys 70 estes queden en la 
mínima expressió i tan sols acaben 
sobrevivint com a grans revistes 
deganes el Pensat i Fet i El Turista 
Fallero fi ns que desapareix la primera 
a principis del 70.

Aparició de 
capçaleres 
de revistes 
falleres (1940-
1980) 

Mentrimentres les publicacions 
falleres que més creixen són 
els llibrets de falles a causa 
fonamentalment de l'expansió de 
la festa i l'augment de comissions 
falleres. A poc a poc este subgènere 
literari acaba esdevenint un vehicle 
per a aconseguir guanys mitjançant 
la publicitat i hi ha una major 
desconnexió entre l'autor del llibret, 
normalment una persona aliena 
a la comissió, i els fallers. Sembla 
que els objectius de mantindre 
esta publicació són dos: en alguns 
casos la seua presentació al concurs 
de llibrets i en la majoria el fet 

d'aconseguir el major nombre 
d'anuncis publicitaris. Esta actitud 
davant el llibret suposa a més una 
progressiva castellanització d'este20. 
La seua estructura no evoluciona 
i en ell destaquen, a més de 
l’explicació i la relació de la falla, 
els apartats reservats a la salutació, 
a les falleres majors, al programa 
de festejos i a la junta directiva 
i els fallers. En acabar la Guerra 
d’Espanya esta publicació no és del 
tot autoritzada ja que es vol que res 
estiga escrit en valencià, la qual cosa 
se solucionà amb el fet de l’annexió 
d’una explicació en castellà 

relativa al monument. El que sí 
que és important assenyalar és el 
naixement d’un grup d’escriptors 
dedicats a este subgènere i que any 
rere any es presenten al concurs 
establit pel l’entitat cultural Lo Rat 
Penat amb la intenció d’aconseguir 
el màxim nombre de premis. 

Una altra característica de les 
publicacions d’este període és que 
des dels anys 40 es recuperen les 

20. BORREGO, V. - (Et alt.) «L’ús del 
valencià als llibrets de falles» a Revista 
d’Estudis Fallers, núm. 3, 1996. p. 36-58.
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publicacions de les comissions 
falleres. Així naixen ON-INF-
FALL de la plaça del “Caudillo” 
(1943), El Chusepet de la plaça 
de l’Àngel (1945-46), El Pregó de 
Lepant-Dr. Montserrat (1948), 
Información Fallera de Salamanca-
Comte d’Altea (1948), Hoja Fallera 
de Convent Jerusalem-Matemàtic 
Marzal (1945-46), Flauta Fallera de 
Matias Perelló-Dr. Sumsi (1947), 
Està clar de Sant Vicent-Matemàtic 
Marzal (1947), El Cresol de la 
plaça del “Caudillo” (1948), o Así 
estem de Barques-Pasqual i Genis 
(1949). També en els anys 50 i 
60 se’n publica alguna més, però 
amb molta menor intensitat i més 
esporàdicament21.

Una altra publicació que apareix des 
d’estos moments és el llibre oficial 
faller amb el nom de Llibre Faller. 
Realment este esdevé l’òrgan oficial 
de la festa reinventada des dels 
anys 40 més que un exclusiu espai 
literari. En ella hi ha especialment 
espai per a la crònica, per al balanç 
anual i per a la programació festiva. 
No obstant els autors més destacats 
del moment també hi escriuen i 
deixen testimoniatge de la seua visió 
de la festa al llarg dels anys.

Finalment també cal destacar que 
diverses publicacions acullen el tema 
de la festivitat fallera entre les seues 
pàgines com ara Valencia-Atracción 
(òrgan ofi cial de la Sociedad 
Valenciana de Fomento del Turismo) 

21. HERNÀNDEZ MARTÍ, G. M. “La 
literatura contemporanea (1939-1990)” a 
Historia de las Fallas. València: Levante-EMV, 
1990, p. 277-283.

o el Bulletí d’Informació Municipal de 
l’ajuntament de València. A més cal 
afegir els suplements especials de la 
premsa diària que acaben creixent en 
pàgines i en el seguiment de la festa.

En definitiva, les publicacions 
falleres, com les distintes facetes 
de la festa, es transformen a 
partir de 1940. El naixement 
d’una nova societat a imatge 
del règim franquista suposa 
també el sotmetiment d’esta als 
interessos del poder. Les falles són 
perfectament controlades, com 
tot el seu programa de festejos i 
les diferents publicacions. Però 
a més la part literària no sols es 
professionalitza sinó que s’amaga 
en gran part dins la publicació 
fallera. Tot açò fa que siguen les 
revistes falleres a on este subgènere 
literari sobrevisca amb més força, 
almenys mentre estes conserven la 
seua vitalitat i creixen.

Les 
publicacions 
falleres al 
Camp de 
Morvedre des 
de 1940 
El creixement de les publicacions 
falleres a la comarca està 
directament relacionat amb el 
creixement lent de la festa durant 
els anys 40. El seu motor són les 
comissions i els llibres, ja que front 
a la ciutat de València, Sagunt no 
veu nàixer revistes independitzades 
de les comissions. Estes, durant 

esta dècada, no en passen de 12 en 
algun any, amb alguns més destacats 
que altres. En eixos anys apareixen 
comissions infantils a Sagunt com 
ara la de 1944 a la plaça Major, 
o al Port de Sagunt com la de la 
Palmereta, que es funda l’any 1945. 
Però les diferents experiències 
falleres a Sagunt no són moltes, 
i entre elles se’n pot esmentar el 
naixement de la falla del Raval l’any 
1948. Esta situació de reduïdes 
comissions també es viu als anys 
50 fins al punt de plantar-se sols el 
cadafal de la falla del Remei al 1951 
o no plantar-se’n cap a Sagunt el 
1955 i sols haver-ne al Port.

A poc a poc, especialment des 
de principis dels anys 60, es 
generalitzen les comissions, sobretot 
al Port més que a Sagunt, i, és 
clar, també creixen el nombre dels 
llibrets. La festa es modernitza 
i també els llibrets de falla i els 
cadafals es fan ressò d’eixa situació. 
El llibret de la falla La Saguntina, 
per exemple, esmentava l’any 1959: 
“... No oblidem que antigament / la 
crítica campejaba, / intervenint tot 
el barri / de gent carregá de guasa. 
/ Artesans de tota mena / que es 
rascaven la boljaca, / comprant 
llistons, quatre sacs, / cartons i 
garbons de canya; / calç, ocre, tela, 
pinzells / i uns ninots de cara estranya 
/ que els pegaben dos drapaes, / 
llavant-los un poc la cara / Se feia un 
llibre en dos roipios, / bona llum i 
una xaranga / i a menejar el sorongo, 
/ pues tot lo demés sobrava...”. També 
en la mateixa dècada apareix la 
primera comissió fallera escolar 
al Col·legi de Nostra Senyora de 
Begonya per l’any 1969.
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En els anys 70 la festa fallera 
a Sagunt coneix un major 
desenrotllament en el seu programa 
amb la incorporació d’actes com la 
Cavalcada del Ninot als dos nuclis 
de la població o el naixement de la 
Junta Local Fallera el 1973. També 
algunes comissions a mida que 
passen els anys incorporen actes 
propis com ara el premi “Saguntí 
de l’Any”, nascut l’any 1978 al barri 
de Santa Anna. A més, en naixen de 
noves, com ara la de la parròquia de 
Sant Josep el 1979 al Port de Sagunt. 
Algunes altres reubiquen el seu lloc 
de plantada, com ara la dels Horts 
l’any 1982, la qual així va tornar al 
carrer que li donava nom.

Els llibrets de falla esdevenen també 
portaveus del que passa al carrer, 
ja que no sols es planteja la crítica 
veïnal sinó la situació de la societat 
valenciana. En eixos anys en els quals 
es bipolaritza tot al voltant dels 
sectors progressistes i conservadors i 
al voltant de la cultura i de la llengua, 
es viu al món tradicional de les falles, 
no sols al cap i casal sinó també a 
Sagunt, un greu enfrontament social. 
Un exemple són els versos de la 
comissió de Camí Rel de 1979: “... 
deixem-nos tots d’etiquetes i el valencià 
no transforme, puix que no estiga 
conforme que se’n vaja a fer...”.

Un altre tema que es generalitza 
als llibrets fallers de Sagunt és el 
de la reconversió dels anys 80. Eixe 
tema traumàtic per a la comarca 
és arreplegat en llibrets com ara 
el de la comissió fallera de Sant 
Francesc de 1984, on es critica 
el tractament de Sagunt respecte 
a d’altres poblacions industrials 

valencianes. El text deia: “... la 
reconversió industrial en molts llocs 
ja no és igual...”. Un altre tema del 
tot curiós en el món tradicional del 
llibret és la incorporació de la dona 
en l’edició d’alguns llibrets, com ara 
el cas de la mateixa comissió de Sant 
Francesc escrit per Concha Bayona.

Als anys 90, una vegada superada 
eixa greu crisi, s’entra en una nova 
etapa de les publicacions falleres. No 
sols se’n recuperen algunes, com la 
de la plaça Rodrigo de 1991, nascuda 
als anys 50, sinó que els llibrets de 
falla comencen a adaptar-se als nous 
temps amb una cura progressiva 
per la llengua gràcies en part al 
naixement del concurs de llibrets de 
la Generalitat Valenciana. Així que 
l’ús generalitzat del castellà en alguns 
d’estos, com ara els de “Xurruca” 
de 1994 i 1995, no aconseguix 
que altres comissions vagen 
transformant-los en un espai amb 
lloc per a col·laboracions literàries 
i articles d’investigació. És veritat 
que en molts llibrets la publicitat 
supera els continguts, encara que 
en altres esta resulta més residual, 
com la del llibret de “La Palmera” de 
1994. També es veritat que algunes 
posen en marxa o continuen revistes 
com a portaveus de la comissió, 
com és el cas de la comissió “Penya 
el Mocador”, que publica dins del 
llibret el butlletí La Carcassa. I, com 
no, cal ressenyar l’especial publicació 
que l’any 1993 es va fer per celebrar 
el XX aniversari de la Junta Local.

L’entrada del mil·lenni suposa la 
revalorització d’alguns dels llibrets 
de les comissions gràcies al Concurs 
de la Generalitat Valenciana. Són 

ja diverses les comissions que s’hi 
presenten i les que aporten destacades 
col·laboracions literàries. A tot açò 
cal afegir la celebració de setmanes 
culturals que entre les seues activitats 
potencien algun tipus d’edició.

Conclusió 
Sense l’existència de papers escrits, 
llibrets i publicacions falleres 
després, resulta difícil d’imaginar 
l’emancipació de les falles d’altres 
tipus de ritual del foc i el seu posterior 
creixement i consolidació. Provinent 
de la tradició literària popular, 
constituïxen un subgènere amb una 
personalitat pròpia que es projecta 
a poc a poc des dels fullets que es 
penjaven a les placetes on es plantaven 
cadafals fi ns al moment que naixen 
pròpiament els llibres i les revistes de 
les comissions falleres. Posteriorment 
al naixement de les revistes falleres 
augmenta el pes literari de la festa, ja 
que s’hi incorporen autors provinents 
del món literari i investigadors que hi 
col·laboren. Així el creixement de les 
publicacions demostra el seguiment 
destacat que presenta la festa per part 
dels escriptors. No obstant, l’arribada 
dels anys 40 i el redisseny de la festa 
per part de les autoritats, també 
suposa en part el naixement d’un 
nou model de literatura fallera. Les 
revistes falleres continuen vigents i 
amb pes durant les primeres dècades, 
però a poc a poc acaben caient en 
decadència. El llibret, contràriament, 
continua i creix per l’augment de 
comissions, que no sempre per la 
seua qualitat. El pes de la publicitat 
i la castellanització en alguns casos 
fa que el llibret ocupe un segon pla. 
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L’aspecte literari continua viu en 
algunes falles gràcies a la vigència 
del concurs de llibrets de l’associació 
cultural Lo Rat Penat. Este certamen 
consolida l’existència d’un col·lectiu 
de poetes, format davall l’ombra del 
moviment cultural valencianista, 
que és contractat amb la idea de 
guanyar algun premi per a la comissió 
fallera. Però si en altres aspectes 
s’incrementa el llibret o aconseguix 
sobreviure, la realitat és que el llibret 
perd progressivament el seu pes com a 
portaveu veïnal.

L’arribada dels anys 90 revaloritza 
el paper de llibret i també el de les 
publicacions festives que de manera 
mensual o setmanal tracten el tema 
de la festa. El concurs de llibrets de 
la Generalitat Valenciana impulsa un 
nou model en què la cura de la llengua 
i l’aportació literària augmenten 
de pes, sobretot a les comarques. 
Mentrimentres al cap i casal eixa 
situació no es produïx de la mateixa 
manera, encara que hi ha alguns 
llibrets que resulten del tot destacats.

Davant d’eixa situació, i sobretot del 
possible fet que la festa siga considerada 
patrimoni immaterial de la humanitat, 
es planteja el fet de revaloritzar el 
llibret com a hereu dels textos literaris 
provinents de la cultura popular satírica 
valenciana, però també com a nou 
model de publicació literària amb un 
lloc també per a la investigació. Els 
dos models, doncs, cal protegir-los, 
catalogar-los i analitzar-los. I en eixe 
intent no queda lliure el Camp de 
Morvedre, on encara queda per fer un 
estudi exhaustiu de les publicacions 
amb la intenció de revaloritzar-les i 
protegir-les de cara al futur.

En defi nitiva, les publicacions 
falleres justifi quen el naixement 
d’esta festa i com a tals mereixen ser 
protegides, estudiades i analitzades. 
Són un element a conrear i encara 
més... al Camp de Morvedre.
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La pirotècnia és, des de ben antic, 
un ingredient essencial del model 
festiu valencià on sempre hi 
compareix en qualsevol de les seues 
dues variants complementàries: 
l’ofi cial, ritualitzada, potenciada 
per les autoritats, disparada per 
professionals i concebuda com a 
senyal de festa, acte d’homenatge 
o espectacle públic; i l’espontània 
i participativa que s’escola per 
les escletxes de permissivitat que 
ofereix el temps festiu per reforçar 
el  caràcter transgressor d’aquest, 
sempre perseguida —amb major o 
menor intensitat— per l’ordre social 
establert.

Les cròniques històriques en 
parlen abundantment de totes 
dues i l’extremada recurrència 
amb què hi apareixen és un indici 
fefaent de la seua sostinguda 
popularitat al llarg dels temps. 
En donarem només uns pocs 
exemples il·lustratius.

A la crida de la processó del Corpus 
de l’any 1445 els jurats de la ciutat 
de València fan una comminació 
preventiva a la població

Encara manen a tots e 
qualsevol persones que, 
passant la dita processó, no 
gossen fer ni fer fer alguns 
trons, stufadors e coets de 
pólvora ne de nengunes altres 
legees, sots la dita pena.1

1.1445, Maig 26, València. A.M.V., Manual de 
Consells, t. A-33, fol. 113 (Roca i Ferrer: 
654)

Un advertiment que delata els usos 
festius populars de l’època. Uns pocs 
anys després, els mateixos jurats 
decideixen prendre mesures de caire 
general davant l’ús indiscriminat de 
la pirotècnia:

Ultimament fon proposat 
al honorable Consell per los 
dits honorables jurats que en 
aquesta Ciutat se fahia molta 
pólvora e coets, per causa 
dels quals se seguien molts e 
diverses scandels, segons al 
honorable Consell era notori; 
perque·ls paria ésser necessari 
s’i provehir per scusar e stalviar 
los dits scandels, propossaven 
al honorable Consell que 
li plagués proveir-hi per 
indemnitat de la dita Ciutat e 
lo dit Consell.2

Els escàndols a què es refereixen 
els jurats anaven des d’episodis de 
desordre públic a incendis —és ben 
conegut el que assolà el carrer del 
Trench la vespra de la festa de Sant 
Dionís l’any 1526— o accidents de 
diversa índole com el que descriurà 
un parell de segles més tard  mossèn 
Joaquim Aierdi (1999: 257) en el 
seu dietari:

Dit dia [18 de juny de 1662], 
de matí, en lo Grau, estant 
en lo Grau cantant en la 
iglésia la missa major —que 
i havia festa— la música de 
la Seu, desparava en lo carrer 

2. 1468, Desembre 16, València. A.M.V., 
Manual de Consells, t. A-38, fol. 28 (Roca i 
Ferrer: 756-757)
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un gavatxet uns masclets y li 
digueren que els posàs més 
apartats de la iglésia perquè 
el fum se n’entrava dins. Y el 
gavatxet prengué els masclets 
y els posà en un cabàs que 
portava pólvora, y en la altra 
mà portava un cap de corda 
ensés, y se li pegà foch al 
cabacet y a la pólvora, y els 
masclets, que estaven parats 
y taconats, es despararen, y 
alguns rebentaren y llastimaren 
a alguns chics. Y al gavatxet li 
cremà tota la cuixa y cama, y la 
i féu més menuda que la sol des 
de lo engonal fi ns a el peu, de 
tal manera que la i volgueren 
tallar; y el combregaren y el 
pernoliaren y morí.

Pirotècnia i festa semblen elements 
indestriables: la disparada de 
pirotècnia equival a la festa i la festa 
no es percebria com a tal sense la 
intervenció de la pirotècnia. Tant 
és així que la ciutat obsequia els 
visitants il·lustres amb “cabaços de 
cohets tronadors”3 i la pirotècnia 
resta vedada en èpoques de dol, 
com ens explica Pere Joan Porcar, 
benefi ciat de la parròquia de Sant 
Martí de València:

Relació de lo que féu la ciutat 
de València en les exèquies 
del dit senyor rei [Felip II]. 
Dissabte a 26 de setembre 

3. Així fou obsequiat l’infant Enric d’Aragó 
durant la seua visita a la ciutat l’any 1494, segons 
recull el Llibrede memòries de diversos sucesos e 
fets memorables e de coses senyalades de la ciutat e 
regne de València (1308-1644). (Cf. Carreres 
Zacarés 1930: 705).

[...] 1598 [...] E per mostrar 
la dolor [...] manem a totes 
i qualssevol persones [...] 
no gosen [...] vendre ni tirar 
coets...

És durant l’època foral quan es 
comença a donar forma al protocol 
pirotècnic que ens ha arribat i 
que a hores d’ara articula el temps 
festiu per tot arreu del territori 
valencià: despertaes en eixir el sol, 
disparaes de masclets al migdia i 
castells de focs per les nits. Les 
formes han canviat notablement, 
especialment al llarg del segle XX, 
però estructura i significats s’han 
mantingut més o menys invariables 
fins avui. Les tres manifestacions 
pirotècniques continuen 
construint l’espai i el temps festiu 
(Llop 1995) i conserven el seu 
caràcter primigeni: la despertà com 
a transgressió, la mascletà com a 
autocelebració i el castell com a 
espectacle artístic —qualitat que 
a poc a poc ha anat transferint-
se també a la mascletà, com 
comentarem després.

Potser la que més ha canviat 
és la fesomia dels castells, 
des d’aquelles construccions 
al·legòriques d’on prengueren el 
nom a l’actual exhibició visual i 
sonora governada amb ordinador, 
però en tot cas preserven la 
seua intencionalitat artística, 
susceptible de valoració estètica 
com podem constatar ja en uns 
versos del segle XVII, on Pere 
Jacint Morlà (1995: 114-115), 
glossa “la festa que feren los 
cavallers de Montesa en lo Temple 
a la Puríssima Concepció”,

Davant del portal del Cid,
tan conegut per lo Pam,
fon lo foc un tro i un llamp
d’un castell aquella nit,
i ab estar tan ben fornit
de monició ab lo diner,
tot lo errà lo coeter,
puix, vent-lo eixir poc a poc,
digué la gent: “Aquest foc
l’ha fet algun esquerrer”.

Més si aquest mal paregué,
a pesar de son rigor,
en breu temps altre millor
lo desempenyo tingué.
Lo que el féu lo dispongué
ab tal traça i artifi ci
que donà lo foc indici,
o que el dimoni es soltava,
o que ab los trons s’assolava
de la torre lo edifi ci.

Malgrat la irrebatible rellevància de 
la pirotècnia en les festes valencianes, 
el seu maridatge amb la festa fallera 
s’esdevé molt tardanament si donem 
crèdit al que sembla deduir-se de la 
documentació. Cap de les cròniques 
que descriuen la festa durant el segle 
XIX —i molt menys les notícies 
aïllades de què disposem per al segle 
XVIII— li atribueix cap importància. 
Només quan les falles comencen a 
convertir-se en la “festa unànime”4 
que ara coneixem, la pirotècnia hi 
assumeix un paper protagonista, 
fonamental i defi nitivament orgànic 
en un procés inevitable i ben 
aclaridor de la relació que el tàndem 
festes-pirotècnia ha assolit a terres 
valencianes.

4. En afortunada expressió d’Antoni Ariño 
(1992: 155).
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En efecte, les primeres notícies 
d’usos pirotècnics en la festa fallera 
es refereixen al mecanisme amb què 
algunes se solien prendre foc: un 
aparell, sovint en forma de dragó, 
que carregat de coets i corrent per un 
fi l d’aram li botava foc al monument. 
Així ho explica Francesc Palanca i 
Roca (1888: 17) en el seu Romancer 
valencià:

Baixa el dragó a pegar foch
ó la barca de cuets
que tirant jispes infl ama
lo que fa el auto de fé.

A mesura que augmentava el caràcter 
organitzat de la festa, amb la seua 
extensió pels diferents barris de 
la ciutat i l’aparició de comissions 
formalitzades, la seqüència festiva 
començà a desbordar els seus límits 
originals —defi nits bàsicament per 
la plantà de la matinada del 18 de 
març i la cremà del cadafal per la 
nit— i, ja en les primeres dècades del 
segle XX, s’hi integren nous rituals 
provinents del model festiu general 
—despertà, mascletà, nit de foc— 
que s’hi consolidaran defi nitivament 
amb la creació de la Setmana Fallera 
el 1932 i la tàcita acceptació de les 
Falles com a festa major de la ciutat.

Així descrivia Almela i Vives (2006: 
119-120) els usos pirotècnics en la 
festa fallera de la dècada de 1940:

El dia 17 por la mañana, las 
fallas [...] amenizan aquí y 
acullá las calles y plazas de la 
población con sus masas llenas 
de color, con sus fi gures llenas 
de socarronería [...]. Por si el 
haberse acostado tarde retuviera 

a la gente entre las sábanas, a 
primeras horas de la mañana 
se lleva a cabo la despertà. 
Acompañados por una banda 
de música, los miembros más 
entusiastas de cada Comisión, 
recorren el que pudiera llamarse 
ámbito jurisdiccional lanzando 
cientos y cientos, miles y miles de 
petardos.

[...] A partir de entonces y 
exceptuando ciertos intervalos, 
Valencia es la Ciudad de 
la pólvora. Además de ese 
despertar entre estallidos de 
petardos, cada falla consume 
kilómetros de tracas a lo largo 
de las tres jornadas. Y no 
faltan por la noche disparos 
de fuegos artifi ciales que, 
teniendo por fondo la bóveda 
del cielo, desenvuelven trazos 
serpentinos, ramilletes de fl ores 
momentáneas, desmayados 
brazos de palmera de un color 
rabiosamente verde, de un color 
trémulamente rojo, de un color 
magnífi camente dorado...

La descripció de l’arxiver i cronista 
municipal ens crida l’atenció en 
dos punts concrets: d’una banda, 
l’accelerada apropiació per banda de 
la festa fallera de l’imaginari festiu 
valencià pel que fa als usos de la 
pirotècnia —“Valencia es la Ciudad 
de la pólvora...”—, fenomen que 
cal emmarcar dins d’un altre procés 
de més gran abast: l’assimilació per 
part del món faller dels símbols 
màxims de la identitat col·lectiva i 
la conversió de la seqüència festiva 
“en una litúrgia del valencianisme 
popular”, en la qual “himnes, 

símbols i vestimentes expressaven 
la vinculació amb tots els elements 
considerats com a essencialment 
típics” (Ariño 2000: 294); i, de 
l’altra, la manca d’èmfasi que posa 
l’autor en la mascletà, aleshores 
encara pendent de l’ascens en la 
jerarquia de la seqüència ritual que 
la convertirà, algunes dècades més 
tard, en el seu eix central. Un ascens 
fruit igualment del caire identitari 
creixent que pren la festa a mesura 
que avança el segle. 

La mascletà, com el seu nom encara 
indica, consistia en un principi en 
una disparada de masclets que es 
podia fer d’un en un —com descrivia 
mossèn Aierdi en el text que citàvem 
adés— o units, mitjançant reguers 
de pólvora, primer, i estopí, més 
tard, tot seguint una estructura 
anomenada engraellat. Ja fa uns anys 
que la falla Almirall Cadarso-Comte 
Altea de la ciutat de València fa 
una recreació d’aquestos engraellats 
històrics. Els masclets eren uns 
petits canons de ferro, semblants als 
mascles de bombarda que s’empraven 
en artilleria, que es paraven amb 
pólvora tapada amb fang d’argila i es 
botaven foc mitjançant una metxa 
situada en un forat prop de la base.

Amb l’inici de l’ús del paper i el 
cartró per a la fabricació d’artefactes 
pirotècnics, l’engraellat és desplaçat 
per la disparà: traques llarguíssimes 
que recorrien bona part dels carrers 
de cada demarcació fallera, en un clar 
subratllat simbòlic del territori festiu. 
El coeter les seguia amb un minat 
encés en l’extrem d’una canya per 
assegurar-ne la continuïtat i el públic 
les celebrava corrent davant o darrere 
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dels trons. Moisés Domínguez (1990: 
392) esmentava els carrers de Pelayo i 
de Quart com els carrers “traquers per 
antonomàsia”.

En ocasions la traca acabava amb 
una disparada de rastreres de trons, 
eixides i carcasses que, a poc a poc, 
anà guanyant protagonisme fi ns a 
furtar-li’l completament a la traca i 
convertir-se en la mascletà actual. 

En menys de mig segle, la mascletà 
ha esdevingut, gràcies al seu 
caràcter singular i més o menys 
privatiu i a la identifi cació que 
suscita en l’imaginari popular, la 
reina indiscutible de la seqüència 
festiva fallera. Un imparable 
ascens hegemònic que ha vingut 
acompanyat de la progressiva 
ritualització de la mascletà més 
emblemàtica: la que se celebra des 
del dia 1 de març fi ns el dia 19 a la 
plaça de l’Ajuntament de València, 
disparada pels pirotècnics més 
importants del país, presidida 
per les autoritats i retransmesa en 
directe diàriament per la televisió 
autonòmica. Aquesta ritualització 
afecta tant la pròpia disparada 
—rígidament articulada en un 
inici ornamentat, una fase terrestre 
d’intensitat creixent i, com a colofó, 
un “terratrèmol” i un paroxístic 
fi nal aeri— com als prolegòmens i 
la reacció fi nal del públic: la frase 
amb què la fallera major autoritza 
el seu inici, “Senyor pirotècnic, 
pot començar la mascletà”, és, sens 
dubte, una de les grans icones de la 

festa; i l’aclamació del pirotècnic 
responsable per banda del públic que 
salta el primer cordó de seguretat, 
ha deixat de ser una celebració 
espontània per acabar constituint el 
desenllaç forçós del ritual.

Mikel Pagola (2006: 18), director 
del portal d’internet Piroart i un 
dels pioners en el tractament de 
la mascletà com a performance 
mereixedora de crítica artística, 
analitzava així la seua evolució recent:

Les mascletaes, no obstant 
això, han evolucionat sense 
tutors externs: al seu aire, dins 
de casa. Seguint les pautes 
marcades pel públic, segons 
alguns (que demanava guerra, 
que demanava soroll), però, 
segons el meu parer, de manera 
natural i perseguint una 
sublimació artística. Això que 
“al públic li agrada el soroll” 
crec que és una frase moderna 
i interessada, i que, si haguera 
sigut certa, no hauria permés 
el naixement de les mascletaes 
tal com les entenem ara. La 
mascletà va anar aconseguint 
la seua actual maduresa 
plàstica clàssica amb una 
lògica estructural contundent 
i defi nidíssima en què el quid 
de la qüestió residia en la part 
central terrestre ben dibuixada 
i progressiva. Les actuals 
mascletaes estan a anys llum 
del seus primitius orígens de 
l’engraellat, la mascletà manual 
o la traca correguda. Són una 
cosa distinta i artísticament 
adulta, nétes d’allò i amb 
indiscutible identitat pròpia. 

Són la més refi nada creació 
dels pirotècnics valencians. 
El seu plat estrela amb 
mereixement.

L’actitud del públic assistent 
a la mascletà, comparable a la 
de qui assisteix a un concert 
—atent, silenciós, commogut 
per l’espectacle— reforça la seua 
naturalesa “artística” i els seus 
components identitaris, difícilment 
aprehensibles pel visitant eventual 
que s’ho mira distant i perplex. 
Uns components identitaris que els 
mateixos pirotècnics comparteixen: 
molts dels entrevistats per José 
Enrique Ferriols per al seu llibre La 
Pirotecnia Valenciana mostraven 
clarament la seua predilecció per la 
mascletà, per davant del castell, i la 
justifi caven amb arguments de caire 
bàsicament sentimental:  “Representa 
a los valencianos. Se siente mucho” 
adduïa, per exemple, José Manuel 
Crespo de la Pirotecnia Valenciana 
de Llanera de Ranes (Ferriols 
1998: 145).

Aquesta mateixa representativitat és 
el motiu ofi cial pel qual els trons de 
bac, prohibits a tot l’estat, gaudeixen 
d’un estatus especial a València 
on, des de l’any 1991, s’autoritza, 
anualment i “provisionalment”, el 
seu ús en les despertaes:

El llamado “tro de bac” es 
el petardo valenciano por 
excelencia y, sin duda, el más 
popular.
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Considerando que la 
imposibilidad de utilizarlo 
supondría un grave detrimento 
para unas fi estas tan arraigadas 
en la cultura y tradición 
populares, como son las Fallas 
de Valencia, que forman parte 
del patrimonio etnológico de 
esta Comunidad, con lo que 
se rompería una tradición que 
apenas ha evolucionado desde 
hace cien años.5

La publicació de l’anunci de 
l’autorització del seu ús per banda de 
la Delegació del Govern en el primer 
BOP de l’any —en un redactat 
que sempre encapçala el text que 
acabem de citar— s’ha convertit ja 
en un element més de la seqüència 
festiva fallera, que ostenta una 
condició excepcional cada dia més 
accentuada, sobretot pel que fa a 
la tolerància governativa escudada 
darrere del caràcter patrimonial i 
identitari de la festa.  

La tolerància governativa és 
també, sens dubte, la responsable 
de l’auge imparable en les festes 
falleres de l’altra vessant de la 
pirotècnia que comentàvem al 
principi del text: l’espontània 
i participativa, materialitzada 
en la disparada indiscriminada 
de petards i diversos artefactes 
pirotècnics de fabricació xinesa, 
alguns de considerable sofisticació. 
La despertà representaria un 
model híbrid en compartir 
trets de les dues variants: 

5. Butlletí Ofi cial de la Província de València, 1, 
3 de gener de 2011, p. 38.

participació de no professionals 
en la disparada i sotmetiment 
a una certa reglamentació. Una 
mena de transgressió pactada 
que no aconsegueix eliminar les 
necessitats transgressores que 
canalitza la disparada de petards: 
aquell gamberrisme ritual associat 
a l’excepció festiva que ha trobat 
refugi en el nivell de permissivitat 
aconseguit per la festa fallera on 
arribà durant el primer terç del 
segle XX, fugint de la repressió 
a què començà a sotmetre’s el 
llançament de coets el Dissabte de 
Glòria.  

Resulta bastant reveladora l’anàlisi 
de l’evolució de la percepció pública 
d’aquest fet al llarg dels anys i 
l’observació de com es transforma 
la seua condició inicial d’expressió 
de violència simbòlica, que desafi a 
l’ordre establert, progressivament 
interpretada de nou en clau 
identitària com una manifestació, 
de traç gruixut justifi cat pel context 
festiu, de la forma de ser dels 
valencians.

Llegim, sinó, aquesta irritada 
admonició que feia un redactor 
d’El Pueblo en les festes falleres de 
1920:

Ignoramos si se han tomado 
medidas para impedir el 
abuso que se comete estos 
días de “fallas”, disparando 
a todo trapo los estridentes 
y antipáticos petarditos. Esa 
costumbre de tirar el petardito 
a los pies del transeúnte —y 
si es mujer, parece que lo 
disparan con major fruición— 

nos molesta a todos y nada 
dice en favor de la cultura 
de los valencianos a ojos del 
forastero.6

I comparem-lo amb l’exhortació 
que feia Rita Barberà, alcaldessa de 
València, durant la Crida de l’any 
2007, poc després de la polèmica 
suscitada pel Govern Central 
en elevar l’edat mínima per al 
llançament de petards, d’acord amb 
la nova normativa europea:

Falleros y falleras, pueblo 
valenciano, el corazón fallero, 
vuestro corazón, mi corazón, 
comienza hoy a vibrar con 
fuerza, porque ese corazón 
fallero empieza hoy a decirnos 
que ya estamos en Fallas, 
nuestra fi esta, esa fi esta llena 
de gracia y de ingenio, llena de 
olor a pólvora. Todos queremos 
pólvora, y para los niños, 
también!7

Una exhortació que entrava en 
contradicció amb el ban municipal 
d’aquell mateix any que reunia totes 
les regulacions i disposicions per a la 
celebració de les festes falleres:

Queda prohibido el disparo de 
petardos por particulares de las 
clases no autorizadas por la 
legislación vigente, prohibición 
que se hace extensiva para 
las clases autorizadas fuera 
de las horas, lugares y actos 

6. El Pueblo, 19 de març de 1920. Citat per 
Ariño (1992: 229).
7. Levante-El Mercantil Valenciano, 26 de 
febrer de 2007.
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programados, alterando con ello 
la tranquilidad de los asistentes 
a los festejos.

La insubmissió promoguda per 
l’alcaldessa quedava defi nitivament 
escenifi cada durant la primera despertà 
de l’any, quan desenes de xiquets 
llançaven trons de bac en ple centre de 
la ciutat mentre la policia municipal 
mirava cap a un altre costat.

Aquest incident il·lustra, una 
vegada més, la condició actual 
de la festa fallera convertida en 
una autocelebració de la identitat 
col·lectiva que assimila qualsevol 
element festiu susceptible d’encaixar en 
el seu metarelat simbòlic —l’èxit de la 
introducció del correfoc en els darrers 
temps, amb la reinventada cavalcada 
del foc com a màxim exponent, n’és un 
exemple ben signifi catiu— i que, en la 
seua completa excepcionalitat, atorga 
patent de cors a vulneracions de la 
legalitat i l’ordre establert mitjançant 
la sacralització dels valors que 
presumptament identifi quen al cos 
social que la protagonitza. 

En qualsevol cas, però, si, com 
escrivia Pedro Gómez Garcia 
(1990: 53), una de les funcions 
essencials de la festa és la creació i 
presa de consciència de la pròpia 
identitat social —perquè en la 
festa s’actualitzen i es renoven 
periòdicament els mites, els rituals 
i les utopies referits als diversos 
aspectes de la identitat— no ens 
hauria de sorprendre, doncs, aquest 
formidable maridatge de falles i 
pirotècnia, un encontre inevitable 
en el cor mateix de la identitat 
col·lectiva valenciana.
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Cercant informació per tal de 
documentar-me per escriure el 
present article, em va cridar molt 
l’atenció l’anàlisi que el periodista 
Moisés Domínguez realitzava sobre 
la despertà al capítol destinat a la 
pirotècnia de l’obra Historia de las 
Fallas publicada pel diari Levante-
EMV a l’any 1990. 

Dita disquisició, que tot seguit 
reproduiré, em ve que ni pintada 
per tal de marcar el punt de partida 
d’aquest assaig. Així, el redactor 
d’esports i de festes de l’anomenat 
rotatiu descrivia la despertà de la 
següent manera:

“Las ocho de la mañana se convierte 
en el santo y seña de manera 
improrrogable. [...] Falleros 
silenciosos se preparan para tomar 
la calle al asalto. Como en un “todos 
a una”, la barriada se convierte 
subitámente en un infierno, mientras 
la música abre la marcha. Los 
falleros inician la despertà, que 
consiste en el disparo anárquico 
de tracas, truenos de mecha, trons 
de bac, bombitas y algún que otro 
cohete despistado. Nada escapa al 
demoledor avance de esta inesperada 
diana. Los portales de las casas, las 
verjas de los comercios, la propia falla 
y los mismos falleros son las víctimas 
de la heterodoxia de un lanzamiento 
que se exige sea directamente sobre el 
asfalto.”

Fa vint anys, en el moment que 
l’esmentat comunicador escrigué 
l’observació reproduïda, de segur 
que estaria d’acord amb la seua 
anàlisi. Ara bé, el problema és que 
l’any 1990 qui signa l’article, que 

ara llegiu, era un xiquet de tretze 
anys recent complits que observava 
amb uns ulls replets d’il·lusió 
i ignorància tota mena d’actes 
fallers, incloent-hi, com no, les 
“grandioses” despertaes.

Dues dècades després, sospite que, 
ja en aquell moment, la descripció 
de Domínguez tenia una bona dosi 
d’apologètica, sobretot quan faig 
un exercici de memòria i comence 
a recordar que a aquelles despertaes 
que convertien el barri en un 
“infern” tan sols assistien la gent 
més gran de la comissió fallera, 
ansiosa per l’esmorzar amb el qual 
culminava la despertà, i una bona 
colla de xiquets anhelosos per 
rebentar tot allò que es posara per 
davant. 

Del que estic segur és que en 
l’actualitat l’exploració transcrita 
hauria de revisar-se perquè, sens 
dubte, és del tot utòpica. Hui en 
dia, si fem una ullada als programes 
d’actes fallers que elabora una 
comissió fallera per a la setmana 
de Falles, trobem que un munt no 
inclouen la despertà al programa 
de festejos, com a molt celebren 
una el matí de Sant Josep amb una 
minsa participació, i les que encara 
respecten aquesta tradició durant 
tots els dies de Falles es troben, 
també, amb una participació mínima 
de fallers que en la majoria de casos 
es veuen superats per nombre pels 
músics, si és que els contracten per a 
tal acte.

La despertà està condemnada a ser 
una peça de museu per la mateixa 
raó per la qual va aparèixer al si 
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de les Falles a principis 
del segle XX; pel procés 
d’evolució de la festa fallera, 
pel canvi de concepció del 
que són les Falles.

A principis del segle passat 
les Falles pateixen una 
transformació ideològica 
i social que es manté, 
manipulada en el seu 
moment pel franquisme, 
gairebé al llarg de tot el 
segle XX. La nostra festa, 
nascuda com la celebració 
d’uns focs rituals en honor 
a sant Josep la vespra de 
la seua onomàstica, es 
transforma amb el temps 
en una festa hedonista 
totalment deslligada de 
connotacions religioses 
que tenia com a màxima 
expressió la cremà d’un 
cadafal on es satiritzava 
amb tot allò que irritava 
el poble i es reafirmava, de 
pas, la identitat del veïnat. 
És a principis del segle 
XX quan, moguda pel nou 
pensament derivat per una 
societat que estava vivint un 
procés de modernització, 
les Falles es muten en una 
celebració apologètica. Una 
autoafirmació complaent 
que aconsegueix evocar 
la pertinença i adscripció 
de totes les valencianes i 
valencians a una comunitat 
comuna i única, expressant 
el valor que ha d’atorgar-
se a aquesta solidaritat 
primordial. 

Dins d’aquest context naix la 
despertà. Aquesta pràctica de dispar 
indiscriminat de pólvora apareix 
com a símptoma del caire ideològic 
i social que havia adoptat el món 
de les Falles d’aleshores. La despertà 
es converteix en un doble símbol 
ja que per una banda és un signe 
d’autoafi rmació del valencianisme 
apologètic que respirava la celebració 
fallera del moment i per altra banda 
és un emblema de rebuig cap a eixa 
espècie de noucentisme malentés i 
caduc que certa capa benestant de la 
societat valenciana, amb la intenció 
de fer de València una ciutat culta, 
intentava imposar.

A principis del segle XXI estem 
vivint un nou capítol de l’evolució 
de la festa de les Falles. Aquesta 
s’ha transfi gurat en una festa cada 
cop més massifi cada i globalitzada. 
Hui en dia l’aparença festiva de la 
festa de les Falles, llevat d’alguns 
actes evidents, no dista molt de 
la de les altres festes de qualsevol 
lloc: botellons, tipus de música, 
maneres de diversió nocturna... 
Aquesta estandardització de la 
festa neutralitza actes com el 
de la despertà, ja que els rituals 
d’autoafi rmació de valenciania 
desapareixen per culpa d’aquesta 
pèrdua d’identitat que està patint 
aquesta festa i, sobretot, la societat 
valenciana.

Prova d’açò és el no reviscolament 
de les despertaes després dels 
intents per part dels governs 
central i europeu de regular lleis de 
restricció pirotècnica. La resposta 
de valencianisme, temperamental al 
segle passat, feble en aquest, es quedà 

en quatre oportunistes declaracions 
de les institucions valencianes a la 
premsa, una arenga de Rita Barberà, 
amb més intenció política que de 
defensa de les Falles, a la Crida de 
2005, però sense cap resposta per 
part d’un cens faller que autoafi rmés 
el valencianisme augmentant 
la participació en un símbol de 
valenciania com són, o eren, les 
despertaes.

Per altra banda, la massifi cació de 
la festa acumula tot un excés d’actes 
fallers, sobretot nocturns, que 
difi culta la força de voluntat d’uns 
fallers i falleres que prefereixen 
quedar-se descansant de bon 
matí que no alçar-se a llançar uns 
masclets.

Per tant, arribats a aquest punt hem 
de concloure que l’evolució de la 
festa de les Falles, o involució, segons 
com es mire, ha dut la despertà a una 
decadència de la qual sembla que no 
eixirà. El futur immediat d’aquest 
acte matiner és el mateix que el 
present d’altres tradicionals activitats 
falleres com el cant de l’estoreta o les 
traques corregudes, és a dir, el d’una 
petjada arqueològica que alguna 
comissió fallera trau al carrer un cop 
a l’any amb la pretensió interessada 
d’enlairar la bandera del respecte a 
les tradicions per tal de diferenciar-
se de les altres comissions falleres del 
cap i casal.
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17.El rimoni musical faller
Frederic Oriola Velló | Músic i compositor
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Si comencem pel principi, i al 
patrimoni valencià ens referim, 
hem de ser sabedors com tota 
la producció documental queda 
protegida al País Valencià per 
la Llei 4/1998 d’11 de juny, de 
la Generalitat Valenciana, del 
Patrimoni Cultural Valencià. Així 
a efectes d’aquesta llei, integren el 
Patrimoni Documental Valencià 
aquells documents amb antiguitat 
superior a 40 anys que hagen estat 
produïts, conservats o reunits en 
l’exercici de les seues activitats per 
les nostres entitats; i d’altra banda, 
tots els documents amb antiguitat 
superior a 100 anys que hagen sigut 
produïts, conservats o reunits per 
elles.

Mentre si ens referim a patrimoni 
musical, també hem de saber de 
l’existència d’una altra disposició, 
com és la Llei 2/1998, de 12 de 
maig, valenciana de la música. 
Aquesta estableix que integren el 
Patrimoni Musical Valencià els béns, 
les activitats i les entitats de caràcter 
musical especialment representatius 
de la història i la cultura de la 
Comunitat Valenciana, col·laborant 
per a la seua protecció tant amb 
les entitats públiques com amb les 
privades.

Amb aquests antecedents jurídics, 
arribem al motiu de la present 
refl exió, que no és altra que la 
defensa del patrimoni musical faller. 
La veritat és que la investigació 
musical de la festa fallera, podem 
dir-ho, ara per ara, continua encara 
una mica en bajoqueta, igual que la 
seua consideració social.

A grans trets, la forma predominant 
dins del món musical faller és el 
pasdoble, en concret el pasdoble 
valencianofaller regional, és a dir, 
aquelles composicions on les seues 
melodies intenten adaptar-se a 
temes, cançons i ritmes de caire 
regional. Malgrat que, de bestreta, 
cal establir una important separació 
entre un grup minoritari de 
pasdobles reconeguts i interpretats 
contínuament, i la resta que dorm 
el somni etern, oblidats a l’interior 
d’arxius musicals o de les pàgines 
de les publicacions falleres. Aspecte 
aquest del qual ja es va fer ressò Joan 
Fuster l’any 1958.

Desprès, hi ha el petit repertori 
dels pasdobles vernacles, des 
de “L’entrà de la Murta” a 
“Lo cant del valencià”, d’un 
candor musical i patriòtic que 
entendreix. I encara s’hi podria 
afegir aquell “Pepita Creus” que 

està donant a donya Josefi na 
més fama pòstuma que la que 
li podrien donar els seus versos 
de l’almanac de Las Provincias. 
El gros de les partitures el 
constitueix, en efecte, aquells 
furtius pasdobles que el mateix 
director de la banda ha escrit 
en estones en què s’ha sentit, 
sobtadament, compositor. 
Són pasdobles senzills, tots 
molt semblants entre si, que 
tenen, almenys, l’avantatge 
que els músics els toquen ja de 
memòria. 1 

Dins del primer grup de pasdobles 
reconeguts i interpretats, podríem 
englobar-ne molts, com el mateix El 
fallero, als quals es pot afegir altres 
com Valencia: marcha de la bien 
amada de José Padilla, Valencianeta 

1. Aquesta crítica de Joan Fuster es pot trobar 
tant a la premsa de l’època en Levante: núm. 
extraordinari, 1958.
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de Luís Martí Alegre, La flor del 
taronger de Miguel Asins Arbó, 
Aires llevantins de Bernabé Sanchís, 
Lo cant del valencià de Pedro Sosa, 
L’entrà de la Murta de Salvador 
Giner, Las Provincias dels germans 
Terol... 

Ja si passem a tractar el segon grup, 
el dels pasdobles oblidats o, millor 

dit, poc recordats, en trobarem una 
gran quantitat. Per un costat estaran 
aquelles peces que podem descobrir 
al si de publicacions falleres, com 
per exemple Les falles del tio Pep 
de José Lázaro,2 o La plantà de la 
falla del mestre Sánchez Roglà...3 
També aquells pasdobles dedicats 
a publicacions i entitats falleres 
com El buñol d’Ofelia Raga,4 o Foc 

2. Setmana gràfi ca, 1931.
3. Les falles valencianes, any II, març 1930.
4. El buñol, any IX, núm. 9 [1932].

valencià de Jaime Piles Estellés,5 
o  l’Himno de los artistas de 
Leopoldo Magenti6... Finalment 
trobarem aquells altres realitzats 
per músics i directors de banda 
per ser interpretats durant la festa 
fallera i dedicats a falleres majors, 
comissions, falles... 

5. Foc valencià en la setmana fallera, any IV, 
1936.
6. El coet, 1962. Pasdoble dedicat al gremi artesà 
d’artistes fallers.
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Juntament amb els casos anteriors, 
caldrà afegir també els pasdobles 
compostos per a ser interpretats 
durant la celebració de concursos i 
festivals bandístics; per exemple, es 
pot esmentar el cas de La fallera de 
Leopoldo Magenti, obra obligada 
en el concurs d’interpretació de 
València de l’any 1949.7 Al qual 
ben rebé es poden afegir aquelles 
obres derivades dels concursos de 
composició com el de CIFESA 
entre 1953 i 1955; els d’Alzira, 
organitzat per la Junta Local Fallera 
i la Societat Musical d’Alzira des 
de 2001; o els de la Junta Central 
Fallera de València des de 1998.

Probablement la qualitat de la 
majoria dels pasdobles que jauen 
oblidats siga qüestionable, però així 
i tot són composicions vinculades 
a un moment, a una festa i fruits 
d’un sentiment. Per això no podem 
fi nalitzar la present aportació sense 
plantejar una sèrie de recomanacions 
a tenir en compte, ja que el Corpus 
Musical Faller continua creixent 
gràcies al fet que d’uns anys ençà 
moltes han estat les comissions 
que han encomanat la realització 
de peces específi ques com a senya 
d’identifi cació musical.

Així, com a cloenda, seria 
interessant bescanviar certes 
tendències introduint una novella 
sensibilitat per aquest patrimoni 
nostre, de la mà de diferents 
mesures com:

7. La fallera, núm. 8, 1951.

Que les organitzacions falleres 
inicien una política de potenciació 
dels assessors musicals, fi gures 
que interactuen amb les societats 
musicals participants en la festa i 
aconsellen les mateixes entitats en 
matèria musical. 

Resoldre el problema de les 
plantilles, amb l’elaboració d’un 
nombre mínim de músics per a la 
realització dels actes fallers.

Fomentar la recuperació del 
patrimoni musical faller, amb la 
interpretació del corpus musical 
faller; la programació de concerts, 
festivals i enregistraments específi cs; 
l’edició i distribució de partitures; 
l’organització de jornades, xarrades i 
treballs musicològics, etcètera. 

Encetar una política de diàleg 
i debat intersocietari amb altres 
grups preocupats per les qüestions 
musicals, com ara compositors, la 
Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana, els editors 
musicals, les institucions polítiques... 

Realitzar un inventariat sistemàtic 
del corpus musical valencianofaller 
per conèixer el nombre, els títols i 
els autors que han treballat aquest 
gènere.

Confeccionar un arxiu/col·lecció 
musical fallera on deixar constància 
física i catalogràfi ca d’aquest 
patrimoni documental, i on, pensem, 
el Centre de Documentació Fallera 
podria jugar un paper cabdal com a 
centralitzador del projecte. 
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La indumentària tradicional 
pertany, per complet, al temps 
dels avantpassats i fa referència a 
les formes de vestir de generacions 
precedents. És un aspecte de la 
cultura material que podem estudiar-
lo científi cament des del punt de 
vista històric, econòmic, sociològic i 
inclús artístic.

Les classes socials més acomodades 
han seguit, en els últims segles, 
les modes que coneguem com a 
internacionals, fonamentalment 
les marcades per París, en quan a la 
moda femenina i per Londres, en 
referència a la masculina. Les classes 
treballadores i les de menor poder 
adquisitiu han imitat eixes modes 
de manera més o menys tardana, 
al estar condicionades pel major o 
menor aïllament del territori que 
habiten, per les seues possibilitats 
econòmiques, per la matèria prima 
de producció local o comarcal, 
per la confecció domèstica o local 
transmesa de mares a filles, en altres 
èpoques etc.

En algunes zones o localitats, el 
no seguir la moda ha dut com 
a conseqüència el que s’hagen 
quedat fossilitzades o fixades 
formes arcaiques de vestimenta, 
les quals han perdurat al llarg 
de molt de temps, com és el 
cas de les valls pirenaiques del 
Roncal o de Ansó, de la illa de 
Eivissa i de poblacions concretes 
com a Lagartera, la Alberca, o 
Montermoso.

Pel contrari en altres territoris on 
són fàcils i abundoses les vies de 
comunicació, que estan pròxims 

a importants ciutats o dins de 
rutes comercials nacionals o 
internacionals, els seus habitants 
han sigut més permeables a les 
modes i han evolucionat en la seua 
indumentària amb més rapidesa, i 
han acomodat el estil i gustos del 
moment a les formes heretades de la 
família i de la seua classe social.

Podem trobar que la indumentària 
tradicional d’un lloc determinat 
i en una època determinada 
estarà conformada per peces 
anacròniques a les que s’han 
afegit, paulatinament, elements 
més moderns. Per tal motiu el 
conjunt de peces del vestir popular 
tradicional i el seu ús no manifesta 
modes o estils purs de vestimenta, 
sinó palpables hibridismes. 

Dins dels diversos elements que 
trobem en la festa de les falles 
fi gura el de l’uniforme festiu, el 
qual ha arribat a obtenir notable 
importància en l’actualitat i encara 
més el que porten les dones.

El vestit utilitzat per les xiques que 
conformen una comissió fallera és 
conegut com a “traje de valenciana”, 
però més generalitzat i popular és el 
denominar-lo de fallera.

El vestit de valenciana fins a la 
primera meitat del segle XX era 
representatiu de tota la província de 
València. Actualment es l’indument 
que identifica a les comarques de 
l’Horta i de la Ribera, amb el sentit 
de vestit típic. Però si parlem de 
la festa de les falles li diuen, amb 
tota normalitat, vestit de fallera 
i s’adopta com a uniforme faller 

en totes les poblacions d’altres 
comarques on es celebra la festa 
fallera, encara i tot que estiguen 
dites localitats en la província de 
Castelló o en la d’Alacant, com seria 
el cas de Borriana o de Dénia.

I com hem anomenat el terme 
vestit típic, podem aportar algunes 
consideracions sobre este element 
festiu:

Els vestits típics són un fenomen 
de creació relativament recent, en 
general, encara que estiguen inspirats 
en formes antigues de la vestimenta.

La seua adopció com a uniforme 
distintiu per a festes i grups 
folklòrics començà a estendre des 
de l’últim terç del segle XIX, en 
coincidència amb els moviments 
romàntics, nacionalistes i 
regionalistes en tota Europa.

A l’Estat Espanyol el seu ús i varietat 
es generalitza entre la postguerra 
i els anys setanta del segle XX , 
am l’aparició dels grups folklòrics 
anomenats “ Coros y Danzas de 
Sección Femenina”.

Quan apareixen els moviments 
autonòmics dels primers anys de 
l’actual democràcia espanyola, 
els vestits típics, que havien 
quedat fi xats rígidament des de la 
postguerra, entren en un procés de 
revisionisme, per a passar a formar 
part de tot el conjunt de signes 
d’identitat que les autonomies i 
les comarques tractaren d’extraure, 
en aquells moments, en l’intent 
de trobar les seues arrels culturals 
diferenciadores.
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La fonamental característica dels 
vestits típics es l’adopció del tòpic 
fàcil per a obtenir el uniformisme 
rígid pel que s’aconseguís les seues 
funcions principals:

a) Ser símbol d’identitat 
diferenciadora a nivell local, 
comarcal o regional per tal de 

reforçar el sentit de pertinença a 
una col.lectivitat. Per a complir esta 
missió no interessa tant l’autenticitat 
i fi delitat amb la indumentària 
tradicional en la que s’inspira, 
sinó el remarcar aquelles peces i 
elements més diferenciadors que els 
distingeixen de les formes adoptades 
per pobles o comarques veïnes.

b) És un mitjà d’ostentació i de 
lluïment personal al convertir-se en 
uniforme festiu que proporciona 
vistositat i colorit a les desfi lades 
festeres per places i carrers i a les 
actuacions dels grups folklòrics.

Este tipus de disfressa, com que 
forma part del conjunt d’elements 

Valencians. 1878. Fotografi a de Gateau, comercialitzada per Laurent. Col·lecció Díaz Prósper. Extreta de Martínez i 
Miñana, Ramón. “El naixement de l’indumentària festiva valenciana” en Llibre Faller. Falles de València 2011. Monogràfi c 

Indumentària Popular Valenciana. Junta Central Fallera. Valencia 2011. 222211
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festius, completament admesos en 
la nostra societat actual, té vitalitat 
pròpia i per aixó, encara que està 
subjecta a la fi xació del uniforme, és 
mutable i va acomodant-se als gustos 
i modes de cada moment.

Amb esta tendència evolutiva és 
molt general el buscar l’enriquiment 
de les peces, amb millor o pitjor gust 
i encert estètic i purista, per tal de 
que realitzen, de manera convenient, 
la seua missió ostentosa.

Els gustos actuals en relació a la 
combinació de colors, dissenys 

de dibuixos de teixits i brodats, la 
llargària, amplària i estovament de 
les faldes, es diferencia notablement 
dels originals en els quals estan 
inspirats. Fotografi es de vestits típics 
de diferents èpoques poden avalar 
esta afi rmació.

El vestit típic de valenciana o de 
fallera s’inspirà, originàriament, en la 
vestimenta festiva de les llauradores 
de l’Horta de València en l’últim terç 
del segle XIX. Encara conservava 
alguns elements que podien recordar 
a la vestimenta del XVIII, però als 
quals havien afegit altres més propers 

de la moda isabelina, com fou el 
pentinat dels rodets sobre les orelles 
o el mocador de Manila.
Eixos elements o aspectes, que 
acabem de referir, i que queden 
manifestos com a propis del segle 
XVIII en el vestit festiu de la 
llauradora valenciana, no vol dir que 
s’hagueren mantes entre la gent de 
l’Horta des de aquella època, sinó 
que havien passat a eixa vestimenta 
festiva popular per infl uència de la 
moda isabelina.

Cal aclarir que la moda isabelina de 
meitat del segle XIX adopta models 

Casamiento de S.M. Alfonso 
XII. Parejas de Valencia. 
1878. Fotografi a de Gateau, 
comercialitzada per Laurent. 
Col·lecció Díaz Prósper. Extreta 
de Martínez i Miñana, Ramón. 
“El naixement de l’indumentària 
festiva valenciana” en Llibre Faller. 
Falles de València 2011. Monogràfi c 
Indumentària Popular Valenciana. 
Junta Central Fallera. Valencia 2011.
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València. Tipos populars. 1878. Fotografi a de Laurent. Col·lecció José Huguet. Extreta de Martínez i Miñana, Ramón. “El 
naixement de l’indumentària festiva valenciana” en Llibre Faller. Falles de València 2011. Monogràfi c Indumentària Popular 

Valenciana. Junta Central Fallera. Valencia 2011.
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de vestimenta del segle XVIII, per 
tal de seguir la tendència estètica 
del neobarroc pròpia del primer 
romanticisme, el qual rebutjava el 
neoclasicisme. No és estrany que les 
llauradores de l’Horta valenciana 
imitaren a les dones de la ciutat, 
vestides a la moda isabelina, però eixa 
vestimenta festiva, que hem esmentat, 

no correspon tampoc a l’últim terç 
del segle XIX, més bé al segon terç 
d’esta centúria. Per la qual cosa 
podem concloure que les llauradores 
dels anys setanta del segle XIX ja 
utilitzaven com a vestimenta típica les 
peces festives heretades de les seues 
àvies, però que ja no era la vestimenta 
habitual en aquell moment.

El 23 de gener de 1878 tingué lloc 
a Madrid el primer casament del 
rei Alfons XII. De les diferents 
províncies espanyoles acudiren, 
per acompanyar els reis en la 
seua boda, parelles vestides a la 
manera tradicional festiva i típica 
que representava a cadascun dels 
territoris provincials. De València 

Maria Llorente i Falcó. Regina dels I Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València. 1879. Col·lecció Lo Rat Penat.  Extreta 
de Martínez i Miñana, Ramón. “El naixement de l’indumentària festiva valenciana” en Llibre Faller. Falles de València 2011. 

Monogràfi c Indumentària Popular Valenciana. Junta Central Fallera. Valencia 2011.222244
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anaren algunes parelles amb la 
vestimenta festiva de llauradors 
i llauradores de l’Horta, com 
podem comprovar per fotografies 
fetes en aquells moments. En dos 
d’estes fotografies podem observar 
que les dones porten faldes o 
guardapeus de seda, gipó de ras 
o de vellut, mocadors i davantals 
brodats de mussolina o de batista i 
el pentinat de rodets amb la típica 
pinta valenciana, les agulles del 
cabell i les arracades o les joies del 
pit, elements repetits i fossilitzats 
en el vestits típics tradicionals 
de valenciana o de fallera i que, 
amb les seues acomodacions al 
llarg del temps, han arribat fins 
al present dins de la vestimenta 
considerada com a tradicional de 
la classe llauradora de les terres 
situades al voltant de la ciutat de 
València. En una altra fotografia 
la falda de la dona sembla ser de 
cotó amb estampació floral, teixit 
que anomenaven indiana i d’una 
llargària pròpia de l’època de la 
fotografia. El davantal és, com en 
el cas dels de les altres fotografies, 
de mussolina o de batista, però en 
compte del mocador blanc de pit va 
coberta amb un mocador de Manila 
blanc, brodat amb color.

En la vestimenta dels homes 
comprovem que porten 
pantalons, peça que començà 
a popularitzar-se, en la 
comarca de l’Horta, en els anys 
cinquanta del segle XIX. La 
jupa curta i el jupetí, la faixa i 
la manta, els mocadors de cap, 
la camisa blanca, els barrets i 
les espardenyes completen el 
conjunt.

A l’any següent, en 1879, es 
celebraren al Teatre Principal de 
València el primers Jocs Florals 
de la Ciutat i Regne de València, 
que foren organitzats per Lo Rat 
Penat. Fou elegida com a regina 
d’este certamen poètic Maria 
Llorente i Falcó, fi lla de Teodor 
Llorente i Olivares guanyador de 
la Flor Natural. Per a esta ocasió 
fou vestida Maria Llorente amb 
una indumentària semblant a les 
descrites que portaren les parelles 
que en l’any anterior havien assistit al 
casament del rei Alfons XII.

La boda del rei en 1878 i els primers 
Jocs Florals en 1879 marcaren la 
data de l’adopció del vestit típic 
de valenciana i que més tard es 
convertiria en l’uniforme utilitzat 
per les dones de les comissions 
falleres. Pel que acabem de dir no 
seria correcte el afi rmar que el vestit 
de fallera pot correspondre a modes 
del segle XVIII, sinó a la vestimenta 
popular de la segona meitat del 
segle XIX, infl uenciada per la moda 
isabelina la qual, com hem dit, 
recuperà elements del barroquisme 
divuitesc, però adaptats al seu 
moment. El barroquisme de la moda 
isabelina traslladat a la vestimenta 
considerada com a típica valenciana 
quadrà perfectament amb el gust 
del caràcter valencià pel barroc i el 
carregament decoratiu i ornamental, 
característica molt palpable en el 
conjunt d’elements de la festa de les 
falles en la que destaca el vestit de 
fallera.

En l’actualitat trobem, en relació a 
l’adaptació moderna del vestit de 
fallera, diferents corrents:

La visió revisionista dels estudiosos 
de la indumentària, que podem 
considerar com a purista. Tracta de 
recuperar, per a la vestimenta típica 
valenciana popular, les formes del 
vestir del segle XVIII. Es recolzen 
en documents escrits i gràfi cs, com 
poden ser gravats, dibuixos, pintures 
sobre llenç, taulellets etc. A més de 
peces de l’època conservades en col.
leccions particulars i museus de 
indumentària.

Per altra banda estarien els qui 
pensen en respectar i conservar les 
formes adoptades al fi nal del segle 
XIX. 

Finalment trobem la visió coenta i 
de mal gust que accepta les modes 
imposades per dissenyadors de 
dibuixos de teixits i de brodats, 
de modistes sense informació 
adequada, de botiguers que 
s’autonomenen indumentaristes, 
encara que no els preocupa la 
investigació científica, sinó el seu 
negoci, i en definitiva tot el que vaja 
orientat a la manifestació ostentosa 
i estrafolària, molt allunyada dels 
originals, que suposem haurien de 
reproduir. 222255

mocador_2012.indb   225mocador_2012.indb   225 16/1/12   13:54:2416/1/12   13:54:24



19.Peri
i pat

c

mocador_2012.indb   226mocador_2012.indb   226 16/1/12   13:54:2416/1/12   13:54:24



iodisme 
trimoni 
cultural 

Ángeles Hernández | Periodista | Cadena Ser

mocador_2012.indb   227mocador_2012.indb   227 16/1/12   13:54:2516/1/12   13:54:25



La premsa juga un paper fonamental 
en la divulgació tant de la proposta 
per a incloure la festa de les 
falles en el catàleg de patrimoni 
immaterial de la humanitat de la 
UNESCO com la de la festa en 
si mateixa. En la consideració de 
patrimoni immaterial està implícita 
la consideració de les falles com 
una cosa que pertany a la cultural 
oral, efímera i pròpia de l'essència 
i identitat d'un poble. La premsa 
anomenada fallera o especialitzada 
en falles té una responsabilitat 
per tant en la divulgació d'aquest 
patrimoni. Està preparada? 

L'objecte d'aquest article és 
únicament convidar a la refl exió 
sobre el periodisme especialitzat 
en la festa fallera. Llançar algunes 
preguntes o propostes que poden 
obrir un debat que concloga en una 
millora de l'escenari actual. Partim 
d'una premissa que es passa per alt 
quan es parla d'informació fallera 
i és la part positiva. La informació 
fallera té el seu espai propi com a 
tal fora de les seccions de cultura, 
municipal, turisme, societat o 
espectacles, per citar algunes en 
què podria encaixar. En principi 
suposa un reconeixement a l'entitat 
pròpia de la festa capaç de generar 
informació sufi cient per a tindre 
la seua pròpia capçalera. Aquest 
fet podria per si mateix només 
suposar un reconeixement de la 
festa com a patrimoni cultural propi 
valorat pels mitjans i pels ciutadans 
consumidors d'aquesta informació. 
La festa de les falles és l'única que 
té un seguiment separat i continu 
durant tot l'any. Podem distingir 
fi ns i tot entre seccions i programes 

fallers dins de mitjans generalistes 
i publicacions en diferents suports 
dedicades exclusivament a la festa. 
Aquest fet podria equiparar la 
informació fallera a la informació 
esportiva o cultural que ocupa de la 
mateixa manera seccions, programes 
i publicacions exclusives. No obstant 
qualitativament no té la mateixa 
consideració. Quina és la causa? 
Hi ha molts factors que infl ueixen 
sobre la imatge que un determinat 
tema pot tindre en l'opinió pública, 
ací convidem a refl exionar sobre 
alguns d'ells en relació amb la festa 
de les falles: el tema en si mateix, el 
tractament en els diversos mitjans, 
els transmissors de la informació, les 
fonts i el públic destinatari. 

L'objecte de la informació fallera 
són les falles, la festa de les falles. La 
consideració que es tinga del tema 
es traspassarà a la informació en si 
mateixa. Si considerem avorrida 
l'economia, saltarem eixes pàgines 
en el diari. A més de l'avorriment, la 
manca d'interés, de coneixements o 
l'animadversió poden portar-nos a 
no prestar atenció a determinat tema 
informatiu independentment del seu 
tractament. No interessen les falles 
més enllà dels fallers?, es pot deure 
al deteriorament de la imatge que la 
festa té en gran part de la societat o 
a la falta d'atractiu del tema festiu en 
general. En aquest cas juga un paper 
negatiu la separació de la informació 
fallera, si l'objectiu és fer-la atractiva, 
fer-la arribar al major públic 
possible. La inclusió dels temes 
fallers culturals en cultura, esportius 
en esports, socials en societat, etc., 
tal vegada normalitzaria aquesta 
situació, en integrar la informació 
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s'integra també el tema. Pregunta per 
a la refl exió: val la pena la pèrdua de 
la secció independent en favor de la 
inoculació de la informació fallera 
fragmentada? 

Quant al tractament de la 
informació podem parlar per una 
banda d'informació fallera per a 
fallers i d'informació fallera per a 
públic en general. En la informació 
en general dins de cada mitjà a 
més de la persona que transmeta la 
informació, tema que abordarem 
més avant, el tractament de qualsevol 
tipus d'informació també difereix. 
A més del marcat pel suport, 
premsa, ràdio, televisió i Internet, 
cada mitjà té la seua fi losofi a, la 
seua personalitat. No obstant el 
tractament de la informació fallera 
tendeix a igualar-se. El tema faller 
com a objecte d'informació no 
té referents externs, no es dóna 
informació fallera en cap altre 
lloc del món. El tractament de tal 
informació, el seu argot particular, 
la importància d'una informació 
sobre una altra, els temes tabú i tot 
el que envolta la forma de donar les 
notícies ha estat retroalimentant-
se des de l'inici de la transmissió 
d'aquesta. L'única diferència entre 
la informació per a fallers i per a 
públic en general és que en la segona 
s'eviten els “tecnicismes fallers”. Els 
dirigents dels mitjans tampoc tenen 
referents a l'hora de programar la 
informació fallera fora del que es ve 
fent des que va començar. Preguntes: 
està ben enfocada la informació 
fallera?, es podria tractar d'una altra 
manera?, es deixa massa de banda la 
divulgació, la història o l'opinió? 

Les persones que transmeten la 
informació, els informadors fallers o 
els periodistes especialitzats en falles. 
Hem vist la manca de referents i la 
retroalimentació a l'hora d'enfocar 
la informació fallera, açò és un 
gran handicap per al periodista. En 
les facultats de periodisme no hi 
ha assignatures ni mòduls en què 
es tracte el tema de la informació 
fallera, per tant els professionals 
que s'incorporen a aquestes seccions 
han de prendre referències d'altres 
que al seu torn les van prendre 
dels anteriors. Quan un periodista 
comença en la secció d'esports 
d'un diari sobre ser limitades 
té referències periodístiques en 
qualsevol lloc del món, és un tipus 
de periodisme especialitzat i amb 
un tractament prou semblant però 
ni de lluny tan endogàmic com el 
de les falles. D'altra banda no hi ha 
fonts de documentació excepte els 
mateixos programes i seccions que 
s'emeten, per tant l'única manera 
d'informar-se del funcionament és 
pertànyer al col·lectiu, només els 
fallers, empadronats o no, poden 
parlar de falles. Els fallers tenen 
prou informació sobre l'entramat 
de la festa per a informar-ne. El 
que des de dins pareix obvi es torna 
absurd en veure-ho des de fora, és 
com dir que només els futbolistes 
poden informar de futbol o només 
els polítics poden informar de 
política. Tenen els coneixements 
però no la formació en altres camps 
per a enfrontar-se a una transmissió 
d'informació pública, els fallers, 
els futbolistes o els polítics no han 
de saber redactar per a premsa, 
locutar, tindre coneixements sobre el 
funcionament dels mitjans o, el que 
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és més important, el 
compromís ètic que 
comporta la professió 
de periodista. Per 
descomptat que 
poden formar-se 
també en aquests 
camps i aprendre 
locució, redacció, 
interpretació, i la 
resta de tècniques 
i adquirir un 
compromís ètic però 
en aqueix cas ja estem 
parlant de periodista 
especialitzat i que 
podria en qualsevol 
moment canviar 
l'objecte de la seua 
informació. Per a la 
resta del món només 
els periodistes poden 
informar, un es forma 
en periodisme i 
després en el tema en 
què s'especialitzarà, 
o, al contrari, primer 
en el tema i després 
en periodisme, però 
ambdues formacions 
són imprescindibles 
per a un professional. 
En qualsevol cas la 
qualitat de cada un 
dels professionals 
és responsabilitat 
exclusiva dels 
dirigents dels mitjans, 
igual que en qualsevol 
altra secció d'aquest. 
La qualitat per tant 
dels programes i 
seccions també ho 
és, tindre al front de 
la informació fallera 

periodistes de la mateixa talla i 
qualitat que en les altres seccions 
o programes depén de la imatge, 
rigor i credibilitat que cada un vulga 
imprimir al seu mitjà. Preguntes: 
com es pot formar un periodista 
per a parlar de falles?, si hi haguera 
documentació per a preparar els 
periodistes augmentaria la qualitat 
de la informació?, s'eviten temes 
fallers en la premsa generalista 
perquè no es té prou informació? 

Un altre cas curiós en el tema 
faller com a objecte informatiu 
són les fonts de què parteix la 
informació. A diferència d'altres 
camps en les falles coincideixen les 
fonts i els destinataris. Els fallers 
generen i consumeixen informació. 
Continuant amb el símil esportiu 
seria com si només els esportistes 
estigueren interessats en els 
programes d'esports. Els programes 
d'esports els veuen els afi cionats 
al gènere, practiquen esports o 
no; és més, per a un esportista la 
seua pròpia informació serà la més 
interessant, la que fa referència al 
seu esport, al seu equip o als seus 
èxits personals. A l'hora de valorar 
la informació esportiva en general 
la seua opinió no seria tinguda en 
compte per ser part implicada. La 
valoració de la informació fallera 
es fa des de dins, des dels mateixos 
generadors/consumidors, per 
tant mai es tindrà una valoració 
objectiva sobre els temes tractats 
fora de la qualitat de la transmissió. 
D'altra banda des de l'arribada dels 
espònsors les falles necessiten la 
difusió de les seues activitats per a 
generar promoció que redundarà en 
suport econòmic per a la comissió. 

Preguntes que sorgeixen: els 
consumidors fallers consumeixen 
només la informació en què els seus 
missatges estan presents?, els fallers 
només transmeten la informació que 
els pot reportar suport econòmic?, 
hi ha altres temes dins de la comissió 
que podrien ser d'interés general 
però que no es poden esponsoritzar 
i per tant no es transmeten?, hi ha 
alguna manera de trencar aquest 
cercle viciós? 

Com hem vist els destinataris de 
la informació, en la seua majoria, 
són els propis fallers. A l'hora 
d'enfrontar-se a una transmissió 
d'informació el periodista té en 
compte el públic a qui va dirigida. 
Qualsevol que veja un programa 
del tema que siga o llija una notícia 
sap per l'expressió, l'estructura, la 
redacció i altres aspectes a quin 
públic va dirigida. Tots sabem 
distingir entre un programa per a 
xiquets, un programa que exigisca 
un determinat nivell cultural, 
un programa familiar...; per tant, 
qualsevol consumidor que s'acoste a 
un programa de falles pot distingir 
a quin públic va dirigit. Preguntes: 
som eixe públic?, la imatge que 
es forma un observador extern es 
correspon amb la realitat?, exigim 
la mateixa qualitat en la informació 
fallera que exigim en un altre tipus 
d'informacions? 

Espere que alguna de les preguntes 
plantejades haja obtingut resposta 
o que almenys haja servit per a 
reflexionar de la manera més freda 
i allunyada possible sobre un tema 
tan càlid i pròxim com és la festa 
fallera. 
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Blanc i negre 
sense més 
Les Falles són un fet cultural 
d’inqüestionable valor. No formen 
part d’una estratègia turística precisa 
però els municipis valencians que 
celebren Falles atrauen visitants 
d’altres localitats, d’Espanya i la 
resta del món. Hi ha prou que 
aquests visitants atrets per les Falles 
dormen en una d’aquestes localitats 
falleres una nit per a poder ser 
conceptualment considerats “turistes 
de Falles”.

El turisme suposa per als municipis 
fallers una excel·lent oportunitat 
de connectar amb el món d’una 
manera vertadera i intel·ligent. 
A través d’una festa major com 
les Falles, la societat valenciana 
s’expressa tal com és. 

Posa en escena la seua cultura, la seua 
forma de vida i el seu patrimoni. 
Per a nosaltres, els valencians fallers 
i simpatitzants, la festa és molt 
satisfactòria. Encara que concentra 
la seua intensitat en la setmana 
fallera, tot l’any hi ha activitats 
potencialment entretingudes, 
amb les quals viure i compartir 
molts moments grats al voltant del 
monument, els actes signifi catius i la 
convivència en tot tipus d’activitats 
entre els membres de les comissions. 

Eixa oferta d’identitat cultural 
local pot arribar a ser molt 
interessant com a experiència per 
als no residents i generar turisme, 
una injecció de renda addicional 
per al municipi i, si l’experiència 

resulta satisfactòria, una 
comunicació positiva boca a orella 
del visitant sobre la nostra cultura, 
manera de ser i hospitalitat entre 
la seua immediata xarxa social 
de familiars i coneguts. Aquesta 
difusió de la nostra “valenciania” 
gràcies al fet que els nostres 
invitats operen com els millors 
ambaixadors beneficia tot allò 
valencià i tots els valencians. 
Millora el posicionament del 
nostre territori, les seues gents, les 
seues empreses i els seus productes 
en l’imaginari col·lectiu espanyol 
i global i augmenta la probabilitat 
de compra i consideració de la 
marca Comunitat Valenciana en 
qualsevol cas.

Però el turisme pot arribar a ser tan 
nombrós que complique la mateixa 
realització de les activitats festives, 
l’origen i la fi nalitat de les quals està 
en la celebració de la identitat local. 
Òbviament, les Falles han de servir 
per als residents que creuen en elles 
i les produeixen. Poden servir els 
turistes però no estan pensades per 
a ells. El temor que un excessiu èxit 
turístic col·lapse el seu funcionament 
i perjudique la identifi cació de la 
població amb “la seua” festa, està 
darrere de la intel·ligència estratègica 
que alguns dirigents han utilitzat 
deliberadament en decidir no 
convertir les Falles en l’eix de cap pla 
de dinamització turística.

En turisme cultural, les celebracions 
i patrimoni historicoartístic 
més espectacular i amb major 
probabilitat d’impacte mediàtic 
–ara molt més fàcil en Internet– 
corren el perill d’aconseguir molt 
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ràpidament el llindar de congestió 
en els aforaments locals tradicionals. 
Les Falles són el que els anglosaxons 
consideren una típica activitat 
outdoor, pròpia d’un territori amb 
un hàbitat molt propici a la vida a 
l’aire lliure i en el carrer. Els recintes 
en què són instal·lats els monuments 
i les principals activitats tenen 
lloc en la trama urbana, tal com 
aquesta ha sigut produïda a través 
de la molt llarga història local. Hi 
cap el nombre de persones que hi 
cap. Si acudeix més públic atret 
per l’experiència, tot el públic es 
veu perjudicat, els residents que ja 
estaven i els vinguts de fora. 

Succeeix llavors la temptació 
d’“industrialitzar” la cultura pròpia 
i les festes més identitàries, generant 
versions i succedanis de les principals 
característiques de la festa tretes del 
seu context cultural, els seus motius, 
les seues dates i els seus llocs a fi  de 
comercialitzar-les entre un públic 
forà d’una manera més o menys 
fi del a les seues característiques 
originals. En un moment tan difícil 
econòmicament com l’actual, el 
turisme és una de les molt comptades 
oportunitats per a ingressar euros. 
Què fer? 

Sens dubte, modifi car la festa real 
de les Falles perquè els turistes 
assolisquen la igualtat de condicions 
d’experimentació amb la població 
resident com a espectadors és una 
decisió culturalment discutible. Per 
exemple, canviar la data de Sant 
Josep del 19 de març per a fer-la 
coincidir amb un dilluns i que puga 
haver-hi més vendes entra en aquest 
règim d’alteracions. Però, en una 

societat democràtica, els ciutadans 
han d’exercir la seua maduresa 
decidint col·lectivament sobre 
aquesta classe d’assumptes públics. 

Si aquesta alteració de l’essència 
antropològica signifi ca un important 
augment en les oportunitats 
d’ocupació i ingressos per a la 
societat local, hi haurà una raó 
per a “condicionar” les Falles 
o, almenys, alguns ingredients 
d’aquestes. I si l’opinió pública tria 
democràticament deslocalitzar 
els monuments i esdeveniments 
fallers espectaculars i mediàtics per 
a augmentar simultàniament les 
possibilitats de producció colossal 
i l’aforament públic i estar així en 
condicions de rebre més visitants i 
incrementar ingressos i consolidar 
ocupacions, serà una decisió tan 
discutible com a legítima. 

L’evidència empírica disponible 
en les ciències del turisme permet 
abrigar la sospita que aquestes 
“alteracions” de la cultura local 
amb voluntat turística acaben per 
accelerar els processos d’aculturació 
i pèrdua de diversitat en el planeta. 
El turisme facilita el mestissatge i 
pot promoure la tolerància, sens 
dubte. Difon modes i estils de 
vida cap a l’entorn. Les Falles i la 
cultura valenciana poden arribar 
a ser conegudes d’una manera 
molt directa gràcies al turisme, 
amb escassa intermediació. Però el 
turisme també propicia una pèrdua 
de solucions antiquíssimes per a 
viure la vida en diferents llocs del 
planeta. Convé ser molt cauts a 
l’hora de posar en el mercat turístic 
la nostra pròpia cultura. 
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El turisme 
cultural de les 
Falles mereix 
estratègia 
Les festes ofereixen recompenses 
intenses i superficials per al públic 
participant i per als espectadors en 
la mesura que contenen aspectes 
purament emocionals i efímers 
associats a l’embriaguesa i l’alegria. 
La festa no té més objecte que la 
celebració del propi organisme 
individual i de les connexions en el 
si del grup a què l’individu pertany. 
Aquest tipus de característiques 
estan també en les Falles i la seua 
expressió meravellosa pot ser 
atractiva per a un turisme poc o 
gens interessat en la motivació 
profunda de la festa, en el seu 
origen i en la seua connexió amb 
l’hàbitat valencià i la forma de 
vida que ens distingeix. Depenent 
de la qualitat de les persones, 
la festa pot funcionar com una 
mera acumulació espai-temporal 
de comportaments banals i fins 
a estúpids associats a qualsevol 
classe d’ingestes excessives, fins 
a intoxicacions i pèrdues de 
l’autocontrol i la responsabilitat 
adulta. 

Les grans marques en els àmbits d’oci 
pressionen perquè totes les festes 
locals en les ciutats més poblades 
del planeta actuen com a aparadors 
mediàtics i estan molt interessades 
a ampliar els aforaments. Es 
prefereixen les característiques més 
superfi cials, simples i evidents, d’un 
valor menor però potencialment 
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comprensible i atractiu per a un 
públic major. Açò fa que cresca 
l’ocupació i la renda locals. Així 
té lloc la industrialització i la 
banalització cultural també en el 
sagrat territori de les festes. 

Enfront de les motivacions molt 
fàcils i perilloses d’oci superfi cial 
per a visitar localitats falleres, en 
els últims anys, l’oci i el turisme 
cultural tenen cada vegada major 
pes relatiu i estan protagonitzats 
per persones que viatgen a fi  de 
passar-s’ho bé coneixent millor 
la destinació que visiten, la seua 
cultura, la seua vida quotidiana, les 
seues gents. Òbviament, aquest tipus 
de turisme ha de mostrar i mostra 
interés en la “veritat” fallera, en la 
forma de vida que expressen i de la 
qual els monuments són només una 
expressió material i creativa. 

És ací on es pot efectuar una 
planifi cació estratègica que 
permeta posicionar les Falles com 
a experiència turisticocultural 
sense fer perillar la seua identitat. 
El turista cultural aspira a gaudir la 
seua estada però no suporta relacions 
tan sols superfi cials amb la població 
amfi triona. Conéixer les Falles és 
conéixer la vida fallera en tota la seua 
extensió, al llarg de tot l’any i des de 
la proximitat del dia a dia del faller 
i fallera. 

Entre les persones més obertes, 
cosmopolites i intel·ligents –entorn 
d’un 15% de la població en els països 
avançats–, conéixer les Falles des 
de dins pot ser una manera òptima 
de conéixer els valencians. Les 
ciències socials ens mostren que la 

memòria emocional del visitant serà 
impactada de la millor manera. Sens 
dubte, els ingressos generats a curt 
termini per aquest tipus de visitant 
minoritari són inferiors a l’impacte 
del turisme massiu i més superfi cial. 
Però una planifi cació estratègica 
sempre mira el mitjà termini i pot 
aconseguir que el mestissatge derivat 
de la trobada i el diàleg succeïsca 
a un ritme raonable, perquè els 
valencians estiguen en condicions 
de decidir si prossegueixen amb la 
seua essència fallera o incorporen 
novetats arribades amb els visitants 
procedents d’altres cultures. 
Una hipotètica declaració com a 
Patrimoni de la Humanitat per part 
de la UNESCO és una oportunitat 
per a actuar en aquest sentit. 

Per a ningú ha de ser un secret 
que algunes excel·lents paelles en 
restaurants valencians són cuinades 
per immigrants romanesos. Veiem 
desfi lar falleres de color o orientals 
vestides amb els nostres vestits 
tradicionals. L’intercanvi, el diàleg, 
la mescla, la diversitat ens fan més 
forts. Eixa és la base d’una societat 
oberta. La qüestió és triar pensant-
ho bé si produïm i venem o no les 
falles com a atractiu turístic per a 
mesclar-les més. 223377
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alles

Rubén Tello | Associació d’Estudis Fallers
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L’any 1927, Fomento del Turismo, 
mitjançant la capçalera que 
regentava, Valencia Atracción, 
promou el primer tren faller des de 
Madrid. Esta campanya pretenia 
omplir els carrers de la ciutat 
del Túria amb milers de turistes 
madrilenys durant les festes josefi nes. 

Les cròniques del moment relaten 
que l’arribada de l’expedició 
madrilenya suposà una autèntic 
daltabaix per a la societat valenciana. 
Antonio Ariño, tant a La ciudad 
ritual. Las fi estas de las Fallas com a 
Historia de las Fallas, ens relata que 
dies abans que aplegara el tren faller, 
l’ajuntament de València convidava 
algunes comissions falleres per tal 
que col·laboraren dins dels actes que 
es pensaven organitzar en honor dels 
visitants. 

A l’estació acudiren totes les 
comissions falleres de l’època amb 
les respectives bandes de música. 
“Desde primeras horas de la mañana 
–deia la premsa– las inmedicaciones 
hallábanse repletas de público. Por 
los andenes no se podía dar un paso”.

La iniciativa fou un èxit, una 
multitud de valencians donaren una 
calorosa benvinguda a uns turistes 
madrilenys que entraren al cap i casal 
entre traques, cridòria, aplaudiments 
i els acords de diverses bandes de 
música.

Esta demostració de provincianisme 
per part del poble valencià, ingenu i 
entranyable però provincianisme al 
cap i a la fi , s’ha repetit, gairebé, un 
segle més tard. Durant estos anys, 
val a dir que València ha avançant 

poc o res en indústria, els valencians 
no fabriquem trens, però continua 
amb la mateixa idea, més o menys 
evolucionada actualment, que 
predicava Fomento del Turismo 
als anys vint del segle passat: la de 
convertir-se en la Costa Esmeralda 
espanyola gràcies a la unió d’un clima 
agradable i l’art de la nostra terra, 
mostra del qual són les Falles.

El clima, amb el permís del canvi 
climàtic, continua essent, si fa no 
fa, semblant. És l’art que oferim 
als visitants el que ha canviat una 
mica. Ara exportem unes noves 
propostes artístiques com, per 
exemple, els edifi cis de Calatrava, 
on l’avantguarda dels edifi cis recau 
en com pagarem les despeses d’estes 
obres, o el maquinisme que desprén 
la velocitat dels monoplaces que 
participen en la nostra cursa de 
Fórmula 1. 

Ara Joaquim Sorolla no és eixe 
pintor del qual les valencians treien 
pit pels seus quadres, tot i que a mi 
sempre m’ha agradat molt més Ignasi 
Pinazo. Ara, Joaquim Sorolla és una 
estació de tren. D’un tren que corre 
molt. Del nou tren faller.

Els mitjans de comunicació 
valencians, com féu Valencia 
Atracción al 1927, durant les passades 
Falles anunciaven amb bombo i 
platerets l’arribada d’este tren. Un 
tren que anava a canviar per sempre la 
fi sonomia de les Falles, per convertir-
les per sempre en el major reclam 
turístic d’Espanya –si és que entenem 
que Espanya sols és Madrid–. No 
anaven a ser unes Falles qualsevol, 
serien les Falles de l’AVE.

D’esta manera els dos números 
extraordinaris que els dos diaris més 
importants del País Valencià, Las 
Provincias i Levante EMV, dediquen 
a les festes de sant Josep estaven 
dedicats, portada inclosa, a tan 
magne esdeveniment.

Las Provincias s’endugué la cort 
d’honor, davant la sorpresa i 
entusiasme dels viatgers presents, 
a visitar l’estació de Joaquim 
Sorolla i fi ns i tot pujaren durant 
un moment a l’AVE. Mitjà de 
transport que este extra de Falles 
descrivia com un autèntic aliat per 
tal de promocionar-nos i, també, 
per atraure més turistes a la terra de 
les fl ors, de la llum i del color. Allí 
les falleres comprovaren que si els 
apetia realitzar un viatge a Madrid 
ho podien fer sense problema, ja que 
vestida de fallera caps a la butaca. 
No sé què pensarien, en llegir esta 
apassionant notícia, les falleres de 
comissions de  Burjassot o Mislata 
que viatgen en autobús al cap i casal 
per a participar a l’ofrena.

El Levante EMV anava, encara, més 
enllà i organitzà el primer viatge 
amb AVE de la història de les falleres 
majors de València. Ens oferia belles 
estampes com la protagonitzada 
per les representats de la nostra 
festa abillades de valencianes en un 
indret tan castís com la Puerta del 
Sol. Espectacular demostració de 
xovinisme valencià mal entés que 
acaba per convertir-se en una mostra 
d’un provincianisme patètic.

El Telediari de RTVE del dia 13 de 
març també prometia l’inici d’una 
nova era per a les Falles de València. 
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Davall el títol de Las primeras Fallas 
en AVE, una notícia ens narrava 
el viatge del matrimoni madrileny 
conformat per Angelica Sánchez i 
els seu espòs. Tots dos havien pagat 
115 euros per un bitllet d’AVE per 
visitar les Falles de València. Com 
si fossen dos protagonistes d’un 
costumista reportatge del NODO, 
Angelica i el seu home desprenien 
felicitat i sorpresa. “Es enorme. Es 
impresionante” –afi rmaven davant 
la plantà de la falla de la Telefònica– 
“¡Cómo retumba!” –exclamaven 
espantats per la mascletà.

Dos dies abans, Belén Juste, la 
llavors consellera de Turisme, potser 
il·lusionada pels inputs que desprenia 
tot plegat, anunciava en roda de 
premsa que gràcies a l’AVE es preveia 
una ocupació del 100% als hotels de 
la ciutat de València. Tot eren fl ors 
i violes, tot era felicitat. Per què no? 
Estem en Falles!

Però les Falles de l’AVE es cremaren, 
com totes, i, amb les cendres, la 
realitat. El diari Levante EMV, 
aquell que havia realitzat l’entusiasta 
reportatge del viatge de les falleres 
majors amb AVE, publicava a 
l’edició del dimecres 23 de març 
que dels 115.000 bitllets d’AVE 
Madrid-València i València-Madrid 
disponibles entre l’11 de març i 
el 20 de març, tan sols se n’havien 
venut 60.000. És a dir, un poc més 
de la meitat, concretament el 52% 
dels bitllets oferits. L’efecte AVE, 
per tant, no havia potenciat com 
s’esperava el turisme a les Falles.

Tampoc l’ocupació hotelera havia 
abastit les previsions inicials, els 
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hotelers de València es limitaren 
a catalogar l’ocupació hotelera 
durant les Falles simplement com 
a bona, sense oferir cap dada més. 
Al fil de tot açò, la regidora del 
grup socialista a l’Ajuntament de 
València, Pilar Calabuig, en un 
ple mostrà preocupació perquè 
l’ocupació hotelera de qualsevol mes 
d’estiu superava la del mes de març.

Paradoxalment, les Falles de l’any 
2011 destacaren per ser unes de les 
més nombroses en visitants dels 
darrers anys, es calcula que durant els 
quatre dies forts de la setmana fallera 
visitaren la ciutat del Túria un milió 
de visitants diaris. 

Si dividim la xifra dels 60.000 
turistes de l’AVE entre quatre dies 
i no entre deu, ens ixen 15.000 
visitants diaris. On estan la resta de 
turistes de les Falles de l’AVE?

La hipòtesi que llance des d’este 
article és que la gran massa de 
visitants que van rebre les Falles de 
València de l’any 2011 provenen de 
dos grups ben diferenciats, però amb 
una idea de turisme ben semblant, la 
d’un turisme que dorm a casa i que 
no realitza una gran despesa.

El primer grup ve amb tren, però 
amb un tren que no viatja a la 
velocitat de l’AVE, ni de bon tros 
amb la comoditat que presenta este 
tren que ha centrat l’article, sinó que 
ve amb viatgers comprimits com 
es troben les sardines a les llaunes. 
Este grup de turistes viu en pobles 
i ciutats pròximes al cap i casal i 
utilitza, com moltes persones ho 
fan a diari per anar a treballar i a 

estudiar, el tren de rodalies, proveïts 
d’un bitllet d’anada i tornada, 
comprat a un preu més elevat del que 
és habitual, que els permet gaudir 
d’una València en Falles d’anada i 
tornada. 

Renfe oferí per als darrers quatres 
dies de la setmana fallera 3.000 
trens de rodalies amb capacitat per 
a 900.000 viatgers diaris. Places que 
no és que es cobririen, sinó que de 
ben de segur se superaren. Ho sé per 
experiència.

Per altra banda, tenim un segon 
grup, que és el que al meu parer ha 
augmentat el turisme a les Falles 
durant els últims dos o tres anys. És 
el que conformen jóvens europeus, 
sobretot italians, que viatgen en 
companyies aèries de baix cost. La 
major part d’estos turistes juvenils 
aprofiten la setmana fallera per a 
visitar els amics que estan gaudint 
d’una beca del programa Erasmus 
a les universitats valencianes i 
no pernocten en hotels, sinó, 
com poden, en els pisos que els 
estudiants han llogat per a passar 
el curs. Els que no ens visiten via 
Erasmus solen llogar un llit en un 
hostal o en un pis destinat a estades 
curtes, flats, com volen anomenar-
los ara, on se n’instal·len cent i la 
mare.

Això vol dir que les pernoctacions 
en hotels durant les Falles són 
escasses? A primera vista no, ja que 
es calcula que l’ocupació hotelera 
durant les Falles fou del 71%, 
però si comparem esta xifra amb 
l’ocupació del mes d’agost, que 
puja a un 89%, o amb la del cap de 

setmana de la Fórmula 1 amb un 
84% o, fi ns i tot, si ens fi xem que el 
nombre de pernoctacions en juliol 
sols fou quatre punts pitjor que el 
de les Falles, podem concloure que 
el percentatge d’ocupació hotelera 
que aconseguí el reclam turístic 
d’una festa que vol  ser patrimoni de 
la humanitat no va ser per a llançar 
coets, sobretot si considerem que de 
21.000 places d’hotel diàries, 7.000 
es quedaren buides. 

Queda palés, doncs, que la major 
part del turisme no valencià que 
rebem hui en dia a les Falles, no ens 
hem d’enganyar, és un turisme que 
podem anomenar globalitzat. Un 
tipus de turista jove que, en bona 
part, tant li fa el que li ofereixes. 
Podran visitar algun monument 
faller, normalment el que guanya 
el primer premi especial i dos 
o tres més, o gaudir, això sí, de 
les mascletaes, però el que vol, 
allò important, adobat per la 
permissivitat que té qualsevol per 
fer ús de la pólvora a les Falles, és la 
nit, la música i un alcohol barat que 
tan sols es pot trobar hui en dia en 
el botellot. Si no, proveu a passejar 
una nit de Falles pel barri del Carme. 
La plaça del Tossal, per exemple, no 
té res a envejar a la Sarajevo del anys 
noranta. 

El present i el futur del turisme de 
les Falles, per desgràcia, és este. El 
mateix que pateix Pamplona en 
Sant Fermí o fi ns Terol en les festes 
del Torico. El d’aquells bàrbars que 
passegen pels nostres carrers amb 
una botella de Fanta barrejada amb 
alcohol a la mà i una gorra de sant 
Patrici al cap.
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Consuelo Matamoros de Villa | Cap de Servei de Patrimoni Cultural. Direcció General 
de Patrimoni Cultural. Conselleria de Turisme, Cultura i Esport 

Fco. Javier Martín Noguera | Tècnic d’Etnología. Servei de Patrimoni Cultural. 
Direcció General de Patrimoni Cultural. Conselleria de Turisme, Cultura i Esport
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Fa tan sols uns dies s’ha inscrit en la 
Llista Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat 
de la UNESCO, la Festa a la Mare 
de Déu de la Salut d’Algemesi, aquest 
fet suposa el màxim reconeixement 
patrimonial a nivell mundial. 
Previament, ja s’havia declarat Bé 
d’Interés Cultural i treballat en 
l’expedient uns dos anys, és a dir, el 
reconeixement és fruit d’un treball 
llarg i costós. Amb la “Festa a la 
Mare de Déu” contem amb tres 
proclamacions, sumant-se a aquesta, 
el Misteri d´Elx i el Tribunal de les 
Aigües de la Vega de València. A més 
a més de les inscripcions com a béns 
intangibles, contem amb el primer 
reconeixement com a “Buenas 
Practicas” per part de la UNESCO 
que es va otorgar en l’any 2009, al 
“Museu Escolar de Pussol d’Elx”.

Per altra banda, la UNESCO 
poseix la llista per als béns culturals 
i naturals, amb declaracions com 
a Patrimoni Mundial en la qual 
es troben béns de la Comunitat 
Valenciana com són el Palmeral 
d’Elx, la Llotja de València i l’Art 
Rupestre de l’Arc Mediterràni de 
la Península Ibèrica. És a dir, la 
Comunitat Valenciana es situà en 
un lloc rellevant a nivell nacional en 
quant al reconeixement o mencions 
com a Patrimoni de la Humanitat.
L’amenaça d’una globalització 
cultural uniformitzadora, 
despersonalitzadora i empobridora 
va impulsar, des de fi nals del segle 
XX, un creixent interés per la 
protecció dels fenòmens culturals 
expressats mitjançant la paraula i 
el gest, liderat per la UNESCO, 
en la avanguarda patrimonial des 

de la seua constitució en 1945. Els 
instruments normatius i programes 
d’acció experimentals desenvolupats 
a les dècades dels vuitanta i noranta 
per l’organització internacional, van 
culminar en 2003 amb l’aprovació 
a París de la Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial.

L’eix d’aquesta Convenció està en la 
salvaguarda de la diversitat cultural 
front a la globalització, sempre 
que les tradicions i expressions a 
preservar, emanen de les comunitats, 
siguen mantingudes per éstes i 
contribuïsquen a demostrar el geni 
creador de l’home, propiciant el 
diàleg i el respecte entre cultures. 
Per tant, no és el valor universal 
excepcional de l’element de 
Patrimoni Immaterial el que es 
posa de relleu, més bé el fet que 
eixe element, com a tradició hereua 
i viva en una comunitat concreta, 
vullga transmitir-se a les generacions 
futures. La Convenció remarca la 
relació del patrimoni intangible 
amb l’entorn natural i social i en el 
seu caràcter evolutiu, vinculat a la 
seua transmissió intergeneracional, 
i distingueix fi ns a cinc àmbits 
de manifestació del patrimoni 
intangible: tradicions i expressions 
orals, inclós l’idioma com a vehícle 
del patrimoni cultural immaterial; 
arts de l’espectacle; usos socials, 
rituals i actes festius; coneiximents 
i usos relacionats amb la natura 
i l’univers; tècniques artesanals 
tradicionals.  

La Comunitat Valenciana és pionera 
en quant al reconeixement, tutela i 
promoció del patrimoni immaterial. 

Molt abans de que la noció fora 
senyalada, “la Festa o Misteri d’Elx”, 
únic testimoni viu de la litúrgia 
lírica assumpcionista de l’Edat 
Mitjana europea, mantinguda sense 
interrupció  per les generacions, 
va ser protegida mitjançant la 
seua declaració com a Monument 
Nacional en 1931. En l’esfera 
internacional, la UNESCO va 
proclamar en 2001 “la Festa d’Elx” 
Obra Mestra del Patrimoni Oral e 
Immaterial de la Humanitat. Des 
d’aquell moment, la Generalitat no 
ha parat al seu treball de promoure 
la protecció d’aquest patrimoni 
especialment sensible, ja que en 2009 
es va inscriure a la Llista el Tribunal 
de les Aigües de la Vega de València,  
Cort de justicia dels llauradors de 
l’Horta organizats en comunitats 
de regants, en candidatura conjunta 
amb “el Consejo de Hombres 
Buenos de la Huerta de Murcia”. I 
aquest any, concretament el 28 de 
novembre del 2011, ha inscrit a la 
Llista Representativa del Patrimonio 
Cultural Immaterial la “Festa a la 
Mare de Déu de la Salut d’Algemesí”, 
exemple de processó que conforma 
un sistema d’actuacions rituals i 
tradicionals de gran coherència i 
complexitat que la convertix, en 
un model de referència de les festes 
tradicionals valencianes. Amb 
aquesta distinció són ja deu els 
elements patrimonials que Espanya 
té inscrits a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat.

La Comunitat Valenciana amb 
estes tres proclamacions es sitúa a 
la davantera en quant al nombre 
de béns del patrimoni cultural 
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immaterial espanyol que han 
sigut objecte d’aquesta menció, 
circumstància que fomenta a tots els 
que sentim devoció pel patrimoni 
cultural i treballem en la defensa 
del mateix i de les nostres senyes 
d’identitat.

Com anteriorment hem citat, són 
tres les manifestacions culturales 
que han estat inscrites i que passem a 
descriure succintament.

El “Misteri 
d’Elx” 
“La Festa”, festa per excelència d’Elx 
que celebra i recrea el Trànsit i 
l’Assumpció de la Mare de Déu, sent 
l’únic testimoni de la litúrgia lírica 
assumpcionista característica de la 
Cristiandat llatina baixmedieval 
a la que posaren fí, la Reforma 
protestant i la Contrarreforma 
catòlica. La seua música integra 
harmònicament el cant tant culte 
com popular, executats per les 
veus blanques de l’Escolanía i 
els cantors de la “Capella”, i els 
interludis de l’orgue. La seua 
complexa escenografi a, herència 
directa de les tramoies del teatre 
medieval, renaixentiste i barroc, 
té una doble dimensió: vertical, 
celeste, i horitzontal, terrestre. Per la 
primera, descendeixen i ascendeixen 
personatges celestials ajudats per les 
màquines que accionen els homes 
de la “tramoia alta”, amagats a la 
vista  del públic pel “Cel”, gran llenç 
pintat que cobreix el tambor de la 
cúpula. I la terrestre, articulat pel 
“andador” (plànol inclinat que 
recorre l’eix de la nau), i el “cadafal” 

(escenari quadrangular elevat erigit 
a la intersecció de la nau i el creuer 
on desemboca l’andador), que 
amaga la “tramoia baixa”, circulen 
la Mare de Déu, els apòstols i els 
jueus. Tant l’escenografi a del Cel 
com la màquina que puja i baixa els 
artefactes aeris responen a dissenys i 
tècniques preindustrials. 

La “Festa d’Elx”, va més enllà de 
la representació que té lloc dins 
de la Basílica de Santa Maria, ja 
que forma part d’un complex cicle 

litúrgic integrat així mateix per actes 
i processons que animen i recòrren el 
cor de la ciutat.

La “Nit de l’Albà”, en la que Elx 
dispara milers de coets la nit del 13 
d’agost en honor de la Mare de Déu, 
constitueix el pórtic de la “Festa 
d’Elx”. A les sis de la vesprada del dia 
14, després del cant de les solemnes 
vespres de l’Assumpció de la Mare de 
Déu, es representa a l’interior de la 
basílica de Santa Maria el primer acte 
del Misteri: “la Vespra”. Maria, afl igida 
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per la nostàlgia pel seu fi ll, coneix de 
boca d’un àngel que baixa del Cel en 
la “Mangrana”, el proper compliment 
del seu desig de trobar-se de nou 
amb Jesús, i ho transmitix abans de 
morir als apòstols, congregats en 
derredor d’ella. L’ànima de la Mare de 
Déu, representada per una xicoteta 
escultura, es replegada i pujada al 
Cel pel “Àngel Major”, montat en 
“l’Araceli” junt a dos àngels adults i 
dos àngels nens. Una palma blanca 
coberta d’oropel, que se entreguen 
de manera ritual a l’àngel de la 
“Mangrana”, la Mare de Déu, Sant 
Joan i Sant Pere, fa visible el víncle 
místic entre el Cel i la Terra; i cada 
aparició i desaparició de personatges 
celestials va acompanyada del vol de 
campanes i focs d’artifi ci. 
La matinada del 15 d’agost els 
ilicitans vetlen la imatge de la Mare 
de Déu morta, exposada a la Basílica, 
en el context de la bonica processó 
de “la Roà”, presentant els seus 
respectes a “la Mare de Déu” jacent.

A les deu del matí del dia 15 té lloc 
la processó del soterrament de la 
Mare de Déu, presidida per la imatge 
de la patrona portada baix pal·li 
pels cantors del Misteri, apòstols i 
jueus. A las sis de la vesprada, de nou 
després del cant de les vespres, té lloc 
el segon acte del Misteri, “la Festa”, 
en la que es representa l’Assumpció 
de la Mare de Déu als cels. La 
vibrant “Judiada” constitueix un 
primer moment de gran intensitat de 
“la Festa”. Un grup de jueus sorprèn 
als apóstols quant es disposen a 
soterrar a la Mare de Déu. Després 
d’un forcejament, un d’ells, que 
intenta fer-se amb el cos de la Mare 
de Déu, queda paralitzat; moment 

seguit de la conversió de tot el grup, 
simbòlicament bautizats per Sant 
Pere mitjançant la palma blanca. 
Pèro, sens dubte, el  clímax de 
“la Festa” i del cicle litúrgic 
assumpcionista ilicità, vé constituit 
per l’emocionant “Coronació”. 
Després de la restitució de l’ànima al 
cos de la Mare de Déu, inicia la seua 
assumpció als cels en “l’Araceli”, junt 
a quatre àngels. Detinguda la seua 
elevació en el moment de la tardana 
arribada de Sant Tomàs, la imatge, 
suspesa a l’aire, es coronada pel Pare 
Etern des d’un segon artefacte aeri, la 
“Trinitat”. En eixe moment el públic 
prorrumpeix en vítols a la “Mare 
de Déu”, entre sons de l’orgue, vol 
de campanes i coets.  La màgia i la 
intensitat del moment ve potenciada 
per la pluja d’oripell que acompanya 
a l’acte de la coronació i cau sobre 
“l’Araceli” i sobre el “Cadafal”, on 
els cantors contemplen l’escena 
arremolinats amb els braços oberts 
cap a dalt, confi gurant una escena de 
gran plasticitat i bellesa. 

El Tribunal 
de regants 
de la Vega de 
València 
És un  tribunal mil·lenari 
encarregat d’impartir justicia per 
a les comunitats de regants de 
l’Horta de València. El seu orige 
es remunta a l’època  musulmana. 
Les primeres referències apareixen 
al Califat de Cordoba amb els 
governs d’Abderraman II, i després 
foren els conqueridors cristians els 

que van decidir  mantindre aquest 
sistema per la seua efi càcia, i així 
s’arreplega als Furs que el rei Jaume 
I va concedir a la ciutat de València 
a l’any 1238, i es senyala que es 
mantinguera la justicia de l’aigua 
com als temps dels sarraïns.

Foren els musulmans els que ens van 
ensenyar a aprofi tar un recurs escàs 
com l’aigua. Establiren un sistema de 
reg amb uns usos i una administració 
de justicia que es va transmetre 
de forma oral, generació darrere 
generació i que  perviu fi ns ara.

Precisament els confl ictes que es 
poden suscitar entre els llauradors 
regants es solucionen pel Tribunal 
de les Aigües. Està format per 
un president i 8 síndics que 
representen a les sèquies sobre les 
que té jurisdicció el tribunal. Són 
llauradors, triats democràticament 
que no són experts en dret pèro 
si en les ordenances antigues que 
regulen l’administració de l’aigua. És 
una justicia oral, ràpida, econòmica 
pública i imparcial, reunint-se tots 
els dijous a les 12 del migdia a la 
porta de la catedral de València. Les 
sentències són acatades pel respecte 
i el reconeixement dels jutges-
llauradors com a persones honrades.
Aquest tribunal es troba integrat al 
sistema judicial espanyol reconegut 
per la Constitució  i la seua efi càcia 
és la que l’ha permès que malgrat 
tots els canvis polítics i culturals dels 
darrers segles haja sobreviscut fi ns 
l’actualitat, com a síntesi de cultures 
i concòrdia.
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Festa a la 
Mare de Déu 
de la Salut 
d’Algemesí 
La festa major d’Algemesí, 
documentada des de 1610, 
commemora i celebra la trobada 
cap a 1247 d’una imatge de la Mare 
de Déu amb el Jesuset. La festa és 
un magnífi c compendi de folklore 
tradicional valencià, sent dipositària 
de dances, sons i quadres artístics de 
gran singularitat i plasticitat, com 
els “Tornejants” o la “Muixeranga”, 
agafades com a model per localitats 

valencianes que impulsen la seua 
recuperació o desitgen innovar i 
enriquir les seues festes d’acord amb 
la tradició del país. La “Fundació 
per a la Festa a la Mare de Déu de 
la Salut” s’encarrega a l’actualitat 
del seu manteniment. Formen part 
del seu patronat, que compta amb 
un consell assessor obert a tots els 
participants en la festa, el rector de 
Sant Jaume, l’alcalde i tres “festers” 
per cadascun dels quatre barris 
històrics d’Algemesí.

La festa ve introduïda pel novenari 
de la “Mare de Déu”, del 29 d’agost 
al 6 de setembre. Aquest dia, per la 
vesprada, un grup de “dolçainers” 
anuncia la festa major, recorreguent 

l’itinerari que seguirà la processó 
general del dia 7. La matinada 
del dia 7, vespra de la “Mare de 
Déu”,  té lloc la “Nit del Retorn”, 
que commemora amb un castell de 
focs d’artifi ci i un incansable toc de 
campanes, la miraculosa tornada de 
la imatge des d’Alzira, on segons la 
tradició fou transportada després 
de la seua trobada. Al matí del dia 
7 es succeïxen “la Plega” i l’ofrena 
simbòlica del seu producte a la Mare 
de Déu, una “mascletà” a la plaça 
Major, el vol general de campanes i 
un pasacarrer de la banda de música 
per l’itinerari de la “Volta General”. 
Per la vesprada es canten les vespres, 
i es trasllada en processó claustral a 
l’altar major des de la seua capella 
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en Sant Jaume. A les 10 de la nit 
del dia 7 comença la processó “de 
les Promeses”, que ix de la parròquia 
amb destinació a la “Capella de la 
Troballa”. L’entrada de la imatge a la 
capella ve acompanyada dels balls de 
tots els grups de dançants que han 
pres part en la processó, traques i vol 
de campanes. 

A l’alba del dia 8 el vol general 
de campanes de Sant Jaume, 
seguit d’un recorregut de la 
“Volta General” de “dolçainers i 
tabaleters”, anuncia la solemnitat 
de la jornada. A les 10 del matí 
parteix de la capella de la Troballa, 
la “Processoneta del Matí”, que té la 
seua apoteosi a l’arribada i entrada 
en Sant Jaume de la imatge, mirant 
al poble, tots els balls dancen 
simultàniament, s’alçen les torres 
humanes de la “Muixeranga”, es 
deixen anar coloms, voltegen les 
campanes i esclata la traca. Els 
actes del matí acaben amb la misa 
major, presidida per la imatge de 
la patrona, ubicada a l’altar major, 
i una “mascletà”. A les vuit de la 
vesprada, les campanes anuncien 
la “Volta General”, amb eixida i 
retorn a la plaça Major, l’itinerari 
documentat en 1724. El ball de “les 
Floretes” i les torres humanes de la  
“Muixeranga” reben a la processó a 
les portes de l’església. Després de 
set hores de processó, la imatge es 
rebuda de nou a la plaça Major amb 
un castell de focs d’artifici, seguit 
dels balls dels grups de dançants, 
vols de campanes, enfervorits vítols 
a la patrona i alçament de les seues 
andes, abans del seu ingrés al temple 
mirant al poble congregat a les 
portes, com marca la tradició.
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Les tres processons comparteixen 
una mateixa estructura bàsica: 
una primera part on desfi len “els 
misteris i martiris”, seguits de 
la “Muixeranga”, amb les seues 
torres humanes o “pujades”, fi gures 
plàstiques i la resta de quadres 
de dançants: “els Bastonets”; 
“la Carxofa”; “els Arquets”; 
“les Pastoretes” i el “Bolero” o 
“Llauradores”. La part segona o 
central ve encapçalada per la creu 
processonal seguida pels devots, el 
grup de “els Tornejants” que executen 
els balls de “Fuga” i de “Floretes” 
i el guió de la Mare de Déu. I per 

últim, desfi len els “festers” dels 
quatre barris, el clergat, “els Volants”, 
portadors de l’anda de la Mare 
de Déu, seguits de la presidència 
eclesiàstica i civil, tancant la processó 
la banda de música. 
 
Aquests béns immateriales del 
patrimoni cultural valencià 
reconeguts, exemplifi quen a 
la perfecció els principis de la 
Convenció. Així, mentres que el 
Tribunal de las Aigües encarna com 
a institució l’íntim coneiximent 
del medi i la seua savia i mil·lenaria 
gestió artesanal pels llauradors 

de l’Horta, les festes majors d’Elx 
i d’Algemesí constitueixen una 
magnífi ca mostra de la dimensió 
ritual, festiva i artística del patrimoni 
intangible. 

Tots ells tenen una dimensió 
identitària local, cívica, 
profundament arrelada. El Tribunal 
constituïx un símbol primordial 
de la identitat dels llauradors i, per 
extensió, dels habitants dels pobles 
i ciutats de l’Horta de València. 
Les processons d’Elx i d’Algemesí 
recorren i abracen simbòlicament 
el cor de les dos ciutats, reafi rmant 
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els llaços col·lectius i el sentiment 
de pertenència dels seus habitants, 
creients i no creients. Tots ells, 
trascendeixen el fet local, per a 
contribuir a la construcció de la 
identitat col·lectiva valenciana. 
Ho fan compartint i fent un ús 
intensiu d’elements defi nitoris de la 
nostra personalitat com la pólvora, 
les dances, la música, el toc de 
campanes, l’associacionisme cívic, 
i, sobretot, la llengua propia dels 
valencians. 

Els béns del nostre patrimoni 
immaterial, compendi de la 
idiosincràsia valenciana, han sigut i 
són memòria viva de l’esplendor foral 
al mateix temps que suport i ferm 
puntal per la recuperació i l’afi rmació 
de la nostra llengua i la nostra 
cultura en els temps contemporanis, 
sobre la base dels trets comuns que 
trobem a la diversitat de les seues 
expressions locals, i del simbolisme 
d’algunes de les seues manifestacions 
més específi ques, com els judicis 
públics del Tribunal en la Porta dels 
Apòstols de la catedral de València, 
“la Mangrana del Misteri” o “la 
Muixeranga d’Algemesí”. Pèro, a més 
a més, exerceixen un paper estratègic 
en la conservació de nombrosos 
elements patrimonials de gran valor 
i singularitat, tangibles e intangibles, 
integrats en el seu funcionament o 
posada en escena. 

El Tribunal de les Aigües és el 
producte d’una ancestral cultura 
camperola transmesa de pares a fi lls 
orientada a extreure el màxim partit 
a l’escassa aigua disponible per al reg 
mitjançant mètodes tradicionals. Els 
partidors d’aigúes, l’anivellament i 

els cavallons amb que els llauradors 
preparen els camps són, en aquest 
sentit, veritables monuments del 
patrimoni cultural valencià vinculats 
al Tribunal; com ho són la cultura 
de la palma blanca i el muntatge 
de les tramoies al cas de “la Festa 
d’Elx”,  o les dances, músiques  i  
torres humanes de la festa major 
d’Algemesí.
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La festa de les falles ha començat 
el seu llarg camí per tal de ser 
considerada per l’UNESCO 
Patrimoni Inmaterial de la 
Humanitat. I, com que mèrits no 
falten, si les institucions no es cansen 
i persisteixen en l’intent i per una 
vegada fan un exercici sostingut de 
coherència, és possible fi ns i tot que 
ho aconsegisquen. Possible, que no 
segur. Perquè per a això fan falta 
algunes coses prou difícils de veure.

D’alguna manera, passe el que 
passe, el que és remarcable és que les 
institucions valencianes, començant 
per la JCF de la ciutat de València, 
hagen decidit iniciar el procés. 
Perquè implica que, al menys sobre 
el paper, elles consideren ja a les 
falles com a Patrimoni Cultural 
Inmaterial, I, si fem cas al que sosté 
la pròpia UNESCO en defi nir què 
és exactament Patrimoni Cultural 
i per què cal la seua protecció, això 
vol dir que les falles són un dels 
“procesos de adquisición de saber 
de los pueblos”, que impliquen 
“los conocimientos, las técnicas y 
la creatividad que les dan forma 
sustancial y los desarrollan” i que 
tot plegat són “necesarios para 
su viabilidad”, “infunden en las 
comunidades vivas un sentimiento 
de continuidad con las generaciones 
anteriores y son importantes para la 
identidad cultural y la salvaguardia 
de la diversidad cultural y la 
creatividad de la humanidad”. I vol 
dir també que les institucions es 
comprometen a la seua salvaguarda. 
I “salvaguardar no signifi ca fi jar 
o fosilizar”. I més encara, la tasca 
de salvaguarda vol dir exactament 
“reforzar las diversas condiciones, 

materiales o inmateriales, que 
son necesarias para la evolución 
e interpretación continuas del 
patrimonio cultural inmaterial, 
así como para su transmisión a 
las generaciones futuras”. I, per si 
no ha quedat clar: “Las medidas 
de salvaguardia deben concebirse 
y aplicarse siempre con el 
consentimiento y la participación de 
la comunidad”. (www.unesco.org). 

És remarcable perquè aquesta 
consideració i aquest compromís 
per garantir la supervivència 
dels trets que la converteixen en 
patrimoni material estan prou en 
desacord amb el que ha segut la 
perspectiva dels poders valencians 
cap a la festa, la seua gestió, la seua 
administració i la seua acció política. 
Els valencians fa molts anys que 
tenim molt clar que la festa de les 
falles és una part importantíssima 
del nostre patrimoni cultural. I 
ho és precisament perquè són en 
origen una expressió de la cultura 
popular, de la visió del món de les 
classes populars, amb el propòsit 
de ritualitzar la vida quotidiana a 
la modernitat urbana, dotar-la de 
referents identitaris per a les diverses 
comunitats que teixeixen l’entramat 
social de la ciutat.

La perspectiva de les nostres 
administracions ha segut molt altra. 
I ho ha segut perquè partia d’una 
concepció molt diferent de les falles 
i de la seua vinculació al món de la 
cultura. 

Ho podem veure amb un exemple. 
El dia 7 de desembre de 1996, 
l’UNESCO va declarar la Llotja de 
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la Seda com a edifi ci Patrimoni de 
la Humanitat. Faltaven apenes dos 
messos per a que s’inaugurara com 
cada any des de 1942 l’Exposició 
del Ninot. Immediatament, el 
poder municipal i la premsa la 
veieren com a una mena d’inquilí 
indesitjable, com un problema greu 
en un moment en que es sentia 
que l’atenció internacional anava a 
recaure sobre l’edifi ci. L’espectacle 
plebeu de les classes populars 
valencianes transitant entre les 
venerables columnes semblava ara 
totalment inapropiat. Era com si 
una visita elegant haguera arribat de 
sobte i els haguera sorprés de xarreta 
amb els cosins del poble. Aleshores 
els va provocar vergonya i un curiós 
sentiment de culpabilitat. A la 
premsa d’aquells dies es podia llegir 
coses com aquesta: ““De esta forma 
se libra a la Lonja, recientemente 
declarada Patrimonio Histórico (sic) 
de la Humanidad por parte de la 
Unesco, de la principal servidumbre 
que aún le quedaba: la exposición 
del Ninot” (Las Provincias, 4 de 
gener de 1997).

El desenllaç, probablement 
el recordaran alguns lectors. 
L’exposició va ser desallotjada amb 
presses i corregudes per procediment 
d’urgència sense que ni tan sols 
es tinguera pensada i madurada 
una alternativa. Les mancances 
d’infraestructura als sótans del 
Mercat Central, que varen ser 
fi nalment la localització escollida, en 
foren una bona prova.

I quina va ser fi nalment el destí de 
l’Exposició del Ninot, aquell event 
popular que desentonava tant d’un 

edifi ci Patrimoni de la Humanitat? 
Ja ho sabeu. Després d’alguns 
anys de peregrinatge pels mercats 
municipals, acabà a una carpa a la 
plaça exterior de Nuevo Centro, un 
espai sense dubte més adient per a la 
concepció que en aquell moment es 
tenia de la festa.

Pensava JCF o l’Ajuntament de 
València que les falles eren un 
Patrimoni Cultural digne de 
salvaguarda?. Evidentment que no. 

Les relacions del poder 
municipal amb la festa han segut 
molt problemàtiques des del 
començament. Al segle XIX, quan 
les falles eren expressió popular 
sense més, tractaren d’entrada de 
entrebancar-les per tal d’aconseguir 
que anaren llanguint i desapareixent. 
Els arbitris municipals i la censura 
tenien aquest objectiu de estrangular 
la festa. Es percebia com una mena 
de resta de barbàrie que havia de ser 
eliminada.

Quan els renaixentistes plantegen 
que poden ser pensades com a senyal 
d’identitat, la relació i la manera 
en la que són pensades canviarà. 
Des de l’establiment del premi a la 
millor falla per part de Lo Rat Penat 
el 1895 es començarà a exercir una 
funció de creixent paternalisme, 
control i intervenció. A mesura 
que les classes altes comencen a 
organitzar les seues pròpies falles, 
la festa esdevindrà transversal, i el 
produirà una creixent colonització 
de l’imaginari de la burgesia. La 
reducció del component crític 
en favor de falles apologètiques i 
artístiques, i tot el ritual que envolta 
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a les falleres majors en són bons 
exemples. Les falles es van fent una 
festa burgesa, i comencen a encarnar 
en el seu ritual la ideologia del poder.

Evidentment, aquest procés culminarà 
amb el franquisme, que suposa de fet 
una vertadera refundació de la festa 
des de dalt. Les comissions falleres 
passen a ser considerades quasi com a 
associacions de base, controlades per 
l’estructura arbòria de la Junta Central 
Fallera recent creada. Són una xarxa 
piramidal d’associacions que vertebren 
jeràrquicament i orgànica la societat 
i que es pensen des de dalt com una 
mena de correja de transmissió de 
consignes, valors i ideologia. 

És evident, però, que no es pot 
reduir el món de les falles al que 
el poder pensa que són i vol que 
siguen. Per davall d’aquest entramat, 
el poble continua fent seua la 
festa, i troba la seua manera de 
socialitzar-se i d’expressar-se, encara 
que les marques del poder siguen 
detectables. Evidentment, per 
exemple, la pèrdua d’importància del 
monument dins del cicle ritual té a 
veure amb el buidament de què és 
objecte en la nova situació. La falla 
ha de ser gran i espectacular, amb la 
qual cosa només les falles més riques 
són importants, i amb la qual cosa a 
més perd importància el que diguen. 
Més encara, el contingut ha de ser 
el menys cridaner possible per tal de 
poder optar a algun dels premis.

Immediatament després del 
franquisme, les falles continuaren 
–si no intensifi caren- aquesta funció 
de control ideològic i identitari. 
La sea instrumentalització durant 

l’anomenada Batalla de València 
hegemonitzant la versió de la 
identitat a la qual es vinculaven, és un 
bon exemple també, que va suposar 
un quasi defi nitiu decantament de 
la festa cap al nodriment de la base 
social del poder.

Després, a mesura que aquesta 
funció anava perdent importància, 
sense desaparèixer, va a anar passant 
a una fase de latència. I és aleshores 
quan irromp la lògica del mercat 
més crua i les falles radicalitzen el 
seu gegantisme, es converteixen 
en una versió popular dels grans 
events, i en el mascaró de proa d’una 
nova oligarquia de constructors 
i especuladors. Les “falles 
empresa” en són el símbol d’aquest 
moment. Les falles van cap a una 
“modernització” que les repensa 
com a espectacle de masses. En 
eixe sentit, eixe 1996 que separava 
el seu camí del de la Llotja era el 
començament d’una divergència de 
trajectòries, però al mateix moment 
posava les bases del seu retrobament 
futur aixoplugades sota el membret 
comú de Patrimoni. Però al 
començament del segle XX, si 
ambdós, el monument i la festa, 
podien ser maneres d’atraure 
turistes per a la ciutat, ho eren 
com a part d’estratègies diferents: 
l’alta cultura i la cultura popular, 
però entesa en termes de cultura 
de masses, al mateix nivell que un 
Gran Premi de Fórmula 1, per posar 
un exemple.

És a dir: si les falles han conservat 
algun dels elements populars que ara 
es destaquen a l’informe que sosté la 
seua condició de Patrimoni Cultural 
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Inmaterial no ha segut gràcies a les 
institucions valencianes i als poders 
socials i polítics, sinó més aviat 
malgrat ells. 

Per qué ara, justament en el moment 
al qual es punxa la bambolla 
immobiliària, quan un rere altre 
van caiguent els somnis de grandesa 
de nou ric en que vàrem viure els 
valencians, de colp i repent les 
institucions descobreixen que les falles, 
baix els oripells i la bambolla, són 
cultura popular i que com a tal poden 
ser estimades i valorades, i fi ns i tot 
presentades amb orgull a institucions 
internacionals com la UNESCO? Es 
tracta simplement d’una estratègia de 
recanvi per a la promoció turística de 
la festa i de la ciutat? D’una renovació 
del discurs per legitimar la tutela? Serà 
un impuls fugisser, arrencada de cavall 
i aturada de burro? O serà que de veres 
s’ha produit un canvi de mirada, un 
canvi de mentalitat, i que les masses 
falleres ja no avergonyeixen com el cosí 
pobre, perquè en efecte la seua cultura 
és la nostra profunda i entranyable 
cultura popular? Sense dubte que 
anem a tindre ocasió de comprobar-ho 
molt pronte.

I encara: Persistiran les institucions 
en l’esforç que implica la sol.licitud? 
Es prendran mesures molt coherents 
amb la sol.licitud, però que encara 
no s’han pres, que mai s’han pres, 
perquè mai s’han considerat les 
falles patrimoni cultural, com per 
exemple la dignifi cació dels Museus 
Fallers o la dotació del Centre de 
Documentació Faller? 

Ho veurem. Encara que jo, no sé per 
què, tinc els meus raonables dubtes.
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24.La ença i la itat dels encians
Ferran Archilés | Historiador (Universitat de València)
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Les identitats col·lectives, és a dir, la 
forma de defi nir-se una societat en 
públic (i en el nostre cas, la condició 
de “valencians”) pot semblar una 
de les coses més difícils d’estudiar. 
O bé es viu com una qüestió gens 
problemàtica (i aleshores pareix 
haver existit sempre, i no sembla 
fàcil buscar els orígens) o és un 
problema saber “qui som” i, per tant, 
hi ha moltes maneres de defi nir-nos 
i tot és confusió. En realitat, els 
valencians estem a mig camí: sabem 
perfectament que som valencians. 
Però quan tractem de posar la lupa... 
la cosa se’ns complica.

Jo no pretenc resoldre una qüestió 
tan complexa, naturalment. Però 
si se’m permet abusar un poquet 
de la paciència del lector, intentaré 
argumentar que, en la meua 
opinió, la manera moderna com 
els valencians entenem i vivim la 
nostra identitat té els seus orígens 
cap a fi nals del segle XIX. En sentit 
general, des d’aleshores i fi ns ara 
mateix hi hauria una continuïtat en 
la manera com els valencians ens 
hem defi nit a nosaltres mateixos. 
No és que sempre hàgem estat 
d’acord (¿quan hem estat d’acord els 
valencians...?) però en línies generals, 
és a partir del moviment cultural 
que coneixem com a Renaixença 
que caldria anar a buscar uns orígens 
històrics precisos. 

La Renaixença valenciana fou un 
moviment d’arrels romàntiques 
que s’endinsen en el segle XIX i 
que, com la Renaixença catalana o 
mallorquina, tingué per objectiu la 
recuperació d’alguns dels elements 
culturals d’una identitat valenciana 

que es jutjava si no en perill, almenys 
sí amenaçada. En el cas valencià, 
seria especialment des del darrer terç 
del segle XIX quan trobarem la seua 
màxima esplendor. 

En la meua opinió, hi ha almenys 
quatre elements centrals que 
defi neixen l’aportació de la 
Renaixença a la construcció 
de l’imaginari valencià, i d’un 
imaginari valencià entés com a 
“regional”. El primer element va 
ser el de la centralitat atorgada a la 
llengua pròpia a l’hora de defi nir la 
identitat valenciana. Així, la llengua 
(sobretot com a vehicle per al conreu 
literari, és cert), a partir d’aquest 
moment va passar a ocupar un pes 
simbòlic capital. Pensem en el cas 
de Constantí Llombart, un dels 
prohoms de la Renaixença que el 
1887 afi rmava: “Mas no es asunto 
baladí el cultivo de nuestra lengua; 
en ella está como encarnado el 
espíritu de un gran pueblo, y siendo 
el primero de los elementos que 
constituyen la existencia esencial 
y característica de cualquier país, 
es un deber principal, una sagrada 
obligación la que todos tenemos de 
conservar y perfeccionar el materno 
idioma, inapreciable herencia que 
nos legaron nuestros venerables 
antepasados”. Pam amunt, pam avall, 
això ho hauria subscrit qualsevol 
autor del moment.

No pretenc minimitzar les 
limitacions del programa social de 
difusió de la llengua que va tindre 
la Renaixença (per exemple, pel 
que fa a tractar de fomentar el seu 
ensenyament a les escoles). De 
vegades, les paraules es quedaven 

només en això, en paraules i no 
passaven a fets. Tampoc es tracta 
d’ignorar el fet que la centralitat 
“simbòlica” del valencià amagà 
per molt de temps, una decidida 
subordinació respecte de l’única 
llengua “nacional” a contemplar. 
Però, crec que és necessari remarcar 
el fet que la Renaixença va fer 
que la llengua passara a convertir-
se en un element decisiu en 
l’autocomprensió identitària dels 
valencians. Això, contràriament al 
que puga semblar, no havia estat un 
fet obvi al llarg dels segles XVIII 
i XIX, en què la relació entre 
identitat lingüística i identitat 
territorial és prou més complexa i 
no massa directa. La Renaixença 
valenciana, en canvi, va col·locar, 
per primera vegada, la llengua en 
el centre de la definició identitària 
dels valencians. La importància 
que això ha tingut posteriorment 
ha estat enorme. Quan a inicis del 
segle XX aparega el que Alfons 
Cucó va anomenar “valencianisme 
polític” (és a dir, una politització 
de la identitat valenciana, en altres 
termes, un nacionalisme valencià), 
la llengua passarà a convertir-se 
en la més important i principal de 
les fonamentacions etnoculturals 
de la identitat valenciana. No és 
cap casualitat que el valencianisme 
polític nasquera, precisament, 
el 1902 amb la conferència de 
Faustí Barberà “De regionalisme i 
valentinicultura”, pronunciada a la 
seu de Lo Rat Penat, la principal de 
les societats de la Renaixença.

El segon element decisiu va ser la 
construcció d’una narrativa del 
passat, un discurs històric sobre la 
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identitat valenciana que la va dotar 
de coherència i continuïtat en el 
temps i l’espai. El passat medieval 
–amb la figura emblemàtica de 
Jaume I– i una peculiar lectura de 
la foralitat van assentar les bases 
d’una identitat col·lectiva i de la 
seua narració fundacional. La figura 
i l’obra clau va ser la de Vicent 
Boix, autèntic paradigma de la 
historiografia romàntica liberal. 
Boix va ser president d’honor de 
Lo Rat Penat i la seua influència 
es va estendre als diversos autors 
renaixentistes que, poc o molt, 
s’ocuparen de la història valenciana 
(de fet, els mateixos Teodor 
Llorente i Constantí Llombart, 
els dos pares de la Renaixença 
valenciana). En aquesta narrativa, 
la posterior annexió a Castella, 
l’absolutisme monàrquic i sobretot 
la desfeta de la Guerra de Successió, 
marcarien les fites d’una davallada 
del poble valencià. Tota aquesta 
narració, però, no tenia per objectiu 
marcar distàncies entre una història 
pròpia i una història espanyola 
diferent. Ans al contrari, es tractava 
de fer-les convergir i identificar-
les de tal manera que resultaren 
indestriables. La història valenciana 
havia de ser, amb una trama basada 
en la llibertat medieval i la seua 
davallada a mans de l’absolutisme i 
la opressió, l’exemple de la vertadera 
història pàtria.

Aquesta narrativa construïda 
per la historiografi a romàntica (i 
que tornem a trobar a la majoria 
dels historiadors “locals” –per 
exemple, en Antoni Chabret, 
efectivament– seria, en defi nitiva 
i malgrat les revisions posteriors 

(que capgiraren el sentit polític 
però no la fonamentació) la base de 
la interpretació de la història dels 
valencians com a poble i la seua 
trajectòria fallada, amb la davallada 
des dels temps medievals com a 
època daurada. Una interpretació 
destinada a perdurar i que podem 
trobar, de fet, gairebé inalterable 
entre els valencianistes posteriors i, 
fi ns i tot, i malgrat les aparences, en 
les pàgines de Joan Fuster i del nou 
valencianisme. 

Un tercer element decisiu, i al qual 
en la meua opinió s’ha prestat poca 
atenció, és el fet que la Renaixença 
valenciana va exercir una tasca 
fonamental a l’hora de recuperar, 
fi xar i inventariar el patrimoni 
artístic i històric valencià, així 
com va contribuir a “descobrir” el 
paisatge valencià com a peça central 
de la seua imaginació simbòlica de 
la identitat valenciana. En aquest 
sentit, resulta emblemàtica la intensa 
tasca “excursionista” desplegada 
per Lo Rat Penat, i que molt sovint 
s’acompanyava de la realització 
d’estudis d’obres artístiques o 
homenatges a fets i personatges 
que sovint emergien de l’oblit més 
absolut. 

Estretament vinculat amb aquesta 
fixació del paisatge i del patrimoni, 
hi ha un quart element, al meu 
parer, d’importància capital com 
és la fixació d’un àmbit geogràfic, 
d’un àmbit territorial per a la 
identitat valenciana. Molt sovint 
s’ha fet mofa (i amb certa raó...) 
de la carrinclona insistència en 
les “tres províncies germanes” 
(Las Provincias és precisament el 

títol del diari fundat per Teodor 
Llorente), o encara de la fixació 
per parlar del “Regne de València”. 
Però, jo crec que aquestes crítiques 
són un exemple d’anacronisme, 
derivat, segurament, de l’aparició 
del nou valencianisme als anys 
seixanta del segle XX i les seues 
noves concepcions i demandes. 
Cal recordar que al segle XIX, des 
de la reforma provincial de Javier 
de Burgos, la província era l’únic 
marc territorial contemplat. Ni la 
“regió” ni les antigues demarcacions 
territorials. Les “tres províncies 
germanes” com a afirmació de 
la unitat regional o el recurs a 
la desapareguda denominació 
històrica eren, per tant, un 
recurs deliberat per a mantindre 
un sentit d’identitat territorial 
que mantinguera la continuïtat 
temporal, històrica. Certament, 
amb això el que s’estava fent no era 
“mantindre” cap registre del passat, 
sinó, precisament, “inventar-lo”. 
A partir de la Renaixença, i en el 
període de la Restauració, apareixia 
una nova concepció “regional” 
possible, que si bé no comptava amb 
cap reconeixement institucional 
(hi hagué algun intent d’articular 
regionalment l’Estat, però no arribà 
a ser oficialitzat) sí que podia 
jugar un paper en la fixació de 
l’imaginari compartit. I eixe seria, 
una vegada més, el llegat sobre 
el qual va bastir el valencianisme 
polític la seua afirmació identitària. 
El territori valencià seria la base 
del seu projecte polític (i no la 
llengua, en efecte, com faria després 
el nacionalisme valencià). Cal no 
oblidar, a més, que des del darrer 
quart del segle XIX havien aparegut 
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conceptes com el de “regió natural” 
que no mostraven cap interés en 
les velles entitats històriques i 
sovint poc en aspectes d’afinitat 
cultural compartida i atenien 
factors geològics o hidrològics 
que, per exemple pel que fa al cas 
valencià, acostumaven a incorporar 
sistemàticament el territori de 
Múrcia, Albacete o fins i tot Conca 
o Terol.

En definitiva, entre 1880 i 1910, 
dates que corresponen al període 
que va des de la institucionalització 
del moviment de la Renaixença 
(amb la creació de Lo Rat Penat) 
fins a la data de celebració de 
l’Exposició Regional de 1909, es 
va dur a terme un procés d’intensa 
construcció simbòlica de la 
identitat regional amb materials de 
diversa índole. 

Habitualment, hem tendit a 
identificar la construcció de 
la identitat regional amb el 
“llorentinisme” atesa la importància 
de Teodor Llorente en la 
configuració de l’imaginari simbòlic 
valencià. El seu va ser, en efecte, 
un model d’identitat valenciana 
al servei d’un projecte netament 
conservador i ruralista. Però, el ben 
cert és que els materials i referents 
utilitzats pel llorentinisme per tal 
d’imaginar la identitat valenciana 
no van ser simplement inventats del 
no-res, ni compartits únicament pel 
sector conservador. De fet, una part 
d’aquest programa va ser assumit, 
a la fi del segle XIX i inicis del 
segle XX, pel blasquisme, l’enemic 
polític del llorentinisme. Al llarg 
del primer terç del segle XX, 

l’imaginari de la identitat valenciana 
va semblar més ben representat 
per Blasco i Sorolla, posem per cas 
(tots dos republicans, doncs) que 
no per Llorente i la seua herència. 
Ara, sobretot l’Horta i encara més 
la ciutat de València, esdevenien 
la base d’aquest imaginari. 
Naturalment, Blasco i el blasquisme 
van capgirar el sentit polític que 
hom atribuïa a aquest imaginari 
regional. La València blasquista 
esdevenia així la metonímia 
perfecta d’una identitat valenciana 
progressista i republicana. Pel camí, 
però, la llengua havia de resultar-
ne una víctima propiciatòria. La 
València progressista, imbuïda de 
valors universals, rebutjava certes 
estretors, per molt estreta que 
resultara, ves per on, una proposta 
política que va portar Blasco a fer la 
volta al món com a novel·lista, però 
no va dur el blasquisme més enllà 
del camí de Trànsits.

El primer terç de segle va veure 
com des de la literatura (amb 
l’escriptura i representació de 
milers i milers de sainets per 
exemple) a la resta de les arts, des 
de la pintura (Sorolla i el que no 
era Sorolla) a la música (no cal 
sinó pensar en la importància de 
la música entre els valencians!), 
tot passant per les festes populars 
de les Falles, tot va contribuir 
a consolidar i incrementar la 
construcció de la identitat regional 
valenciana. Una identitat regional 
que era assumida i interioritzada 
per una gran part de la població 
valenciana, de manera que aquesta 
esdevenia la manera d’interpretar 
la seua identitat col·lectiva. 

La meua argumentació 
pot entendre’s, en realitat, 
en el mateix sentit que té 
l’aparició d’un “valencianisme 
temperamental” com a 
manifestació identitària, 
segons la fórmula encunyada 
per Antonio Ariño quan 
analitzà precisament la 
trajectòria històrica de la 
festa de les Falles. Ara bé, 
resulta probable que calga 
avançar la data abans del 
primer terç del segle XX, que 
és quan Ariño situa la seua 
proposta. 

Naturalment, si hem arribat 
a parlar-ne de les Falles no és 
cap casualitat. No hi ha cap 
altra manifestació cultural 
i festiva valenciana tan 
important, tan popular, tan 
massiva. I la seua història és 
inseparable de la història de 
la identitat valenciana.

¿Què n’hauria dit Teodor 
Llorente si els amics de la 
Falla El Mocador de Sagunt 
l’hagueren convidat el dia de 
Sant Josep? ¿Què n’hauria 
dit de les falles actuals? 
Naturalment, ell no va poder 
imaginar ni preveure el que 
serien les Falles ni la manera 
de ser dels valencians tants 
anys després de la seua mort. 
Per a bé i per a mal, així és 
com som. Però, en tot cas, el 
com som depén de la manera 
com fa vora 150 anys la 
Renaixença va començar a 
pensar, a imaginar la identitat 
dels valencians. 
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Des d’aleshores han passat 
moltes coses: l’aparició del 
valencianisme polític, la 
Guerra Civil i el franquisme, 
la represa cultural des dels 
anys seixanta... Les Falles 
tampoc no han sigut sempre 
iguals, no cal ni dir-ho. Que 
les falles i la identitat dels 
valencians siguen alguna 
cosa més que només fer 
festa: alguna cosa digna és 
segurament allò que importa. 
No tornar a repetir els errors 
o les insufi ciències del passat, 
un objectiu possible. I el 
futur dels valencians no està 
atrapat en el passat. No està 
escrit. ¿Cremem un poquet 
tots els anys el passat que 
volem abandonar i seguim 
endavant?

Per a saber-ne més:

1. Ferran Archilés, “Entre 
la regió i la nació. Nació 
i narració en la identitat 
valenciana contemporània” 
en Teresa Carnero, Ferran 
Archilés (eds.), Europa, 
Espanya, País Valencià. 
Nacionalisme i democràcia: 
passat i futur, València, 
Publicacions de la Universitat 
de València, 2007, p. 143-186.

2. Antonio Ariño: La ciudad 
ritual. La fi esta de las Fallas, 
Anthropos, Barcelona, 1992. 

3. Rafael Roca: Teodor 
Llorente, el darrer patriarca, 
Bromera, Alzira, 2004, p. 127 
i següents.
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.Què és perer valencià. Ser valencià comportar neixement, satisfacció, at i refl exió
Abelard Saragossà | Universitat de València
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Conéixer 
la realitat 
valenciana 
Per a mi, ser valencià signifi ca formar 
part d’un poble, ser membre d’un 
poble, el poble valencià. El fet que 
els valencians sigam un poble per a 
mi comporta, sobretot, tres coses: en 
primer lloc, hem de conéixer-nos; en 
segon lloc, hem de sentir satisfacció 
de ser valencians; i, en tercer lloc, 
sobre el coneixement de nosaltres 
mateixos i sobre el sentiment de 
satisfacció, els valencians hem 
de ser solidaris entre nosaltres. 
Autoconeixement, satisfacció i 
solidaritat: eixos són per a mi els 
tres pilars bàsics de ser valencians. 
I, encara, un quart factor: capacitat 
autocrítica. Mirem-los d’u en u.

Un poble no existix si no es coneix, si 
no té consciència d’existir i voluntat 
de seguir existint. En el despatx de 
la Universitat de València, tinc un 
mapa del Regne de València del segle 
XVII. És molt bonic, perquè no és 
allargat (que és com és objectivament 
el nostre territori). En compte 
d’allargat, el mapa és tirant a redó, 
de tal manera que, partint del centre, 
Morella està a la part dreta superior; 
i, Alacant, està a la part esquerra 
inferior. En eixa representació del 
territori valencià, tot està prop. És 
realment formidable, perquè eixa 
manera de representar el Regne de 
València signifi ca que la visió que els 
nostres avantpassats del segle XVII 
tenien del seu país es refl ectix en la 
mateixa manera de cartografi ar el 
nostre territori.

Recuperem el tema del coneixement 
propi. Els valencians hem de 
conéixer les nostres comarques, siga 
l’Horta d’Oriola o el Baix Maestrat, 
siga la Plana de Castelló o la Plana 
de Requena i Utiel, siga la Safor 
o siga la regió muntanyenca que 
té Alcoi com a capital. Ara: per a 
conéixer-nos necessitem mitjans. 
L’autovia que va de Xàtiva a Alacant 
per Alcoi fa anys que hauria d’estar 
acabada, igual que el tren entre 
Gandia i Dénia. Per a que un poble 
estiga estructurat, les seues parts 
han d’estar ben comunicades. Per 
una altra banda, quan viatgem per a 
conéixer alguna comarca no cal dir 
que hem de ser molt respectuosos 
amb la forma de ser i de parlar de 
cada lloc. Un respecte que ha d’anar 
unit a la identifi cació. Com ara, 
si un valencià de Vila-real visita 
Torrent deu sentir com a pròpia eixa 
ciutat de l’Horta; o, si un valencià 
d’Ontinyent va a conéixer la ciutat 
d’Elx, deu identifi car-se amb el 
paisatge, amb la cultura i amb els 
valencians de la capital de les Valls 
del Vinalopó.

El coneixement de les comarques 
valencianes, el respecte a la varietat 
i la identifi cació amb cada una 
de les nostres formes de ser i de 
parlar desemboca en la satisfacció: 
la satisfacció de ser valencians, la 
satisfacció de ser com som i de parlar 
com parlem, des de la mar tranquil·la 
de Benidorm fi ns a les serres altes 
de Villena; des del Vinaròs mariner 
del nord fi ns a l’Oriola agrícola 
del sud. Ara bé, la satisfacció i 
l’autoestima no són sostenibles, no 
són perdurables, si no van unides 
a un sentiment i a una activitat de 

l’intel·lecte: el sentiment de ser 
solidaris i l’activitat de ser refl exius i 
autocrítics. 

Del 
coneixement a 
l’autoestima i 
la solidaritat 
Si una persona es sent valenciana 
d’una manera profunda i conseqüent, 
tendix a sentir-se solidària amb els 
valencians de cada comarca. I això 
implica tindre en compte la qualitat 
de vida. Difícilment viurem d’una 
manera satisfactòria si no funciona 
bé la indústria dels taulells i la del 
mobles, la tèxtil i la metàl·lica, la 
dels joguets i la del calcer, el turisme 
de vora mar i el turisme rural de 
l’interior. Sentir-se solidaris dels 
valencians de qualsevol comarca 
valenciana equival a preocupar-
se per la seua educació, per la 
seua salut i per la seua economia. 
Els valencians actuals no podem 
sentir-nos orgullosos de ser hereus 
dels vells llauradors valencians i, 
alhora, despreocupar-nos de la 
terra: desinteressar-nos pel preu que 
cobren els llauradors per les taronges 
o per les carxofes, per la verdura o 
per l’arròs, pel raïm o per l’oli. 

Ser valencià, sentir-se valencià, 
comporta drets i deures. U dels drets 
és tindre la solidaritat dels altres, 
sentir-se volgut i protegit. I, qui 
té eixe sentiment i eixe suport, ha 
d’actuar amb els altres de la mateixa 
manera, és a dir: respectant-los, 
volent-los i donant-los suport. I és 
que voler i ser volgut, ser solidari i 
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ser ajudat són processos que, quan 
són interdependents, s’alimenten 
mútuament i es multipliquen. Dos 
persones unides i coordinades no en 
són dos, sinó tres o quatre. Per això 
els pobles units són tan forts i tan 
admirables.

Una 
necessitat: 
ser refl exius o 
autocrítics 
Recuperem el solc. Per ara, hem 
parlat d’autoconeixement, de 
solidaritat i d’autoestima. Però, per 
a reeixir en la defensa de la terra, 
per a triomfar en el suport a la 
indústria, al turisme i als servicis 
en general; per a aconseguir eixos 
objectius necessitem ser refl exius i 
ser autocrítics. Cal ser autocrítics 
per a millorar l’ensenyament i la 
salut, perquè no existix una bona 
civilització sense una bona educació 
i una bona sanitat. Necessitem ser 
autocrítics per a deixar als nostres 
fi lls un país tan bonic o més com el 
que hem heretat dels nostres pares. 
Cal ser autocrítics per a mantindre 
l’economia valenciana en el món 
globalitzat actual. Hem de ser 
autocrítics per a fer propostes que 
milloren la societat valenciana, 
que augmenten el benestar dels 
valencians, que incrementen la 
formació humana; perquè sense 
fer créixer la nostra formació en 
els valors humans difícilment 
augmentarem el sentiment de viure 
bé, difícilment viurem d’una manera 
satisfactòria. 

En defi nitiva, per a mi ser valencià 
comporta quatre coses: en primer 
lloc, conéixer la societat valenciana 
en cada una de les seues comarques; 
en segon lloc, ser valencià implica 
sentir satisfacció de ser com som i 
de parlar com parlem; en tercer lloc, 
ser valencià demana ser solidari amb 
les necessitats dels altres valencians; 
fi nalment, ser valencià aconsella ser 
refl exius i autocrítics per a conservar 
les coses bones que tenim i millorar 
alguna de les defi cients. 

Ser valencià 
és, per a mi, la 
manera de ser 
humà, de ser 
persona 
Podríem dir que, en un món cada 
volta més global, ser valencià és per 
a mi la manera més fructífera de ser 
humà, la manera més humana de ser 
persona. Certament, els valencians 
som europeus i hem de participar en 
la direcció d’Europa. Però Europa 
és molt gran. Des del punt de 
vista dels sentiments, des del punt 
de vista de les relacions humanes 
quotidianes, Europa està lluny. Passa 
un poc igual en relació a una bona 
part d’Espanya. En canvi, ¡costa 
tan poc traslladar-se d’una població 
valenciana a una altra! Realment, 
la societat valenciana té una bona 
mida per a fer que els valors socials 
no siguen una cosa abstracta i 
separada de la vida quotidiana. Ans 
al contrari, sentir-se valencià permet 
que, en la vida de cada dia, hi haja 
un equilibri entre els interessos de 
l’individu i els de la societat, un 

equilibri entre les necessitats de la 
persona i les necessitats del poble. 
Contat i debatut, el sentiment de 
valencianitat cohesiona socialment, 
cosa que és tan positiva per a la 
persona com per al conjunt de la 
societat valenciana.

El valencià 
en el futur 
de la societat 
valenciana 
Com que sóc lingüista, dec tractar 
un tema que, en el fons, preocupa 
a molts valencians: què hem de 
fer els valencians amb el valencià. 
Quan un poble té una llengua 
pròpia, això augmenta fàcilment 
el sentiment de ser membre d’eixe 
poble. Fa poc, em contava una 
amiga argentina que, quan els fills 
de valencians emigrats a Argentina 
vénen a Espanya, no es senten 
del tot en casa mentres no senten 
parlar en valencià. Quan veuen 
persones que parlen en valencià, és 
quan senten que ja estan en casa, 
que ja estan en la pàtria dels seus 
pares. 

Entre el segle XIII i el XVIII, 
el valencià va ser la llengua que 
estructurava i travava la societat 
valenciana. Però la pèrdua de les 
estructures polítiques i jurídiques 
del Regne de València en 1707 va 
comportar l’expulsió del valencià 
de les institucions públiques, on 
va ser progressivament substituït 
pel castellà. La perduració d’eixa 
situació prop de tres segles ha deixat 
el valencià en una mala situació 
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social, ja que les activitats socials 
importants es fan pràcticament 
totes en castellà.

Amb la recuperació d’una part de 
l’autogovern gràcies a l’Estatut 
d’Autonomia, el valencià ha deixat 
de ser una llengua il·legal. Però, la 
situació social, només ha canviat 
d’una manera signifi cativa en les 
escoles, sobretot en aquelles que 
impartixen diverses matèries en 
valencià. En la resta de la societat, el 
valencià seguix en una situació molt 
precària, de marginalitat. A més, en 
la segona mitat del segle XX el poble 
valencià ha patit una fractura social 
produïda a causa de com interpretar 
la naturalesa del valencià, cosa que 
ha comportat efectes negatius, tant 
per al conjunt de la nostra societat 
com per a l’ús públic del valencià. 
La creació de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua ha contribuït a 
superar aquella divisió, per bé que 
encara queden seqüeles i alguna 
intransigència. 

Mirem al futur. Tenint en compte 
que vivim en un món en què els 
idiomes dominants pressionen els 
parlants de les altres llengües per a 
que no les usen en la comunicació 
pública, resulta versemblant creure 
que les llengües que no tenen el 
suport clar i inequívoc d’un Estat 
només tindran futur si es dóna 
una condició: formar part de la 
identitat d’un poble, ser un factor 
important en la caracterització 
d’una societat. D’acord amb això, el 
futur del valencià depén bàsicament 
de dos factors. El primer és forjar 
un projecte social de futur, un 
projecte en què els valencians tingam 

la voluntat de dirigir el nostre 
futur. Això és positiu per a tots 
els valencians i, per tant, és igual 
siga quina siga la nostra llengua 
materna, de la mateixa manera que 
és igual siga quin siga l’origen dels 
nostres pares. El segon factor que 
assegurarà el futur del valencià és 
que estiga articulat a eixe projecte 
social, és a dir, que els valencians 
percebem el valencià com a u dels 
factors defi nidors de la personalitat 
valenciana.
 

Cap a un 
valencià que 
permeta 
escriure com 
parlem i 
parlar com 
escrivim 
Cal destacar que, en eixa 
conjuminació entre societat i 
llengua, hi han beneficis per a les 
dos parts. La societat valenciana 
guanyaria perquè el fet de parlar 
en valencià augmenta fàcilment 
el sentiment de sentir-se valencià 
i la voluntat de ser valencià. I, 
el valencià, també guanyaria 
perquè el fet de ser vist com a un 
component definidor de la identitat 
valenciana potenciaria el seu ús 
públic. Ben mirat, a la vista que 
una llengua només existix si s’usa, 
la consideració del valencià com 
a component de la personalitat 
valenciana implica dos accions 
complementàries: en primer lloc, 
hem de combatre els obstacles que 
s’oposen a l’ús públic del valencià; 

en segon lloc, cal afavorir la 
identificació dels valencians amb el 
valencià i el seu ús públic.

Per a aconseguir eixos objectius 
(que són alhora socials i lingüístics), 
serà bo que aprengam dels errors 
del passat. Com ara, els valencians 
no hauríem de ser anti res: ni 
catalanistes ni anticatalanistes, ni 
espanyolistes ni antiespanyolistes. 
Els valencians només hauríem de ser 
una cosa: pro valencians; i, des d’eixa 
actitud ètica, hem de coordinar-nos 
amb tots els pobles amb qui tingam 
objectius en comú, siguen lingüístics 
o siguen econòmics, siguen culturals 
o siguen mediambientals.

Quant al model lingüístic que 
necessitem els valencians, hem 
d’intentar que siga identifi cador per 
a la majoria de valencians, que siga 
assimilable per als parlants de cultura 
mitjana i que siga practicable en la 
comunicació pública. El valencià 
culte ha de ser percebut com a natural 
i, alhora, com a potenciador de 
la personalitat valenciana. 
Això promourà que el 
valencià escrit i el 
valencià oral 
culte estiguen 
tan units, que 
siguen carn i 
ungla. L’objectiu 
és arribar a escriure 
com parlem i parlar 
com escrivim. Encara 
ens falta per a arribar 
a eixe objectiu i, 
u dels mitjans 
per a avançar, 
és tindre en 
compte un 
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principi sociolingüístic, que podem 
formular així: El poble no és per a 
la llengua, sinó la llengua per al 
poble. En l’humanisme, tot ha d’estar 
supeditat a les persones i als pobles. 
En conseqüència, és la llengua qui ha 
d’estar al servici dels parlants.

Conclusions: 
el poble 
valencià i el 
valencià es 
benefi cien 
mútuament 

Tragam conclusions. Per a mi, ser 
valencià és la manera més efi caç i 
més satisfactòria d’enfrontar-me a 
una necessitat humana: arribar a un 
equilibri entre els valors individuals 
i els valors socials. Perquè sentir-se 
valencià, sentir-se membre d’un 
poble facilita que els objectius 
socials es tornen un incentiu en la 
vida de cada valencià; i, el sentiment 
de solidaritat que fa nàixer el fet de 
sentir-se membre d’un poble, eixe 
sentiment espenta cada valencià a 
tindre interés per fer propostes per 
a millorar la seua societat. Estem 

davant d’unes relacions circulars que 
s’autoalimenten entre elles.

La societat valenciana té unes bones 
mides per a aconseguir que els 
noms persona i poble siguen paraules 
concretes, unes paraules plenes de 
sentit real, un sentit arrelat en la 
vida quotidiana. Quan tenia dèsset 
anys, vaig començar a sentir-me 
valencianista i, ara que en tinc 56, 
he de confessar que eixa actitud 
m’ha aportat moltes satisfaccions. 
Realment, si ara tornara a tindre 
dèsset anys tornaria a sentir-me 
valencià i tornaria a voler que els 
valencians governem la societat 

valenciana. 
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valencià consum ral dels encians 
Josep Lluís Doménech Zornoza | Acadèmia Valenciana de la Llengua
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Darrerament augmenten els 
interrogants sobre si el valencià 
s’usa molt o poc, sobre si caldria que 
s’usara més o menys. Eixe simple 
fet és símptoma que hi ha un major 
interés per la llengua. Fa unes 
dècades eixa preocupació per l’ús que 
se’n fa del valencià només apareixia 
en un grapat de persones, era una 
qüestió d’una mena de resistència 
lingüística. Els esdeveniments 
polítics i socials ens han dut a la 
situació actual, una situació que 
tot i ser considerada, per molts 
autors, d’incerta i insatisfactòria, 
és al mateix temps l’època en què 
més es llig i s’escriu en valencià. En 
certa mida ens atrevim a afi rmar que 
la llengua pròpia del País Valencià 
travessa per un moment molt 
saludable, gaudix d’una bona salut, 
tot i no ser la que els amants de la 
llengua desitjarien, com tampoc 
ocupa l’estatus i la consideració que 
esta llengua romànica i mil·lenària 
es mereix. És evident que el factor 
que ha fet que es coneguera més i 
millor la llengua ha estat l’escola. 
Des que als centres escolars del 
nostre territori ha entrat el valencià 
per a ser estudiat i utilitzat per 
tots els escolars la situació ha 
canviat substancialment per a bé. 
Consegüentment a l’aprenentatge 
ha augmentat l’interés per tot allò 
que envolta a la situació de la llengua 
pròpia dels valencians, al consum 
que d’ella es fa.

El 1983, les Corts Valencianes 
aprovaren la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià que, 
junt a l’Estatut d’Autonomia del 
1982 i el del 2006, es convertix en 
el millor marc legal que assegura 
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una protecció per a l’ús adequat de 
l’idioma pertot arreu. Els valencians 
podem estar tranquils en l’aspecte 
de dispondre d’un bon marc legal, 
d’una assegurança per a poder usar 
el valencià en els diferents àmbits 
sense dificultats ni impediments. 
Una altra qüestió són els problemes 
reals de la pràctica diària que, de 
tant en tant, o millor en moltes 
ocasions, origina dificultats en el 
seu ús, cosa que és habitual en tots 
els països on conviuen dos o més 
llengües.

La situació valenciana de 
coexistència de les dos llengües, 
el valencià i el castellà, no té la 
característica d’un resultat de 
bilingüisme social equilibrat. 
Ni molt menys. El que realment 
ocorre és que la concurrència 
d’ambdós llengües en el territori 
és de diglòssia, és a dir, de domini 
clar d’una llengua, la castellana, 
sobre l’altra, la valenciana. És una 
situació evident que cal tindre 
molt en compte a l’hora de definir 
les polítiques lingüístiques que 
calguen, i que, òbviament, en el cas 
que ens ocupa, sols poden anar en 
una direcció: fent el possible per tal 
que el valencià recupere el nivell de 
dignitat que li correspon.

D’altra banda, cal distingir entre 
coneixement i ús. Pel que fa al 
coneixement cal acceptar que, al 
llarg de la història, mai s’ha tingut 
un domini lingüístic de la llengua 
pròpia com en el moment actual, 
tal com hem indicat més amunt. 
Ara es coneix la llengua més que 
s’ha conegut mai. Se sap llegir, 
escriure, parlar, etc. Hi ha un major 
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nombre de ciutadans que tenen un 
domini lingüístic del valencià. ¿I 
l’ús de la llengua que se’n fa? Això 
són figues d’un altre paner. En les 
diferents enquestes que valoren l’ús 
del valencià no apareix un augment 
en la utilització del valencià pel que 
fa a percentatges de parlants. I això 
es deu a diversos factors, entre altres 
a la presència dels immigrants en 
el territori, que en els últims anys 
ha anat en augment. L’actitud de 
submissió per part de la població 
autòctona junt al desconeixement 
idiomàtic pel que fa als nouvinguts 
han estat factors que en poc o en res 
han afavorit un augment de l’ús. És 
qüestió de mantindre una actitud 
de respecte i tolerància, però també 
ho és que cal acceptar que s’ha de 
parlar en valencià i afavorir-lo en 
totes les situacions. I a més, això 
vol dir que no és una llengua que 
sols s’haja d’utilitzar en situacions 
secundàries, no científiques, 
d’anar per casa. Cal adquirir la 
consciència que és una llengua 
amb un potencial significatiu que 
cal desplegar i que el millor que es 
pot fer per ella és usar-la en tots els 
àmbits, fins i tot en aquells on no 
ha estat habitualment utilitzada. 
Notem que en part està apareixent 
la consciència d’usar el valencià en 
situacions on fa unes dècades era 
impossible: en el metge, a l’hora de 
parlar amb un advocat, etc. En això 
s’ha guanyat terreny, si bé encara 
s’ha de millorar més.

A l’ensenyament és on s’ha donat 
un major índex de penetració, ja 
que s’ha passat a una situació on 
el valencià està present en el 100% 
dels centres escolars d’Educació 

Infantil, d’Educació Primària 
i d’Educació Secundària i en 
algun dels grups de les carreres 
universitàries. Pensem al respecte 
que qualsevol disseny que es 
faça de programes educatius ha 
de contemplar el valencià com a 
llengua bàsica a l’ensenyament. 
No hi ha un altre mètode si es 
vol aconseguir l’objectiu que els 
estudiants acaben l’ensenyament 
bàsic tenint un mateix domini 
del valencià que el que tenen de 
castellà. Els diversos estudis de 
sociolingüística i de psicolingüística 
així ho indiquen. Qualsevol 
retrocés en el que s’està fent 
suposaria un autèntic desgavell i no 
afavoriria gens ni mica l’objectiu 
educatiu i social que es pretén amb 
una política lingüística positiva 
envers l’idioma de la terra. 

Podem dir, com hem afirmat en 
unes altres ocasions, que es preveu 
un augment progressiu pel que fa al 
domini del valencià, que es traduïx 
en tots els aspectes.

De qualsevol manera podem 
afirmar que hi ha un cert equilibri 
pel que fa a l’ús del valencià o 
del castellà a l’hora de parlar 
habitualment. Podem dir també 
que s’empra més el valencià a les 
botigues tradicionals que a les 
grans superfícies, si bé no hi ha 
una actitud de rebuig a les grans 
superfícies.

Pel que fa a la lectura en valencià, 
tot i haver-se produït una certa 
incursió en el món de la lectura 
per part de la gent, allà on fa una 
trentena d’anys era pràcticament 

inexistent, encara hi ha una certa 
tendència a considerar la lectura 
de llibres en valencià com una 
activitat relacionada amb el món 
escolar. Això sí, augmenta la 
tendència a llegir en valencià com 
una cosa natural. Creiem que cada 
vegada això serà així i els valencians 
tindrem la tendència a llegir un 
llibre en valencià com un acte 
independent de les obligacions 
escolars, sinó per l’interés que es 
tinga per l’autor o el tema que 
tracte, d’igual manera a com fem 
quan llegim un llibre escrit en 
castellà. Això significaria un camí 
cap a la normalitat.

Hi ha un espai per al funcionament 
dels mitjans de comunicació 
en valencià d’una manera 
normalitzada, si bé no ha estat 
desenvolupat. Els mitjans de 
comunicació no solen emprar 
el valencià com a llengua. El fet 
d’haver programes televisius en 
llengua autòctona i que la gent no 
ho rebutja significa que emprar el 
valencià és possible i, a més, des 
del punt de vista de la recuperació 
lingüística i de la defensa de la 
multiculturalitat és, fins i tot, 
aconsellable. El fet de no emprar-
lo és a causa d’una decisió política, 
d’una determinada actitud que res 
té a veure amb les possibilitats reals 
i amb les peticions i necessitats dels 
receptors. La presència del valencià 
en els mitjans de comunicació té 
futur, si bé cal una promoció des 
dels poders públics i un major 
esforç per part de les empreses, que 
han de confiar que això és, fins i 
tot, rendible des del punt de vista 
econòmic.
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Hi ha alguns camps on ha costat 
més que el valencià arribe a una 
mínima introducció, per exemple 
en l’activitat econòmica i en la 
justícia. La inèrcia i el desinterés 
han estat els elements decisius a 
l’hora de fer que esta situació siga 
així. Cal tindre en compte que 
la introducció del valencià en els 
mitjans de comunicació i en el 
terreny de l’activitat econòmica 
són dos de les condicions 
sense les quals no és possible la 
normalització.

El valencià està present en 
l’administració, i això ha sigut 
la consecució d’un important 
objectiu, ja que, des del meu punt 
de vista, cal que les institucions 
vagen per davant de les demandes 
dels ciutadans, i la valencianització 
de l’administració pública és 
una mesura exemplar. Depén, de 
vegades, dels usuaris el fet que el 
valencià s’use més o menys en el 
món administratiu, en el terreny de 
l’oficialitat. ¿I els polítics? ¿Usen el 
valencià? Sí, però poca cosa, molt 
menys del que haurien d’usar-lo. No 
parlem de l’ús que se’n fa en alguns 
pobles de la zona de predomini 
lingüístic valencià, que, a poc a poc, 
cada vegada més alcaldes i regidors 
l’usen d’una manera habitual. Ens 
referim a la seua presència en les 
Corts Valencianes, en el govern 
autonòmic i en les diputacions. En 
eixes i en unes altres institucions es 
fa un ús minoritari, i això tant per 
part del partit que ocupa el poder 
com per part de les formacions 
polítiques de l’oposició. Els polítics, 
que tenen l’obligació de fer que 
la llei s’acomplisca, haurien de ser 

exemplars i usar més el valencià a 
tota hora, és el seu deure, la seua 
obligació. I no ho fan. Eixa actitud 
d’indiferència contrasta amb una 
altra de positiva, a favor de l’ús de la 
llengua autòctona, que trobem en 
unes altres comunitats autònomes 
que també tenen llengua pròpia. 
Una vegada més, la postura de 
meninfotisme es fa palesa entre els 
valencians.

Davant de la situació plantejada 
podem dir que no podem mostrar 
una postura d’utopia pessimista. 
Això significaria augmentar el 
problema i no avançar. Tampoc 
s’avançaria amb una actitud d’utopia 
optimista, això és, creure que tot 
va bé i que no hi ha cap problema, 
i que el valencià no necessita cap 
ajuda. Això es traduiria a voler 
amagar la realitat i no fer res per 
a resoldre la situació de diglòssia 
en la qual ens trobem. Creiem que 
el que cal és reconéixer la situació 
real del valencià i el seu ús i establir 
els procediments i dotar dels 
instruments necessaris per tal que la 
situació millore. I això sí que és cosa 
de tots i cadascun dels valencians, 
que han de considerar, per a bé de 
tots, la llengua pròpia no sols com 
un mitjà de comunicació, sinó, i el 
que és més important, com a part 
del patrimoni cultural de tots els 
valencians, de tots, no sols dels 
valencianoparlants.
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7.Què m amb ngua? 
Ferran Suay i Lerma | Universitat de València 
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Un dilluns del mes de febrer, un 
home jove entra al casal de la falla:

–Bon dia. He acabat de vendre 
la loteria que em tocava. Puc 
demanar-ne més?

–Claro que sí, hombre. Faltaría 
más. Toda la que quieras.

–I si esta no la venc, podré 
tornar-la?

–Sí, no te preocupes. Ojalá todos 
hicieran como tú. La falla iría 
mucho mejor.

La conversa no tindria res de 
particular si no fóra que la persona 
que parlava en valencià té la pell 
negra, es diu Khadim, la seua llengua 
materna és el wòlof, i fa només tres 
anys que viu al Camp de Morvedre. 
Per contra, qui s’expressava tot el 
temps en castellà és el tresorer de la 
falla, valencianoparlant de soca-rel, 
de família valenciana pels quatre 
cantons, que viu a Sagunt des que va 
nàixer.

El món al revés?

No. Ben al contrari, és una 
situació freqüent: una persona 
vinguda de fora, que intenta 
expressar-se en valencià, i topeta 
amb les dificultats que li posen... 
els mateixos valencians. Allò que 
resulta més sorprenent (i, potser, 
més pervers) és que si preguntem 
al tresorer per què ho fa, això de 
parlar-li en castellà, probablement 
ens dirà que ho fa “per educació”. 
Així ja ho tenim clar! De manera 
que una persona se’ns acosta, 

ens parla en la nostra llengua, i 
“per educació”, li contestem en 
un altre idioma, que és com dir-
li ben alt i ben clar: “No ho fas 
prou bé, i no cal que faces l’esforç 
de parlar en valencià: igualment 
no et considerarem dels nostres”. 
Analitzem, per un moment, la 
mateixa conducta, en un altre 
context. Imaginem que una 
persona se’ns acosta i ens demana 
–educadament, i per favor– un got 
d’aigua. Li donaríem un tros de pa? 
I, a més a més, diríem que ho hem 
fet per educació?

Dit així, estic segur que molta gent 
(i això inclou moltes de les persones 
que fan això de parlar en castellà 
als nouvinguts) no subscriuria el 
missatge. I, tanmateix, quan els 
parlem en castellà, és exactament 
això el que els estem transmetent. 
Estem rebutjant de ple la seua 
iniciativa de parlar en valencià, i –de 
passada– els estem notifi cant que no 
estem disposats a admetre’ls entre els 
nostres.

No és per casualitat que ho fem 
així, ni perquè els valencians 
siguem una espècie de marcians 
estranys, acomplexats o carregats 
d’autoodi per raons genètiques. 
Ho fem així perquè ho hem 
aprés. Ens ho han estat ensenyant 
–de fa segles– amb tota classe 
de mitjans, per terra, mar i aire. 
I això inclou els mètodes més 
salvatges i coercitius, com ara les 
prohibicions, rentar la boca amb 
sabó, les burles i desqualificacions, 
etc., i també uns altres mecanismes 
més subtils i –potser per això 
mateix– més efectius. 

M’estic referint al fet que tots els 
diaris, ràdios i televisions hagen 
estat exclusivament en castellà 
durant molts anys, i al fet que 
–encara ara mateix– quan no són 
formalment en castellà, estiguen 
profundament castellanitzats, de 
manera que només ens mostren 
la nostra llengua com una cosa 
secundària, subordinada, i útil 
només per a alguns temes (notícies, 
futbol...) i no per a uns altres de 
ben rellevants, com ara la publicitat 
o les pel·lícules. Com a exemple 
perfecte, tenim la televisió púbica 
valenciana (pública, pel que fa al 
cost econòmic, que paguem entre 
tots). Canal 9 emet un 75% dels 
continguts en castellà, tal com si 
les sigles RTVV correspongueren 
a Ràdio Televisió de Valladolid. 
D’altra banda, els diaris escrits de 
més tiratge a casa nostra són Levante 
(al llevant de què?, de Madrid?), i 
Las Provincias (província signifi ca, 
en llatí, ‘terra vençuda’), escrits tots 
dos en espanyol, i oferint –també 
tots dos– una visió completament 
subordinada, no sols del valencià, 
que és pràcticament inexistent en les 
dos publicacions, sinó també dels 
valencians. 

Estic parlant també del constant 
desprestigi i marginació a què 
sotmeten el valencià les principals 
autoritats del nostre país (honroses 
excepcions a banda), que sempre 
s’expressen públicament en 
castellà, i que només parlen en un 
valencià brutalment castellanitzat i 
grollerament vulgar, en comptades 
ocasions, i –generalment– només ho 
fan quan intenten atiar polèmiques 
estèrils com la del nom o l’origen de 

228888
mocador_2012.indb   288mocador_2012.indb   288 16/1/12   13:55:1816/1/12   13:55:18



la llengua, amb fi nalitats netament 
partidistes, i amb la intenció 
inequívoca de contribuir –al màxim 
de les seues capacitats– a l’extermini 
de la llengua pròpia dels valencians.

És per tot això que els valencians 
actuem com si ens avergonyírem 
de ser-ho, i ocultem la nostra 
llengua com qui tapa alguna 
vergonya. Ens comportem com si, 
en comptes de valencians, fórem 
uns castellans de segona divisió. 
I així, en lloc d’afavorir que la 
gent que ve a viure entre nosaltres 
s’integre i arribe a sentir-se també 
una miqueta d’ací, els convertim 
en forasters permanents, i –de 
passada– els fem saber que això que 
parlem entre nosaltres no és una 
llengua digna que –com qualsevol 
altra– mereix l’esforç d’estudiar-la i 
aprendre-la, i proporciona el plaer 
d’utilitzar-la per a comunicar-se.  

Després d’això, no és estrany 
que algunes d’aquestes persones 
desenvolupen una certa hostilitat 
respecte al valencià, que moltes no 
facen cap més esforç per aprendre’l, 
i que cada dia se senta més poc 
valencià pel carrer. Penseu com ho 
faríeu si anàreu a viure a un país 
en què, d’una banda, vos expliquen 
que tenen una llengua pròpia, i de 
l’altra, el president del govern no 
la parla mai. I aleshores, encara 
vos fan saber que, per a treballar 
en determinats llocs, heu de tindre 
un títol que acredite els vostres 
coneixements d’eixa llengua que els 
polítics no parlen mai. No caldrà 
que la parleu, no! Únicament que 
supereu un examen. És tan difícil 
entendre que això puga generar 

hostilitat cap a la llengua? Els 
governants que patim actualment 
ho saben molt bé, i és per això que 
actuen com ho fan, perquè saben 
que és una bona manera de matar i 
soterrar el valencià. 

I curiosament, l’alternativa no és 
gens difícil. Es tracta de comportar-
se amb normalitat (una normalitat, 
això sí, que les màximes autoritats 
valencianes s’entesten a negar-
nos), i de ser hospitalaris i educats 
de veritat. I ser hospitalaris no és 
fer-nos passar per qui no som, ni 
ocultar-nos davant dels ulls dels 
qui vénen a visitar-nos, o a viure 
i a treballar amb nosaltres. Ans al 
contrari, ser hospitalari és compartir 
allò que tenim, siga menjar, faena o 
companyia. Ser hospitalari és parlar 
als qui vénen de fora en la mateixa 
llengua amb què parlem amb la 
gent que estimem de veritat. Ser 
hospitalari és –també– ajudar els 
qui ho necessiten a integrar-se a casa 
nostra. 

I ser educats és respectar allò 
que ens aporta la persona amb 
qui tractem. Ser educats és valorar 
l’esforç que fa algú quan aprén 
un idioma, admetre-li els errors, 
corregir-los només si ens ho demana, 
i fer-li vore que parla prou bé com 
perquè ens entenguem, que no és 
ridícul ni graciós que s’expresse en 
valencià, i que ens mereix tot el 
respecte el seu intent. I com es fa 
això? És molt fàcil: només li hem 
de parlar en valencià. No cal fer 
cap esforç addicional. No cal fer 
escarafalls pel fet que algú que no 
ha nascut ací s’expresse en la nostra 
llengua. No cal dir-li que ho fa de 

categoria, quan encara no és veritat. 
No cal comentar-ho amb més gent, 
com si fóra una de les set meravelles 
del món. Si fem això, si destaquem 
constantment el fet que una persona 
vinguda de fora s’expresse en valencià 
(Xe, mira! Si encara no fa un any 
que viu ací i ja parla en valencià, 
tu!), potser l’avergonyirem, i farem 
menys probable que continue fent 
això mateix. Els elogis poden estar 
bé, si els administrem discretament 
(millor, en privat), i només al 
principi. Al cap d’un temps, 
esdevenen més una nosa per a qui 
els rep. 

I ja ho sabem, que és perfectament 
possible viure en castellà en 
qualsevol ciutat o poble valencià. 
Però no ens enganyem: no és 
possible viure igual de bé. No és 
possible integrar-se i participar amb 
la mateixa plenitud amb què ho 
fem aquells que sí que coneixem les 
dos llengües ofi cials. Negar-li a algú 
l’accés al valencià és també barrar-li 
el pas a una millor qualitat de vida. 
El valencià els pot obrir portes, els 
permetrà d’arrelar-se –si ho volen–, 
els oferirà la possibilitat de deixar de 
ser uns forasters de per vida, per a 
passar a ser uns valencians més, sense 
perjudici del seu dret a conservar 
les seues arrels i cultivar la seua 
cultura d’origen, siga aquesta wòlof, 
amaziga, paquistanesa, castellana o 
romanesa.

Els mateixos governants que 
esmercen tot el seu esforç a 
exterminar el valencià, ens 
recorden constantment que som 
una societat bilingüe. Només 
ho fan, això sí, quan els sembla 
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que l’argument pot fer-se servir 
a favor del castellà. Ho fan per 
tal que res no puga estar escrit en 
valencià, si no ho està també en 
espanyol. Mai no el fan servir al 
revés, en favor del valencià. I així, 
la majoria de les comunicacions 
i anuncis de la Generalitat o dels 
principals ajuntaments, estan 
escrits exclusivament (i de manera 
excloent) en castellà. Doncs bé: 
si els fem cas i acceptem que som 
una societat bilingüe, haurem de 
convindre que en una societat 
bilingüe hi ha dos classes de 
persones: les capacitades, que 
coneixen les dos llengües oficials, 
i les discapacitades, que només en 
saben una. I els governs haurien 
d’actuar perquè cada dia hi haja 
menys discapacitats en la societat, 
no perquè tots arribem a ser uns 
inútils monolingües, com ho són 
una bona part d’ells mateixos.

Som un poble integrador. Ho hem 
estat, històricament, i tenim vocació 
de seguir sent-ho. I cap poble 
no pot integrar si ell mateix es 
desintegra. Només des de la nostra 
identitat, des de la nostra manera de 
ser com som, serem capaços d’oferir 
alguna cosa d’interés al món, i 
de facilitar l’accés als qui vénen 
d’altres llocs. Una llengua, una 
cultura, són precisament això: una 
manera de mirar el món; una forma 
d’entendre’l. És per això que els 
valencians diem “la Mare de Déu”, 
destacant la seua condició maternal, 
mentre que els castellans en diuen 
“la Virgen”, destacant la seua 
condició sexual. O que els castellans 
celebren cada any les “Navidades” 
mentre que aquí amb un sol Nadal 

ja ho tenim bé, com 
també tenim prou 
també amb un “bon 
dia” i una “bona nit” 
cada vint-i-quatre 
hores, enfront dels seus 
múltiples “buenos días” 
i “buenas noches” diaris.

Darrere de cada llengua 
hi ha tota una concepció 
del món, perquè la 
llengua és l’expressió d’un 
comportament col·lectiu, 
d’una forma de ser diferent, 
no millor ni pitjor que altres, 
senzillament diferent. Per 
això, tots els qui han canviat 
de llengua a casa, al carrer, a la 
faena, no sols canvien de llengua, 
també canvien de punt de vista. 
El nostre idioma és també una 
aportació pròpia, que ningú no pot 
fer per nosaltres, i que nosaltres 
només podem fer des de la nostra 
identitat. La cultura castellana ja 
ha fet i fa aportacions importants i 
molt valuoses al patrimoni cultural 
de la humanitat. Nosaltres també 
podem i volem fer les nostres 
aportacions. I, per això, ens cal 
conservar la llengua, i ens cal una 
miqueta més d’autoestima, que és 
com ara solem anomenar l’amor 
propi o la dignitat. 

I una bona manera de fer 
augmentar la nostra autoestima és 
sentir-nos educats i hospitalaris. 
Posem, per tant, fil a l’agulla des 
d’ara mateix: siguem educats, 
parlem en valencià a totes aquelles 
persones que ens puguen entendre. 
No únicament a les que sabem que 
han nascut ací i tenen el valencià 

com a 
llengua 
familiar. No 
tan sols a les 
que ens consta 
que el parlen, 
sinó a tota la 
gent amb qui ens 
relacionem al llarg del dia. Si no 
l’entenen, o si no el volen sentir, 
ja ens ho faran saber. I aleshores, 
sabent ja positivament què és el 
que vol l’altre, arribarà el moment 
de fer-me a mi mateix la pregunta 
–ben legítima–: i jo, què vull?
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Renovar promís alencià
Honorat Ros i Pardo | Acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
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I. El primer 
marc 
normatiu del 
valencià 
L’Estatut d’Autonomia dels 
valencians (1982) va ser un pacte 
de convivència, on es va marcar 
un objectiu global integrador: 
“fomentar el desenvolupament de 
les peculiaritats del poble valencià”, 
i la denominació del valencià com 
a “llengua pròpia” i el seu estatus 
especial amb l’objectiu de la seua 
“recuperació amb els criteris que per 
llei s’establisquen”. 

Si en l’anhel cívic de democràcia 
i llibertat anaven units el crit 
reivindicatiu de “Volem l’estatut” 
amb els de “Parlem valencià” i 
“Valencià a l’escola”, cal homenatjar 
el Govern Valencià, i les Corts 
encertaren en donar importància 
cabdal i prioritària a la decisió 
política d’establir els criteris 
generals de foment i promoció de la 
nostra llengua històrica, en sintonia 
amb les aspiracions bàsiques dels 
més compromesos en la recuperació 
del valencià. 

El primer govern valencià va ser 
diligent a atendre este manament 
de l’Estatut. Va donar prioritat 
a la Llei d’ús i ensenyament 
del valencià (LUEV) (1983). I 
va deixar palés el perquè de la 
prioritat al presentar el projecte: 
“La defensa de la llibertat i 
l’autonomia passa necessàriament 
per la recuperació del valencià”. Les 
Corts, en aprovar-la, fa 27 anys, 

encertaren! I novament cal enaltir 
aquells components de les Corts 
i governants dels valencians, atés 
l’esforç que aleshores feren, per 
superar enfrontaments i, fruit del 
diàleg, convenir un marc unitari 
per a la política lingüística. 

La LUEV fou una opció de futur: 
encetar un procés de promoció i 
foment del valencià, amb l’objectiu 
final d’assolir “l’equiparació 
efectiva amb el castellà i garantir 
l’ús normal i oficial d’ambdós 
idiomes en condició d’igualtat”, 
establint com especials vehicles 
de recuperació l’administració, 
l’ensenyament i els mitjans de 
comunicació. Es va encomanar 
al Govern Valencià “la direcció 
tècnica i la coordinació del procés” 
per a garantir els drets lingüístics 
individuals i atorgar especial 
protecció al valencià com a llengua 
pròpia del poble perquè siga un 
vincle d’integració social de tots 
els valencians. S’encetava així, en 
afirmació de R. Ninyoles, “un dels 
processos de major transcendència 
i complexitat que la societat 
valenciana ha experimentat al llarg 
de la seua història: l’empresa de 
rehabilitació social de la llengua 
pròpia”.

Governs diferents han anat 
concretant el marc legal per la 
promoció del valencià, i com a més 
significatives: la Llei de creació de 
la Ràdio Televisió Valenciana, com 
a “vehicle de recuperació” (1984) i 
la creació de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua com a “ens de 
referència normativa del valencià” 
(1998).

II. 
Recopilació 
d’actuacions 
El Llibre Blanc de l’Ús del Valencià. 
II Iniciatives per al foment del 
Valencià, publicat per l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL) 
l’any 2008 (www.avl.gva.es.avl.
gva.es/publicacions), en la seua 
primera part, presenta les etapes 
del procés de recuperació del 
valencià en dos apartats: “Punta 
de llança del futur del valencià 
(1982-1995)” de Baltasar Vives, i 
“Balanç de la promoció del valencià 
(1995-2007)” de Vicent Satorres. 
Allí se’ns expliquen les actuacions 
més positives dels diferents 
governs valencians. Tractarem 
de compendiar-ne algunes de 
rellevants.

En primer lloc cal fer esment de 
la creació ex novo d’estructures 
de planifi cació i dinamització 
lingüística: des del Gabinet 
d’Ús i Ensenyament del Valencià, 
amb els coordinadors per al seu 
ensenyament (1983), la constitució 
de la Comissió Interdepartamental 
per a l’aplicació de l’ús del valencià 
(1984), la creació de la Junta 
Qualifi cadora de Coneixements de 
Valencià (1985), la constitució el 
1987 tant del Servei d’Ensenyament 
en Valencià com d’un Gabinet d’Ús 
del Valencià i després la Direcció 
General de Política Lingüística 
(1991), minvada en Àrea de Política 
Lingüística (1995), que ha anat 
dissenyant els diferents programes i 
fent-ne la difusió. 

229944
mocador_2012.indb   294mocador_2012.indb   294 16/1/12   13:55:2616/1/12   13:55:26



Des d’estes institucions s’han 
realitzat actuacions molt plurals i 
positives, com ara: 

Estudis sobre el valencià actual: 
fi xació de criteris ortogràfi cs i 
gramaticals (els de les Normes del 
32 i les universitats): Diccionari 
Valencià, Gramàtica Valenciana 
i Els Verbs Valencians. Confecció 
de manuals, vocabularis, cursos de 
valencià en línia, el valencià per a 
nouvinguts (2006).

El reciclatge del professorat 
(en un principi solament uns 3.000 
tenien la capacitació ofi cial de les 
universitats) i dels treballadors de 
les administracions (des del 83 a 
l’actualitat), confecció de manuals, 
vocabularis. Programes de traducció 
i correcció.

El valencià a l’ensenyament: la 
generalització de l’ensenyament del 
valencià al sistema educatiu amb la 
confecció de materials didàctics i 
un professorat extraplantilla (1983-
1987) i els plans de promoció de l’ús 
(des del 1990) en diferents àmbits 
amb especial rellevància en el disseny 
i la implantació de programes 
d’ensenyament en valencià (amb una 
evolució signifi cativa: des dels 10 
centres el curs 1983-84 als quasi 700 
en el curs 1995-96, fi ns un poc més 
de 1.000 en el curs 2006-07). 

El suport a l’ús social del 
valencià i les convocatòries 
de la Junta Qualifi cadora de 
Coneixements de Valencià (des del 
1985, amb un total de quasi 4.000 
matriculats el primer any als 56.000 

de l’any 2007, amb uns nivells 
màxims de participació en 1994, 
amb 80.000 matriculats, i de quasi 
70.000 en l’any 1998). 

Estudis de la realitat 
sociolingüística: amb l’objectiu 
de conéixer la situació social del 
valencià en els diferents àmbits d’ús 
es va fer un seguiment sistemàtic 
per mitjà de diversos estudis i 
investigacions tant de l’ús ofi cial del 
valencià com de l’ús social.

Campanyes generals pel 
valencià: la sensibilització positiva 
de la societat valenciana pel valencià 
en campanyes generals (des de la 
campanya “Parlem valencià” (1984) 
a la “Visquem en valencià” (1990-
92) i a les “Valencià, clar que sí” 
(1996), “Viu en valencià” (2004) i 
“En valencià, naturalment” (2006).

Campanyes sectorials amb 
elles relacionades: “Com et diuen” 
(1984) o “Al registre en valencià, 
naturalment” (2006); promoció del 
valencià al comerç (1985-87, 1990-
91 i 2006): “On podem aprendre 
valencià” (1990-94) o “Aprendre 
el valencià té futur” (1990-93), 
“El taxi en valencià” (1887-88, 
1992 i 2007), les autoescoles en 
valencià (2005), actuacions en 
l’hostaleria (1986-87 i 2006), 
difusió del lèxic “La Generalitat 
t’ajuda” (des del 1985: subvencions 
a comerços, empreses, indústries i 
associacions cíviques, a ajuntaments 
i mancomunitats; convenis amb 
les universitats, sindicats i col·legis 
professionals; ajudes a la traducció 
i al doblatge…), “De festa en 

valencià, naturalment” (2005-
2006)…

Però sobretot cal exalçar els 
ciutadans i ciutadanes que han 
estat fi dels al conreu i ús del 
valencià, i que han fet possible 
superar les difi cultats que tot 
procés de recuperació i retrobament 
comporta. Cal remarcar la labor 
que ha dut a terme, dia a dia, al 
llarg de vint anys, el professorat i el 
consells escolars, que han contribuït, 
progressivament, a situar el valencià 
en una posició de normalitat en 
l’àmbit educatiu, inculcant hàbits 
de conducta lingüística tolerant 
i comprensiva entre els jóvens, i 
formant-los en la competència 
necessària en el món actual. 

III. Elements 
per a un 
balanç 
Hom assenyala etapes i ritmes 
d’aplicació diferents, progressos 
i estancaments, llums i ombres, 
encerts i desencerts... Podem fer un 
balanç global del procés, donant 
resposta a dues preguntes cabdals: 
hem frenat el procés de minorització 
del valencià que hi havia quan es va 
aprovar la LUEV? Caminem cap a la 
substitució defi nitiva del valencià o 
estem en el camí del redreçament? I 
moltes altres!

1. Balanç quantitatiu: 

Per a fer un balanç podríem prendre 
en consideració i analitzar les dades 
i xifres que ens aporta el Llibre blanc 
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de l’ ús del valencià i L’enquesta de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
sobre la situació social del valencià. 
2004 (www.avl.gva.es/publicacions), 
i en concret el capítol VI. “Evolució 
dels coneixements i de l’ús del 
valencià: 1985-2004”. Ens retrata la 
situació sociolingüística als vint-i-un 
anys de l’aprovació de la Llei d’ús i 
ensenyament del valencià. 
Podem traure, analitzant els 
resultats en els municipis de 
predomini lingüístic valencià, les 
dades i xifres signifi catives (referides 
a la zona valencianoparlant) 
següents: 

L’estat de la competència 
lingüística: el 82% l’entenen, el 
58% saben parlar-lo, el 51% el 
lligen i el 27% l’escriuen... prou bé 
o perfectament. Però entre 1985 i 
2004 el percentatge dels que afi rmen 
parlar-lo ha minvat en set punts.

La via d’aprenentatge del 
valencià: el 57% han aprés a parlar-lo 
amb la família i el 19% a l’escola... i el 
56% han aprés a escriure’l a l’escola... 

El nivell d’ús a casa: usen sempre 
el valencià el 33%, usen més el 
valencià el 37% i arriben a usar-lo 
en alguna ocasió el 49%... Però el 
predomini del valencià ha disminuït 
en quasi 10 punts. 

El nivell d’ús en altres àmbits 
socials: usen més el valencià que el 
castellà: amb els amics el 33%, a les 
botigues el 32%, als bancs el 30%... 
Quant a la utilització indistinta 
d’ambdues llengües, els nivells 
superiors es constaten en l’àmbit del 

treball en les relacions externes (el 
20%) i entre els amics (15%). 

Respecte al canvi de llengua, 
al passar de l’àmbit en què s’usa 
més el valencià (a casa) als altres 
àmbits continua fent el mateix: 
amb els amics el 78%, a les botigues 
tradicionals el 76%, als bancs el 
72%... Mentre que entre els que usen 
més el castellà les proporcions de 
manteniment són molt més elevades: 
el 84% entre els amics, el 88% a les 
botigues tradicionals, el 91% als 
bancs... 

Per edats l’ús preferent del 
valencià va disminuint amb els 
descens de l’edat de la població: a 
casa entre el 51% dels majors de 64 
anys als 25% que tenen 25-34 anys. 
Però el grup d’edat més jove (15-24 
anys) l’usa el 28%, tres punts per 
dalt del grup d’edat immediatament 
superior... 

Pel que fa a la transmissió 
intergeneracional en el context 
familiar del valencià: la població 
que parla o parlava exclusivament 
o de forma prioritària en valencià 
amb son pare o amb sa mare (40%) 
és pràcticament el mateix que ho fa 
així amb els seus fi lls (39%), després 
d’haver passat per un retrocés 
de l’ús amb la parella (35%). Pel 
que fa al castellà la utilització ha 
baixat lleugerament: d’un 55% d’ús 
amb els pares a un 52% amb els 
fi lls, augmentant-ne l’ús indistint 
d’ambdues llengües (del 2% al 6%). 

Les valoracions sobre l’ús del 
valencià: el 43% afi rma que a nivell 

social s’usa més que fa uns anys, 
però el 57% afi rmen que hauria 
d’usar-se més encara i valoren 
molt negativament, perquè l’usen 
poc o gens, el 35% l’administració 
autonòmica, el 52% els representants 
polítics i el 55% els mitjans de 
comunicació... 

L’existència de difi cultats per a 
viure en valencià és una realitat: el 
57% diu que les difi cultats són 
moltes o algunes... 

El valor positiu del valencià en 
el futur: afi rmen que serà positiu 
o molt positiu en les relacions 
personals el 74%, i en les laborals el 
67%... 

La valoració del nivell desitjable 
de coneixement de tots els residents 
a la Comunitat Valenciana: el 91% 
opina que haurien d’entendre el 
valencià i el 65% creuen que haurien 
de saber-lo parlar... 

I la valoració pels residents a la 
zona valencianoparlant de l’actuació 
de la Generalitat respecte al 
foment del valencià: els sembla molt 
satisfactòria al 3% i satisfactòria 
al 41%; un 15% la valoren com a 
indiferent; el 24% afi rma que és 
insatisfactòria i el 7% que molt 
insatisfactòria; i un 10% no expressa 
cap opinió. 

Caldria aprofundir en 
l’anàlisi d’este conjunt 
d’indicadors, de variables, 
que estan interrelacionades i 
es condicionen, que sovint no 
són unidireccionals i que, fins 
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i tot, apareixen a vegades com a 
contradictòries. Podríem aportar 
elements plurals i diferents per a 
l’anàlisi, puix són molts els factors 
que hi intervenen i, per tant, 
són molts els elements que cal 
incloure i combinar si es vol avaluar 
globalment un procés lingüístic. 
Caldria, a més, comparar les dades 
resultants amb altres d’enquestes 
homòlogues anteriors, en concret 
les realitzades per la Conselleria de 
Cultura, i podríem així establir el 
sentit del procés aleshores encetat... 
No és l’hora de fer-ho ara i ací! 

Cal fugir de lectures 
simplificadores. D’entrada entenem 
que cal deixar de banda la “utopia 
pessimista”, la qual afirma que, vist 
el procés, anem irremeiablement 
cap a la mort final del valencià. 
També la “utopia il·lusòria”, la qual 
mantindria que, malgrat tot, el seu 
futur està garantit. Ni l’optimisme 
irreal, que considera que “de 
derrota en derrota anem cap a la 
victòria final”, ni el pessimisme 
determinista, que estableix 
que la globalització comporta 
fatalment el final de les llengües 
minoritàries que progressivament 
i necessària seran minimitzades 
i desapareixeran, poden ser la 
conclusió, ni primera ni final, de 
l’anàlisi de la situació. Per contra 
cal tindre present la complexitat 
de factors de tota mena que 
condicionen l’estatus lingüístic i 
que els canvis culturals i lingüístics 
mai són instantanis, encara que la 
política de substitució siga la més 
radical i coercitiva. 

2. Balanços qualitatius: 

Hi ha diversos balanços globals 
d’importància signifi cativa i 
representativa: 

El Consell Valencià de Cultura 
diu en el Dictamen sobre qüestions 
lingüístiques de 1998: “La situació 
del valencià és certament paradoxal”; 
quant a l’ús culte i ofi cial... estem 
millor que no hem estat en els 
darrers segles...; en canvi, quant a 
l’ús popular no sembla que assistim a 
cap tipus de represa... Si continuem 
en una situació de desafecció 
lingüística... la seua mera preservació 
deixarà de ser possible”. 

Els fi rmants del Compromís 
per la Llengua des del 2003: “el 
valencià perd presència en la vida 
pública sobretot perquè els poders 
polítics han abandonat les seues 
responsabilitats... Davant els canvis, 
el valencià es troba indefens... i es 
degradarà formalment i es convertirà 
en un instrument de comunicació 
residual”. 

També l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, en el XX aniversari 
de la LUEV, el 20 de novembre 
de 2003, assenyala: “el balanç 
general és positiu, bé que encara no 
satisfactori”. 

Té especial rellevància política 
el Pacte pel valencià. Acords per 
la promoció del valencià, signat 
pels grups majoritaris de les Corts 
Valencianes el 14 de juliol de 2001, 
amb motiu de l’elecció dels membres 
de l’AVL, en el qual se sintetitza el 

balanç global en afi rmar: “La llei 
no ha donat els resultats esperats 
perquè s’ha aplicat, i molt dèbilment, 
només en el sector de l’ensenyança 
[...] en la promoció de l’ús ha resultat 
insatisfactòria, i el valencià [...] corre 
el gran perill de desaparéixer en poc 
temps” i “És urgent aprofundir en 
el procés de promoció de l’ús del 
valencià en concretar, desplegar i 
actualitzar els manaments de la Llei 
d’ús i ensenyament del valencià, 
l’objectiu bàsic de la qual té plena 
vigència”.

Els balanços assenyalats 
coincideixen tots en la necessitat 
d’un nou impuls: “Cal propiciar 
un nou impuls per a aconseguir 
una situació de plena normalitat” 
(AVL), “Cal adoptar mesures, 
pragmàtiques i realistes, per a 
assegurar l’ús social del valencià” 
(Compromís per la Llengua 2003), 
“És urgent aprofundir en el procés 
de promoció de l’ús del valencià en 
concretar, desplegar i actualitzar 
els manaments de la Llei d’ús i 
ensenyament del valencià” (PP i 
PSPV de les Corts Valencianes). 
En fer balanç hi ha una coincidència 
bàsica en assenyalar que el 
procés iniciat resta obert i està 
necessitat de nous impulsos 
perquè l’equilingüisme, objectiu 
últim de la LUEV, és encara un 
desig llunyà. Cada entitat elabora 
una llista de mesures que busquen 
millorar el procés, totes de gran 
rellevància. Tots coincideixen que és 
l’hora d’actualitzar els manaments 
legals, refl exionar profundament 
sobre ells i adequar-los als nous 
reptes de la societat actual. 
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IV. Un Estatut 
reformat 
exigeix 
millorar 
El balanç més signifi catiu és 
el de les Corts Valencianes en 
acordar la reforma de l’Estatut 
d’Autonomia (2006) com “una 
reforma necessària”, “per a millorar” 
per a “adaptar-se a la realitat, als 
nous temps”. S’entén que han pres 
en consideració l’experiència en el 
procés de normalització lingüística, 
que han fet la valoració dels seus 
encerts i de les seues mancances. 

Les innovacions són expressió de la 
necessitat de millorar, partint del 
pacte lingüístic que comportava 
l’Estatut de 1982, així com la LUEV 
de 1983 i la Llei de Creació de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
de 1998. 

La reforma reitera els elements 
bàsics del Estatut de 1982, i 
estableix innovacions. Amplia 
l’estatus lingüístic fi ns ara 
vigent i dóna caràcter estatutari 
a l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (“l’AVL és la institució 
normativa de l’idioma valencià”) 
i a elements normatius inclosos 
en la LUEV: estableix que el 
valencià és “la llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana”, i explicita 
el dret dels ciutadans valencians a 
rebre, a més de l’ensenyament del 
valencià, “l’ensenyança en l’idioma 
valencià” i el dret a “dirigir-se a 
l’administració” en valencià i així 
rebre resposta. 

Estes innovacions tenen especial 
rellevància per estar incloses en 
el títol primer, que estableix els 
principis que ordenen l’estat i el 
sistema polític dels valencians, 
com a elements indestriables dels 
drets bàsics dels valencians, o en el 
títol II “Dels drets dels valencians i 
valencianes”. 

Estes innovacions han de 
comportar, necessàriament, per 
a ser políticament coherents, 
cercar polítiques més adients 
en la promoció del valencià. És 
l’hora d’actualitzar i d’aprofundir 
en els manaments legals per 
superar mancances i atendre els 
canvis socials que s’han produït des 
de l’aprovació de la LUEV.
Seria important que tots junts les 
posàrem en comú, i férem realitat el 
que va assenyalar el Dictamen del 
Consell Valencià de Cultura: “Ha 
arribat el moment de consensuar 
primer i aplicar després les mesures 
polítiques que cal prendre amb 
urgència per a promoure l’ús del 
valencià als més diversos nivells”. 
 

V. Coordinar 
mesures 
pragmàtiques 
per continuar 
avançant 
L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL), en el context de la 
celebració del 25é aniversari de la 
Llei d’ús i ensenyament del valencià 
(LUEV), ha editat el Llibre blanc 
de l’ ús del valencià-II. Iniciatives 
per al foment del valencià (LB-

II). En la capçalera del llibre es 
reprodueix part de la declaració 
de l’AVL: “Cal un nou impuls per 
al foment de l’ús del valencià” on 
es manifesta com a desitjable “que 
es produïsca una convergència 
solidària entre les institucions 
valencianes, les associacions cíviques 
i els grups implicats en el foment del 
valencià, a fi  de coordinar mesures 
pragmàtiques i positives a favor del 
seu ús normal”.

Els 63 autors del LB-II, a més de les 
anàlisis generals, avaluen l’estat del 
valencià en diferents àmbits socials, 
a partir dels quals la Secció de 
Foment de l’Ús del Valencià va fer 
un recull sintètic de 200 valoracions 
que plantegen la urgència de 
noves actuacions. En repetisc, 
quasi textualment, algunes, com a 
elements de refl exió:

El valencià i les administracions 
públiques

Ara que sembla que els sindicats 
i l’Administració valenciana estan 
d’acord en mesures per a dignifi car 
la funció pública, els polítics 
tindran una bona ocasió perquè 
la nova llei de la funció pública 
valenciana regule convenientment 
el coneixement del valencià entre el 
personal al servei de l’Administració, 
un aspecte jurídic fonamental que 
ha sigut una feblesa en l’actual 
normativa (Vicent Moreno 
Montañés).

El Consell de la Generalitat i 
la resta de nivells de govern de la 
Comunitat Valenciana haurien de 
fer un esforç per a augmentar l’ús 
normal del valencià com a llengua 
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de treball de les administracions 
i poders públics i, sobretot, per 
a garantir plenament la igualtat 
lingüística i els drets lingüístics dels 
valencians (Anselm Bodoque).

El valencià i l’ensenyament

És el moment propici perquè la 
comunitat educativa valenciana 
òbriga un procés de debat i diàleg 
per tal de corregir les mancances i 
els desequilibris que ara es presenten 
i dissenyar el futur que volem per a 
l’escola pública, popular i valenciana 
(Diego Gómez).

Una llengua no pot sobreviure 
i desenvolupar-se si només es 
caracteritza per ser «asimètricament 
ofi cial» i «parcialment escolar». És 
imprescindible que l’Administració 
valenciana es prenga ben seriosament 
la legislació vigent (Tudi Torró). 

El valencià i l’àmbit jurídic

Seria necessari una acció més 
directa de la Generalitat Valenciana 
per a la normalització de l’ús del 
valencià en ofi cines i despatxos dels 
fedataris públics i dels registres 
públics, com a desenvolupament 
directe de l’Estatut de 2006 ( Josep 
Ochoa).

Aspirem a una administració i 
una judicatura, un notariat i uns 
registres funcionant en una sola 
llengua, la nostra. Mentre això 
arriba, una batalla, llarga i incruenta, 
s’està lliurant en molts fronts. La 
lluita per l’idioma no és sinó una 
petita part del combat total (Enric 
Solà).

El valencià i els mitjans de 
comunicació

El canal públic valencià de 
televisió atempta contínuament 
contra el vehicle lingüístic que 
hauria d’emprar segons la normativa 
vigent i deixa al segon canal de 
televisió la tasca lingüística que 
hauria d’aplicar a tots dos (Ezequiel 
Castellano).

Els mitjans de comunicació 
d’abast generalista (Canal 9, Ràdio 
9) i els d’àmbit local (ràdios i 
televisions) no són la salvació de 
la llengua, però sí que marquen el 
procés de dignifi cació d’un model 
real de valencià, el model dels 
nostres parlants, siguen de poble o 
de ciutat (V. García Perales).

El valencià i el món del llibre

Les ajudes a l’edició no són 
sufi cients. La gran feblesa de la 
nostra realitat està en els lectors. Ens 
cal un pla de foment de la lectura en 
valencià. Un gran compromís polític 
i social amb la promoció de l’ús de 
la nostra llengua, com també estan 
fent ja altres comunitats autònomes 
(Manel Romero).

El fons bibliogràfi c en valencià 
de les biblioteques fa pena. No hi ha 
una política clara i ferma per dotar 
les biblioteques valencianes de llibres 
escrits en la nostra llengua (Pere 
Duch).

El valencià i els espectacles

Les institucions públiques 
hauran d’ajudar a incrementar la 

visibilitat del teatre en valencià 
mitjançant campanyes als media, 
molt en especial a la RTVV, que s’ha 
d’implicar en la promoció no sols de 
forma directa sinó també indirecta 
( Josep Luís Sirera).

No hi ha una política 
especialment destinada a la 
promoció de les produccions 
audiovisuals fetes en valencià, 
encara que la Llei 1/2006, de la 
Generalitat, del sector audiovisual, 
en parle per primera vegada. La 
incògnita vertadera ací és saber 
quan s’aplicarà la Llei i quin serà 
el departament de la Generalitat 
competent en matèria audiovisual 
(Francesc Fenollosa).

El valencià i la cançó

Caldria establir una quota 
mínima que assegurara la presència 
de la música en valencià als mitjans 
de comunicació públics i privats. 
Ràdio Televisió Valenciana hauria 
d’exercir el lideratge que li atorga 
la seua llei de fundació ( J. V. 
Frechina).

El futur de la cançó d’autor 
passa, irremeiablement, per la 
consolidació de la indústria cultural 
autòctona i per la vertebració 
efectiva d’un circuit escènic 
professional. Aquest objectiu 
només pot assolir-se amb voluntat 
política. És indispensable una 
aposta decidida per part de les 
institucions (amb la sinergia de 
la iniciativa privada) en favor del 
foment i la protecció d’aquest 
patrimoni de summa importància 
per als valencians (Pau Alabajos).
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El valencià i el món festiu

S’ha de prestar una especial 
atenció a la situació de l’ús del 
valencià en l’àmbit festiu, tant pel 
pes que este té en la defi nició social i 
personal de les identitats, com pel fet 
que implica de la vivència d’un temps 
sacre i especial, de gran importància 
existencial per als individus (Gil M. 
Hernández / Josep L. Marín). 

Molta de la literatura festiva 
que s’inclou en llibrets, revistes 
i programes de festes es realitza 
en valencià. Tanmateix, encara 
resta camí per a poder constatar 
l’existència d’un escenari de plena 
normalitat (Alcaraz Santonja).

El valencià i les confessions 
religioses

Sabem que l’AVL té preparat 
el missal romà en valencià. Que el 
publique ja amb la mateixa llibertat 
i responsabilitat davant la jerarquia 
eclesiàstica amb què capellans i 
seglars catòlics hem actuat durant 
molt anys ( J. Antoni Comes).

Cal reconduir les forces, cal 
vertebrar i convergir la identitat 
dels valencians. I això és el que 
l’Església valenciana podria ser capaç 
d’aconseguir mitjançant la inclusió 
de la llengua del valencians en la ruta 
de viatge ( J. R. García Perales).

El valencià i el món econòmic

L’equilingüisme entre valencià 
i castellà és l’opció més adient a 
hores d’ara per fer front als avatars 
socioeconòmics de la societat 

valenciana del segle xxi. A partir 
de les seguretats sobre la pròpia 
identitat, hom pot donar altres 
passes en el tema dels usos lingüístics 
(V. Soler).

Cal col·laborar amb les 
empreses, comerços i indústries 
que tenen la seua activitat a la 
CV, perquè siguen part activa de 
la normalització de l’ús social del 
valencià (Consell de Cambres de 
Comerç).

El valencià i les noves tecnologies

Internet ha estat un èxit per 
a la llengua, segurament el més 
clar i indiscutible en l’àmbit de les 
noves tecnologies. I la participació 
valenciana en aquest èxit ha estat 
molt de destacar. El primer web del 
país es va crear a la Universitat Jaume 
I quan arreu del món el nombre de 
servidors web era inferior a cent i des 
d’aleshores la presència valenciana 
en tots els grans esdeveniments 
de la xarxa ha estat constant i 
capdavantera amb iniciatives de 
gran ressò com ara el traductor 
automàtic Internostrum liderat per 
la Universitat d’Alacant (Vicent 
Partal).

Podem dir que el valencià està 
en una posició excel·lent quant 
a l’existència de tecnologies de 
traducció automàtica, i que, 
probablement, este potencial no 
s’està usant encara completament 
(Mikel Forcada).
 
Davant d’estes propostes i 
valoracions, entenc que no hi ha 
motius per a no prendre-les en 
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consideració. Al contrari, tenim la 
confi ança que qui les llija en prenga 
part i que noves polítiques incidiran 
de nou, amb més força, en el foment 
del valencià. 

VI. Propostes 
de l’Acadèmia 
Valenciana de 
la Llengua 
Res millor que reproduir 
textualment alguns elements 
de l’Acord número 11/2009, de 
26 de juny, pel qual s’aproven les 
actuacions sobre la presentació 
ofi cial a les Corts i al Govern 
valencià de les conclusions 
elaborades a partir del Llibre blanc 
de l’ ús del valencià-II. Iniciatives per 
al foment del valencià:

A. Consideracions bàsiques:

1. En l’Estatut d’Autonomia (2006) 
s’indica que «la llengua pròpia 
de la Comunitat Valenciana és el 
valencià».

2. La Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià es considera encara un bon 
instrument de normalització social 
de la llengua respecte a l’establiment 
de drets, obligacions i objectius, tot 
i que no s’han acomplit plenament, 
sempre que els manaments de la 
llei s’actualitzen i es concreten per 
a superar mancances i atendre els 
canvis socials que s’han produït des 
de la seua aprovació.

3. Els poders públics han de 
salvaguardar els drets lingüístics 

individuals i col·lectius. La 
política lingüística valenciana ha 
de garantir els drets lingüístics 
individuals i atorgar especial 
protecció al valencià com a llengua 
pròpia del poble perquè siga un 
vincle d’integració social de tots els 
valencians.

4. La política lingüística serà efi caç 
si totes les institucions, amb la 
Generalitat al davant, assumeixen la 
seua competència normalitzadora i 
coordinen les seues accions respecte 
al foment del valencià sobre la base 
d’un ampli consens cívic en què els 
agents socials, els partits polítics 
i les associacions es plantegen fer 
del valencià un instrument de 
convivència.

5. La Carta del Drets Socials de 
la Comunitat Valenciana, com 
a expressió de l’espai cívic de 
convivència social que, segons 
l’Estatut (art. 10.2), s’ha d’elaborar 
amb una llei de les Corts, pot ser 
una nova fi ta per a aprofundir en 
els drets lingüístics dels valencians i 
l’expressió d’un nou pacte cívic.

6. Més enllà de l’àmbit territorial, 
cal prendre en consideració alguns 
altres objectius, com ara el fet 
d’avançar cap a un Estat espanyol 
plurilingüe, en què les diverses 
llengües cooficials estiguen 
presents en les institucions i en 
els organismes de l’Administració 
central i perifèrica de l’Estat, així 
com en els organismes estatals 
de titularitat pública i en les 
institucions de la Unió Europea, en 
compliment de les recomanacions 
de la Carta Europea de les llengües 

menys esteses i del Comité europeu 
sobre polítiques lingüístiques.

B. Propostes sobre noves 
iniciatives

1. La política lingüística ha de tendir 
a «enfortir la nostra autoestima 
com a valencians, afi rmar i potenciar 
la nostra personalitat diferenciada» 
(CVC). Com s’assenyala en el 
preàmbul de la LUEV quan s’afi rma 
que cal «retornar la nostra llengua a 
la categoria i el lloc que es mereix», 
això té sentit en el context d’un 
procés més ampli: «el procés de 
recuperació de la plena identitat 
del poble valencià». La promoció 
del valencià no pot entendre’s com 
una qüestió marginal i accessòria, 
ni pot ser asimètricament ofi cial i 
parcialment escolar. És un element 
primordial i indestriable dels drets 
bàsics dels valencians, que queda 
confi rmat pel fet que la referència 
a la llengua dels valencians forma 
part del títol preliminar de l’Estatut 
d’Autonomia (2006), que estableix 
els principis que ordenen l’estat i el 
sistema polític dels valencians.

2. En l’Estatut d’Autonomia (2006), 
com a norma institucional bàsica de 
la Comunitat Valenciana, s’amplia 
l’estatus lingüístic fi ns ara vigent i es 
dóna caràcter estatutari a elements 
normatius inclosos en la LUEV, 
ja que estableix que «la llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana 
és el valencià» (art. 6.1) i reconeix 
explícitament el dret dels ciutadans 
valencians a «rebre l’ensenyança 
del, i en, idioma valencià» (art. 
6.2), així com a «dirigir-se a 
l’Administració de la Comunitat 
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Valenciana en qualsevol de les dues 
llengües ofi cials i a rebre resposta en 
la mateixa llengua utilitzada» (art. 
9.2). Sembla oportú, per tant, iniciar 
una nova etapa d’aprofundiment 
d’estos manaments de l’Estatut 
d’Autonomia i dotar-se de noves 
normes que promoguen més 
explícitament el foment del valencià. 
En l’actualitat no sols és convenient, 
sinó necessari, treballar per a 
millorar l’autoestima dels valencians 
en la seua identifi cació com a poble a 
través d’una senya d’identitat com és 
la llengua, intensifi cant els esforços 
perquè el valencià estiga present en 
més àmbits.

3. Els principals mitjans de 
recuperació i foment del 
valencià són, segons la LUEV, 
l’Administració, l’ensenyament 
i els mitjans de comunicació 
pública. En els tres àmbits s’ha de 
superar la desigualtat que encara 
es manté entre les dues llengües 
ofi cials, i prioritzar, en tot cas, 
l’ús del valencià com a llengua 
pròpia. La política d’igualtat en 
estos tres àmbits ha de consistir a 
posar els instruments per a garantir 
els drets lingüístics «prenent les 
mesures que calguen pel foment de 
l’ús i ensenyament del valencià» 
(art. 34). És un bon moment per 
a valorar el que té de positiu la 
tasca feta i adequar la LUEV a les 
noves realitats. S’imposa un criteri 
de discriminació positiva, on la 
llengua menys afavorida, en este 
cas el valencià, resulte benefi ciada 
en qualsevol situació si es vol ser 
coherent amb els manaments que 
deriven dels marcs legals generals.
4. És imprescindible donar un nou 

impuls al foment de l’ús del valencià 
amb actuacions unitàries de les 
nostres institucions per a potenciar 
l’estima de la societat valenciana 
per ella mateixa i per la seua 
llengua, i tractar que tots els que 
vivim i treballem a la Comunitat 
Valenciana visquem en harmonia, 
amb voluntat de fer del valencià un 
instrument de convivència. I com 
a capdavanters, els diputats de les 
Corts, els membres de Consell i 
d’altres institucions, en les seues 
actuacions públiques, han de ser 
una referència cívica rellevant de 
l’ús i el foment de la llengua, i han 
d’assumir com a representants de la 
societat valenciana que el valencià 
és la llengua pròpia de la Comunitat 
Valenciana i que cal que assolisca el 
màxim prestigi social. Cal afavorir, 
per tant, que els grups polítics 
assumisquen que els representants 
en les diferents institucions 
coneguen el valencià, l’usen i el 
fomenten.

5. El dret dels ciutadans a usar el 
valencià i a ser atesos en valencià 
en tota l’Administració pública 
exigeix assegurar la formació 
i la competència lingüístiques 
adequades dels funcionaris i 
treballadors públics, i garantir, en 
tot cas, els coneixements bàsics 
de valencià quan accedisquen a 
la funció pública, així com que 
les diferents administracions 
programen l’extensió progressiva 
de l’ús del valencià com a llengua 
habitual. 

6. L’Estatut d’Autonomia atorga 
caràcter estatutari a l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), 

ja que estableix que «l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua és la 
institució normativa de l’idioma 
valencià» (art. 6.8) i que la 
seua normativa lingüística «és 
d’aplicació obligatòria per a totes 
les administracions públiques de 
la Comunitat Valenciana» (art. 
41). Este manament s’amplia en 
la Llei de Creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, que indica 
que les decisions de l’AVL que li 
corresponen en l’exercici de les 
funcions «hauran de ser observades 
per totes les institucions de la 
Generalitat, pels Poders Públics, 
per la resta d’Administracions 
Públiques, el sistema educatiu, i 
els mitjans de comunicació, les 
entitats, els organismes i empreses, 
de titularitat pública o que compten 
amb fi nançament públics» (art. 5). 
Per tant, és inajornable difondre 
els acords normatius de l’AVL i fer 
efectius estos manaments. A més, 
cal concretar mesures polítiques que 
intensifi quen l’ús de la llengua en 
tots els àmbits.

7. En l’Estatut d’Autonomia 
s’estableix, també, que «els notaris 
hauran de garantir l’ús del valencià 
en l’exercici de les seus funcions 
en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana» (art. 58.2). I la LUEV 
indica que els assentaments dels 
registres públics es facen «en la 
llengua ofi cial sol·licitada per 
l’interessat o els interessats de comú 
acord…» (art. 14). Respecte a això 
seria convenient una acció més 
directa per part de la Generalitat 
a fi  de propiciar la normalització 
de l’ús del valencià en les ofi cines 
i els despatxos dels notaris i els 
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registradors, i promocionar l’ús 
del valencià en les escriptures i els 
documents públics. 

8. En l’Estatut d’Autonomia es 
remarca que «tots tenen el dret 
a rebre l’ensenyament del, i en, 
idioma valencià» (art. 6.2). En 
conseqüència, una acció prioritària 
de la Generalitat hauria de 
consistir a donar suport especial als 
programes que tenen el valencià com 
a llengua bàsica de l’ensenyament 
en tots els nivells educatius, des de 
l’Educació Infantil a la universitat, 
i que tot el professorat puga 
impartir les classes en valencià. 
Així mateix, és urgent promocionar 
més l’ensenyament i l’ús de la 
llengua també en els territoris 
de predomini lingüístic castellà, 
i que tots els servicis educatius 
siguen exemplars a l’hora de fer del 
valencià la llengua pròpia. En tot 
cas, cal que els diferents models 
d’escolarització garantisquen que, 
en concloure els estudis obligatoris, 
els alumnes hagen obtingut la 
mateixa capacitació en les dues 
llengües ofi cials, i això, només 
s’aconsegueix si hi ha una presència 
signifi cativa del valencià com a 
llengua vehicular d’ensenyament. 
Els estudis psicolingüístics més 
recents confi rmen que solament així 
és possible arribar a un aprenentatge 
equilingüístic.

9. Fer del valencià la llengua bàsica 
dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública és un objectiu 
prioritari, així com donar suport a 
l’ús del valencià en els mitjans de 
comunicació privats. És evident que 
la fi nalitat de la creació de RTVV 

no s’ha acomplit plenament, tot 
i que ha possibilitat l’entrada del 
valencià en totes les cases. Per tant, 
caldria, com una de les tasques més 
urgents, fomentar i augmentar la 
radiodifusió i la televisió en valencià 
en els mitjans de comunicació de la 
Comunitat Valenciana i instar l’ens 
públic de RTVV perquè assolisca 
un compromís més fort en l’ús 
generalitzat del valencià en la seua 
programació.

10.  Tenim al davant el repte històric 
de compaginar l’assumpció de la 
interculturalitat que ens aporten els 
immigrants amb el fet de constituir 
una societat no excloent que reforce 
la nostra identitat i fer que el valencià 
siga un element de cohesió social. 
A este fi , s’haurien de revisar les 
actituds que tenim com a societat 
acollidora i el context lingüístic 
valencià que oferim als nouvinguts. 
Solament des d’actituds favorables 
cap a la diversitat lingüística es podrà 
fer que el valencià siga el principal 
vincle d’unió. Es necessiten noves 
polítiques amb mesures explícites 
i específi ques en diferents àmbits 
de foment del valencià orientades a 
acollir els nouvinguts, promoure la 
igualtat i incorporar-los activament 
en el conjunt de la societat. Cal 
tindre una actitud receptiva i de 
respecte a les aportacions dels 
nouvinguts i fer-los veure que el 
valencià, a més de ser un signe 
d’identitat del poble que els acull 
ha de ser un vincle entre aquells que 
han vingut i volen arrelar-se en esta 
terra i els oriünds o els qui porten 
més temps entre nosaltres, que ja han 
adoptat el valencià com a llengua de 
comunicació.

11.  En una societat democràtica 
les polítiques lingüístiques no són 
efi caces sense arrelament social, 
el qual només s’aconsegueix si els 
dinamitzadors de la societat, amb 
les institucions al capdavant, les 
assumeixen i les difonen. Així ho 
va expressar el Consell Valencià 
de Cultura (1998): «ha arribat 
el moment de consensuar primer 
i d’aplicar després les mesures 
polítiques que cal prendre amb 
urgència per a promoure l’ús del 
valencià als més diversos nivells». 
Les dades sociolingüístiques 
indiquen que hi ha una valoració 
majoritària globalment positiva del 
procés encetat per la LUEV, i, per 
tant, cal afavorir l’ús del valencià 
i que les institucions valencianes 
adopten un compromís més ferm en 
el foment del valencià. 

C. Recapitulació 

La Llei d’ús i ensenyament del 
valencià va signifi car la devolució 
històrica de l’estatuts juridicopolític 
del valencià com a resultat de tot 
un moviment cultural, polític i 
cívic compromés amb el progrés 
democràtic del poble valencià. Es va 
començar així la rehabiltació social 
de la llengua, en un dels processos de 
major transcendència que la societat 
valenciana ha experimentat al llarg 
de la història. El reconeixement, 
en l’Estatut d’Autonomia, del 
valencià com «la llengua pròpia» 
renova i incrementa les exigències 
de fomentar el valencià amb noves 
polítiques que concreten i amplien 
el marc general de la política 
lingüística tenint en compte els 
reptes actuals. 
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Esta renovació s’ha de vincular al 
progrés social, econòmic, cultural 
del poble valencià i requereix 
comptar amb el suport dels sectors 
més dinàmics. Les valoracions i 
conclusions del Llibre blanc de l’ ús 
del valencià–II. Iniciatives per al 
foment del valencià situen els reptes 
actuals de la normalització, ens 
inviten a aprofundir en l’estatus 
jurídic del valencià, mostren 
l’evolució social del valencià i 
les diferents etapes del procés 
encetat amb la LUEV i presenten 
propostes respecte a catorze 
àmbits socials. Considerar-les farà 
possible progressar en el lema de la 
Generalitat: «Junts. Naturalment 
en valencià».
 

VI. Un nou 
pacte cívic 
Si es vol trobar una eixida 
positiva ens és necessari tindre 
com a primer principi que en 
una societat democràtica les 
polítiques lingüístiques no tenen 
efi càcia sense arrelament social, 
i este s’aconsegueix solament si 
els dinamitzadors de la societat, 
i les institucions i els partits 
polítics com capdavanters, les 
consensuen les assumeixen, les 
difonen i en cada situació apliquen 
mesures continuades i adients que 
afavoreixen el procés que es vol 
aconseguir. 
El primer gran objectiu  és que la 
societat valenciana avance en la 
pròpia autoestima i en la potenciació 
de la llengua pròpia com principal 
senya d’identitat. Aconseguir-

ho comporta que la societat 
assumisca molt majoritàriament 
que la recuperació, potenciació i 
priorització de l’ús del valencià és una 
exigència de lleialtat al poble valencià 
i que el procés pel seu foment és 
part fonamental, com assenyala la 
Llei d’ús, “del retrobament de la 
nostra identitat de poble”. Prioritzar 
este objectiu requereix un gran 
pacte cívic que conjugue els drets 
individuals amb el respecte als drets 
lingüístics col·lectius dels valencians 
respecte a la seua llengua pròpia. 
Un pacte que assumisca iniciatives 
positives, concretes i continuades que 
col·laboren a fer del valencià un 
senyal comunitari d’identifi cació 
i unió del poble valencià i que 
radicalment rebutge tot el que 
entrebanca el seu foment. 

Si l’acord cívic, en el marc de la 
consecució de la democràcia i 
l’autonomia i des de l’aprovació 
de la Llei d’ús i ensenyament 
del valencià, ha comportat un 
redreçament lingüístic col·lectiu 
compartit majoritàriament pels 
valencians i una normalització 
consolidada, esperem que un nou 
consens esdevinga afavoridor del 
foment del valencià en qualsevol de 
les seues manifestacions. 

És inajornable que, amb el concurs 
de les entitats compromeses amb la 
promoció del valencià, el Govern 
Valencià, com a cap, convoque la 
societat a sumar-se en el procés de 
promoció, atés el que assenyala el 
preàmbul de la LUEV: “La llengua 
valenciana és part substancial del 
patrimoni cultural de tota la nostra 

societat, i la recuperació i extensió 
del seu ús com un dels factors de 
retrobament de la nostra identitat de 
poble, ens pertoca també a tots els 
valencians, independentment de la 
llengua habitual de cadascú”. 

Anar junts, com més millor, és 
garantia de futur. Tots estem 
implicats. De tots depén l’èxit o el 
fracàs del procés. La recuperació de 
l’ús del valencià és, per tant, obra 
de tots. 

Tinc la convicció que, en paraules de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
en celebrar el setanté aniversari de 
les Normes de Castelló: “l’autèntica 
fi delitat, l’autèntica estima a una 
llengua consisteix a usar-la, amb 
consciència, amb tolerància, 
amb la capacitat de fer-la viva en 
qualsevol situació. Rebuda de la 
història, construïda en cada paraula 
i en cada acte, permanent i en 
constant evolució, la llengua és la 
màxima expressió del pensament, 
de l’educació, de la comunicació. 
I el valencià, la nostra llengua, no 
solament defi neix la nostra terra, sinó 
que la posa al mapa solidari i ecològic 
de la humanitat”. I esta convicció 
genera confi ança en el futur.

En els actuals moments 
som convocats, de nou, a fer 
del valencià un instrument de 
convivència. És un nou repte. I té 
futur!

Avant i avant!
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29.El ven lesla llenga ritua
mocador_2012.indb   306mocador_2012.indb   306 16/1/12   13:55:3716/1/12   13:55:37



valencià s Falles: gua com al festiu 
Gil Manuel Hernández i Martí | Universitat de València - Associació d’Estudis Fallers

Josep Lluís Marín i Garcia | Associació d’Estudis Fallers

mocador_2012.indb   307mocador_2012.indb   307 16/1/12   13:55:3716/1/12   13:55:37



1. Entendre 
la societat a 
través de la 
festa 
La festa, sens dubte, és un 
observatori privilegiat des d’on 
podem captar i comprendre 
l’esdevenir històric d’un grup 
social. Dins de l’univers festiu 
valencià, les Falles són, sens dubte, 
la festa amb major projecció 
social, econòmica i geogràfi ca. 
Al voltant de la festa fallera s’ha 
anat constituint una extensa xarxa 
associativa que s’estén de cap a 
cap de la Comunitat Valenciana, 
amb un nombre de comissions que 
ultrapassa les 800, que aglutina més 
de 200.000 persones de manera 
directa, que activa una intensa 
sociabilitat íntimament lligada a les 
estructures urbanes i que mobilitza 
una enorme quantitat de recursos 
econòmics que acaba incidint en 
una no menyspreable quantitat de 
llocs de treball en diversos sectors 
productius. 

2. L’ús del 
valencià en les 
Falles 
Les associacions falleres compartixen 
amb la resta de col·lectius festers 
el fet de ser llocs de distracció, 
gaudi i esbargiment, orientats cap 
a la celebració emotiva d’una festa, 
religiosa o civil. Però en el cas de 
les falles s’ha d’afegir una vivència 
intensa i sacra de la identitat local, 
que es manifesta en un discurs 

d’exaltació, moltes voltes tòpic 
insuperfi cial, de la “valenciania”. 

Tot plegat subratlla la necessitat 
de parar atenció a la situació del 
valencià en la festa fallera. D’una 
banda, perquè estem davant un punt 
de confl uència de diversos agents 
socials, que hi interactuen expressant 
conscientment o inconscientment 
els seus valors i creences. D’altra 
banda, perquè la festa de les Falles 
també es comporta com un mitjà 
de comunicació i transmissió, entre 
grups socials, però també entre 
generacions. 

En la nostra aproximació, 
reprendrem algunes dades i 
observacions plantejades en treballs 
previs amb l’objectiu d’analitzar quin 
és l’ús que es fa del valencià en les 
Falles. Per això, partim de tres esferes 
o àmbits d’ús: els usos rituals, els 
usos comunicatius i els usos vinculats 
a activitats culturals de tota mena. 
Tot i això, cal dir que estes esferes 
s’entrecreuen, sense que siga possible 
separar-les taxativament. 

2.1. Els usos rituals

Les Falles despleguen una àmplia 
activitat ritual al llarg de l’any, que 
evidentment té la seua màxima 
concentració i signifi cació durant 
la Setmana Fallera. Moltes d’estes 
activitats i rituals tenen la seua 
expressió en valencià, raó per la 
qual mereixen una certa atenció. 
Ja prop de les dates falleres, les 
comissions Plaça de l’Arbre i Blocs-
Platja de València organitzen 
sengles recreacions costumistes del 

cant de l’estoreta (on participen 
fonamentalment xiquets), es 
munten sessions de cant d’estil o 
conclou el Concurs de Declamació 
en Llengua Valenciana, també 
dirigit als xiquets, que organitza 
la Junta Central Fallera. Ja quasi 
en les Falles té lloc la Crida, on les 
autoritats i les falleres majors de les 
ciutats anuncien la festa en valencià, 
com també fan de manera ritual 
quan donen començament a les 
mascletades ofi cials. Uns altres actes, 
com ara la Gala de la Cultura de la 
Junta Central Fallera de València 
o els nombrosos actes socials que 
tenen lloc en les comissions, també 
fan del valencià un vehicle preferent 
per a donar especial signifi cació 
identitària al ritual faller d’afi rmació 
valenciana. No obstant això, en 
casos com els actes de selecció 
de les corts d’honor o els actes 
d’exaltació de les falleres majors, 
el valencià queda estrictament 
reduït a un ús protocol·lari, i els 
espectacles teatrals o musicals que 
s’hi representen són majoritàriament 
en castellà. Igualment, s’ha de dir 
que en les exaltacions de les falleres 
majors de València predominen 
els mantenidors que fan el seu 
parlament en castellà, atesa 
l’opció presa per les institucions 
d’encarregar estes peces oratòries a 
artistes, professionals o personatges 
populars de fora de València. 

2.2. Els usos comunicatius

En els últims anys, els diversos 
òrgans de govern de la festa de les 
Falles s’han dotat de reglaments de 
funcionament, en la majoria dels 
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quals és freqüent trobar alguna 
referència explícita al valencià. 
Analitzar estes referències resulta 
interessant, perquè constituïxen 
un testimoni i refl ex de les idees 
lingüístiques subjacents, i de 
l’evolució del col·lectiu faller en 
l’àmbit que ens ocupa.

És en l’època de la transició 
democràtica quan trobem el primer 
text on apareixen referències al 
valencià, el reglament de la Junta 
Central Fallera de València aprovat 
en el congrés faller de l’any 1980, 
on es recollia “Las fallas declaran 
preferentemente para el ámbito 
fallero la lengua valenciana y en 
el desarrollo de sus actividades 
pondrán especial interés en el uso y 
propagación de la misma, así como 
en la defensa de nuestra indiscutible 
y diferenciada personalidad”. 
La referència al valencià 
—paradoxalment, feta en castellà—, 
més enllà de la consideració com a 
vehicle de comunicació, subratllava 
el valor simbòlic de la llengua, 
equiparant-ne la defensa a la d’altres 
signes d’identitat (la senyera tricolor, 
la denominació Regne de València 
i l’himne regional). És una redacció 
amb una forta càrrega ideològica en 
el marc d’una festa, que s’ha d’explicar 
pel context social i polític (elaboració 
de l’estatut d’autonomia), i per la 
instrumentalització de la qual van 
ser objecte les Falles pel regionalisme 
conservador en el marc dels confl ictes 
sobre la identitat dels valencians. 
No obstant això, en la pràctica, no 
va passar d’una simple declaració 
programàtica que contrastava amb 
l’ús majoritari del castellà per part de 
la Junta Central Fallera.

Una dècada després, es convocà 
un nou congrés que tenia com a 
objectiu reformar el reglament 
vigent fi ns aleshores. En este punt, 
l’esborrany elaborat per la ponència 
encarregada proposava una nova 
redacció menys ideologitzada, que 
remetia a la legalitat estatutària: 
“Sus manifestaciones [de les 
Falles] escritas o habladas serán 
indistintamente en las lenguas 
valenciana y castellana, al igual 
que hacen suyas las señas de 
identidad ofi ciales y símbolos 
propios recogidos en el Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana, como norma de 
expresión de la voluntad soberana 
del pueblo valenciano”. Si bé esta 
proposta tenia com a element 
positiu que eliminava la càrrega 
de simbolisme identitari que 
caracteritzava el text anterior, 
l’eliminació de les referències 
al compromís de les Falles amb 
l’“uso y propagación” del valencià 
va ser objecte de polèmica per 
part d’amplis sectors de les 
Falles que manifestaren la seua 
opinió contrària a esta supressió. 
Finalment, estes demandes es 
van incorporar al text defi nitiu, 
amb una redacció que al pretés 
liberalisme lingüístic inicial afegia 
un compromís amb la promoció 
del valencià: “Sus manifestaciones 
[de les Falles] escritas o habladas 
serán indistintamente en las 
lenguas valenciana y castellana, 
utilizando en el desarrollo de sus 
actividades, de forma preferente, 
el idioma valenciano, propiciando 
e impulsando su propagación y la 
normalización de su uso.”

Ara bé, tot i els tímids avanços 
que s’han donat en algunes àrees 
els últims anys (amb un increment 
del valencià en la publicitat 
institucional o en la pàgina web), 
les manifestacions públiques de 
defensa del valencià continuen 
constratant amb la pràctica real, 
on l’ús del valencià encara continua 
sense ser normal i habitual en 
molts àmbits de la Junta Central 
Fallera (administració, política de 
comunicació o publicacions) per 
l’absència d’una política clara de 
promoció del valencià que vaja més 
enllà d’inèrcies i mesures puntuals. 
Sobre això, hem de recordar, a més, 
que la Junta Central Fallera té el 
caràcter d’òrgan autònom local de 
l’Ajuntament de València i que, com 
a tal, és també d’aplicació en les 
seues activitats el Reglament d’Ús 
del Valencià de l’Ajuntament de 
València (aprovat per unanimitat de 
tots els grups polítics del consistori 
el 28 de juny de 1996), que establix 
que “el valencià, com a llengua 
pròpia de la Ciutat de València, ho 
és també de la seua Administració 
Local i de les entitats i institucions 
públiques dependents d’aquesta” 
(article 2, punt 2). Este document 
encara es mostra més explícit 
quan diu: “L’Ajuntament de la 
Ciutat de València promourà l’ús 
preferencial del valencià a tots els 
organismes autònoms i empreses 
municipals com la EMT, el Palau de 
la Música, el Palau de Congressos, 
la Junta Central Fallera, la Fundació 
Municipal d’Esports, Fundació 
Municipal de Cine, etc.” (article 15, 
punt 1).
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Pel que fa a les falles de la resta de la 
Comunitat Valenciana, a imitació 
del que es va fer en el seu moment 
a la ciutat de València, en molts 
reglaments d’unes altres localitats es 
van incloure referències al valencià 
de característiques semblants, 
que inserixen la llengua en l’esfera 
simbòlica (que en alguns casos 
acaba posant en el mateix pla l’ús 
del valencià i “la devoció al patró, 
sant Josep”, com en el cas de Xàtiva 
o Gandia). Tanmateix, és interessant 
destacar en estos textos que, a banda 
de les referències identitàries, en 
els últims anys el discurs sobre el 
valencià ha anat actualitzant-se 
amb la incorporació de conceptes i 
termes habituals de la planifi cació 
lingüística per a defi nir la vinculació 
i el compromís de les falles amb el 
valencià. Així, per exemple, es parla 
de “foment” (Cullera, Sagunt), 
“promoció” (Cullera, Dénia, Alzira, 
Sagunt), “propagació” (Sagunt), 
“normalització” (Dénia) o “ús 
preferent” (Sagunt) de la “llengua 
pròpia” (Dénia, Alzira). Fins i 
tot, en alguns casos es parla de les 
Falles com a vehicle d’“integració 
lingüística” (Dénia, Alzira). 

No podem tancar este apartat 
dedicat al tractament que rep el 
valencià en els reglaments fallers 
sense comentar un altre aspecte 
destacable: les referències a 
l’autoritat lingüística que apareixen 
en estos documents. També en este 
punt es pot detectar una evolució 
positiva en l’actualització del discurs 
al nou marc legal i normatiu, amb 
el progressiu reconeixement de 
l’autoritat ofi cial de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. La primera 

referència en este sentit és la del 
reglament faller de la Junta Central 
Fallera del 1990, on s’aprovà que 
les “normes gramaticals son les 
establides per la Real Academia de 
Cultura Valenciana”. Es tractava 
d’una nova mostra de la utilització 
de les Falles com a punta de llança 
per part dels sectors secessionistes. 
La situació es mantingué fi ns al 
2002, quan la comissió encarregada 
d’elaborar el projecte de nou 
reglament faller, en la seua voluntat 
d’adaptar-se a la legalitat, proposà 
suprimir la menció a les normes de 
l’Acadèmia de Cultura Valenciana. 
En els debats congressuals hi 
hagué algunes veus contràries que 
defensaren la continuïtat d’esta 
normativa, però la nova situació 
legal derivada de la creació de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
i el fet que la Junta Central Fallera 
és un organisme que forma part de 
l’administració local, foren elements 
determinants perquè fi nalment 
desaparegueren estes referències i 
que, també en este punt, les falles 
s’adaptaren al nou marc jurídic. 
Finalment, en una solució de 
compromís, s’aprovà la redacció 
següent: “Sin que ello afecte en 
absoluto a la libertad de expresión de 
todas y cada una de las Comisiones 
Falleras, la Junta Central Fallera, 
como organismo autónomo del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia, se acomodará, en cuanto 
a la ortografía y vocabulario de 
la lengua valenciana, a lo que 
dictamine la Academia Valenciana 
de la Lengua, expresándose, hasta 
tanto se produzca tal dictamen, 
de la forma que lo viene haciendo 
tradicionalmente.” De fet, en els 

textos en valencià, la Junta Central 
Fallera seguix la normativa ofi cial de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
i les protestes per este fet són cada 
volta més minoritàries i residuals.

Finalment, s’ha d’assenyalar que, 
així mateix, els reglaments fallers 
d’unes altres localitats on també es 
parla de l’autoritat lingüística són 
testimoni de l’adaptació de les falles 
al nou marc. Així, es parla de “les 
Normes de Castelló, reconegudes 
per la Conselleria” (Cullera), “les 
normes ortogràfi ques que avala la 
Generalitat Valenciana” (Alzira) 
o “las dictadas por la Academia 
Valenciana de la Lengua”, com diu 
el reglament de Sagunt, que va més 
enllà i hi afegix: “las fallas que no la 
cumplan [la normativa de l’Acadèmia 
Valenciana de la Lengua], no podrán 
participar en los concursos donde se 
evalúe la lengua, como pueden ser 
los concursos de Llibret, Narrativa y 
el Certamen de Poesía”.

D’altra banda, amb el 
desenvolupament de les noves 
tecnologies de la informació i 
comunicació, les comissions falleres 
han anat obrint diverses pàgines web 
per a transformar-les en canal de 
difusió de les seues activitats. Des de 
l’aparició d’estes pàgines web fa prop 
d’una dècada, any rere any ha crescut 
de manera considerable el nombre 
de falles que han obert un espai 
propi en Internet on podem trobar 
tant situacions lligades als aspectes 
rituals i protocol·laris de la festa 
(les falleres majors, els monuments 
fallers, himnes, salutacions, 
la història de les falles o de la 
comissió...), com també un àmbit 
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de comunicació i socialització entre 
els fallers (notícies, convocatòries, 
activitats, fòrums, àlbums de 
fotos...). Si bé és cert que la majoria 
d’estos continguts estan presents 
també en els llibrets, pensem que 
una anàlisi de l’ús del valencià que 
fan les comissions falleres en les 
seus pàgines web resulta interessant, 
perquè ací apareixen en un context 
associat a la modernitat i als avanços 
tecnològics, mentre que el llibret és 
un suport que molts associen a la 
tradició i el ritu. 

L’any 2008 vam analitzar 189 
pàgines web, que corresponien 
aproximadament a la meitat de les 
382 comissions que en l’exercici 2007-
2008 pertanyien a la Junta Central 
Fallera (pertanyents a les poblacions 
de València, Burjassot, Mislata, Quart 
de Poblet i Xirivella). Esta mostra 
cobria pràcticament totes les falles en 
qüestió que disposaven d’una pàgina 
web ofi cial actualitzada (no hi vam 
incoure aquelles pàgines personals o 
les que únicament contenien blocs, 
àlbums de fotos o fòrums). Del total 
de pàgines, un nombre elevat, 115 
(60,86 %), tenien els seus continguts 
exclusivament en castellà. A estes 
hem de sumar-ne 25 (13,22 %) que 
feien un ús majoritari del castellà i 
normalment reserven el valencià a 
les parts amb un contingut ritual 
(himnes o informació de les falleres 
majors, fonamentalment). Per contra, 
només 15 comissions (7,93 %) tenien 
la seua pàgina web exclusivament 
en valencià. A més, 9 pàgines (4,76 
%) feien servir majoritàriament el 
valencià i tenien una part mínima 
dels textos en castellà. D’altra banda, 
hi havia 12 comissions (6,34 %) que 

oferien en versió bilingüe valencià i 
castellà la seua pàgina, i 13 webs (6,87 
%) que tenien alguns continguts en 
valencià i d’altres, en castellà.

En un altre nivell, també resulta 
oportuna l’anàlisi de les pàgines 
webs de les 10 juntes locals fallers 
que disposen d’este instrument 
de comunicació, informació i 
divulgació, atés l’elevat nombre de 
visites que reben. D’estes 10 pàgines, 
5 oferixen els continguts només en 
valencià (són les de les juntes locals 
de Cullera, Gandia, Tavernes de la 
Valldigna, Torrent i Sagunt). N’hi ha 
4 que tenen versió bilingüe, amb una 
casuística diversa: la d’Alzira oferix 
la documentació administrativa 
només en valencià, en la de Borriana 
les notícies només apareixen en 
castellà, la de Dénia presenta també 
una versió en anglés i, fi nalment, 
la de València té alguns continguts 
només en castellà i oferix les notícies 
en valencià amb retard respecte 
a la versió en castellà (l’absència 
de versió valenciana de la pàgina 
web de la Junta Central Fallera des 
de la seua posada en marxa, l’any 
1999, va motivar diverses queixes 
davant l’Ajuntament i el síndic 
de greuges; fi nalment, el gener de 
2005, sis anys després, començaren 
a incorporar-s’hi continguts en 
valencià). Per últim, només hi ha 
1 pàgina únicament en castellà, la 
d’Alfafar. Precisament, només les 
pàgines d’Alfafar i València són les 
que utilitzen la denominació en 
castellà de la festa (fallas) en el seu 
domini d’Internet, mentre que les 
altres juntes locals han registrat el 
seu domini amb el nom en valencià 
(falles).

Pel que fa als mitjans de 
comunicació, s’ha de dir que 
la festa de les falles genera una 
atenció tal que fa que un gran 
nombre de mitjans escrits i 
audiovisuals, públics i privats, 
dediquen espais o programes 
específi cs a informar-ne. Com a 
norma general, estos programes 
especialitzats seguixen les pautes 
lingüístiques de cada mitjà, raó per 
la qual utilitzem majoritàriament 
com a llengua vehicular el castellà, 
tret de la informació que oferix 
Radiotelevisió Valenciana. Potser 
resulta més interessant analitzar 
quin és el comportament d’aquelles 
publicacions especialitzades que 
aborden de manera monogràfi ca la 
festa fallera. En este sentit trobem, 
d’una banda, publicacions produïdes 
amb criteris empresarials orientats al 
gran públic, que empren de manera 
quasi exclusiva el castellà (El Turista 
Fallero, Actualidad Fallera, Fiestas y 
Sociedad o Top Festa). D’altra banda, 
però, també hi ha publicacions més 
orientades cap als aspectes culturals 
de la festa, d’una distribució més 
reduïda, que fan de l’ús del valencià 
com a llengua vehicular un dels seus 
trets distintius (Revista d’Estudis 
Fallers, Marxa Popular Fallera o 
Cendra). 

A més a més, hi ha un grup 
de publicacions periòdiques 
dependents d’institucions falleres, 
com són fonamentalment les 
distintes juntes locals falleres. Seria 
el cas, per exemple dels llibres 
fallers, de caràcter anual, o de 
publicacions en format de revista, 
com ara El Pepito de Gandia. 
En el cas de València, farem una 
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breu referència comparativa en 
el temps sobre els diversos usos 
lingüístics que es donen en Llibre 
Faller, publicació oficial de la Junta 
Central Fallera. Així, l’any 1996, 
l’esmentat llibre, que constava de 
318 pàgines, tenia el 43,2 % d’estes 
en valencià, el 26,4 % en castellà 
i el 33,4 % de pàgines mixtes 
(en les dues llengües alhora). La 
publicitat representava el 2,5 % 
del llibret, però el 87,5 % de les 
seues pàgines estava en castellà. Pel 
que fa al Llibre Faller del 2008, 
constava d’un total de 399 pàgines, 
de les quals 353 estaven redactades 
en valencià (88,4 %), encara 
que la major part eren esbossos 
i fotografies amb peus de foto, 
i 33 pàgines estaven redactades 
en castellà (88,2 %). La resta (un 
3,4 %) no tenia cap text. El bloc 
publicitari incloïa 7 pàgines (1,7 
% del total), de les quals 5 eren en 
castellà (71,4 %) i 2, en valencià 
(28,5 %). En tot cas, si que s’aprecia 
un avanç notable de l’ús valencià, 
ara clarament majoritari, que a més 
es presenta quasi normativitzat en la 
majoria de textos. 

2.3. Els usos vinculats a activitats 
culturals

Al llarg de tot l’any, una comissió 
fallera estàndard du a terme 
un seguit d’activitats culturals 
molt variada, entre les quals n’hi 
ha algunes d’específi ques que 
adquirixen una especial dimensió 
pel fet d’anar associades a l’ús 
del valencià. D’estes destaquen, 
especialment, els llibrets de falla, 
les representacions teatrals i els 
concursos literaris. 

Pel que fa als llibrets, que apareixen 
vinculats al mateix origen de la 
festa fallera, s’ha d’assenyalar la 
forta relació que mantenen amb la 
literatura popular, tot i que la seua 
evolució posterior els caracteritza 
com un subconjunt específi c i 
epigònic d’este gènere. Pel que fa als 
aspectes formals, hem d’assenyalar 
que el nucli inicial del llibret 
(l’arxiconeguda “explicació i relació 
de la falla”) estava acompanyat des 
dels primers moments per uns versos 
marginals laudatoris i uns altres 
en els quals els fallers expressaven 
una concepció del món fatalista i 
hedonista. En una fase posterior, 
el llibret s’enriquix amb unes altres 
elements que li conferixen un cert 
valor simbòlic davant de la comissió i 
el veïnat (la poesia a la fallera major, 
la salutació al barri, el programa de 
festejos o l’himne i l’escut de la falla). 
Per últim, hi ha la incorporació 
de la publicitat, important font 
d’ingressos per a la comissió.

Esta estructura es mantingué 
pràcticament inalterada al llarg del 
segle xx, però des dels anys setanta, 
paral·lelament al que passa amb uns 
altres elements de la festa fallera, 
s’han proposat algunes alternatives 
al model tradicional de llibret, les 
quals plantegen concepcions més 
àmplies que van més enllà dels versos 
explicatius. Dos models han servit de 
referència a estes transformacions: 
els llibres de festes i les revistes 
falleres. També cal assenyalar que, 
gràcies als llibrets, el valencià tingué 
una presència pública en la societat, 
progressivament desvalencianitzada, 
de la postguerra. Ara bé, s’ha 
de pensar que, si es tolerava la 

utilització del valencià, això responia 
al seu caràcter inofensiu, perquè 
l’aparició d’esta llengua en una 
manifestació festiva no feia perillar 
la situació de subordinació respecte 
del castellà. 

En un estudi del 1996 sobre l’ús del 
valencià en els llibrets de la ciutat 
de València (elaborat per Vicent 
Borrego, Gil Manuel Hernàndez, 
Josep Lluís Marín i Lluís Mesa per 
a la Direcció General de Política 
Lingüística) es va defi nir un 
perfi l estàndard de llibret faller 
caracteritzat per un predomini 
contundent del castellà (68,7 % de 
les pàgines) enfront del valencià 
(31,1 %). El perfi l estàndard base 
era el d’un llibret amb 84,4 pàgines, 
de les quals 26,3 estaven en valencià 
i 58, en castellà. Per blocs, el bloc 
comercial era el més nombrós 
(55,2 % de les pàgines), seguit del 
quotidià (29,3 %) i el ritual (13, 
%). En el bloc ritual, la presència 
del valencià era la més aclaparadora 
(93,2 %) enfront del castellà (6,7 
%), xifres que es reforçaven amb el 
fet que el 41,1 % del valencià de tot 
el llibret estava concentrat ací, i tan 
sols l’1,3 % del castellà. Pel que fa al 
bloc comercial, passava a l’inrevés, 
és a dir, el castellà representava el 
96,9 % enfront del 3 % de valencià, 
mentre que el 77,9 % del castellà 
del llibret estava concentrat en este 
bloc, enfront de l’escàs 5,3 % de 
valencià. A partir d’estes dades, se 
subratllava la funció discriminatòria 
del valencià dins del llibret, ja que 
estava clarament present en l’àmbit 
faller, especialment en el ritual, però 
gens en l’àmbit extrafaller que dóna 
suport econòmic a la comissió. 
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En el mateix estudi es concloïa que 
l’ús del valencià en les Falles de la 
ciutat de València era generalment 
inferior al del castellà i estava dins 
del comportament general de la 
població del cap i casal. Pel que 
fa al nivell escrit, la generalitat 
de publicacions repetia el mateix 
comportament, encara que açò era 
molt més acusat en aquelles que no 
pertanyien a les comissions falleres. 
Tanmateix, en els llibrets, publicació 
emblemàtica i paradigmàtica de les 
comissions, hi havia un predomini 
destacable el castellà, si es considera 
la superioritat del bloc comercial 
sobre els blocs quotidià i ritual i 
festiu, raó per la qual, si afegim 
que la majoria de comunicacions 
internes i externes de les comissions 
es feien en castellà, s’observava un 
fenomen d’especialització funcional 
o ús diferencial en funció de les 
fi nalitats, els tipus i els destinataris 
dels missatges. Amb tot, si se separa 
el bloc comercial de la resta, atés 
que en este no pot infl uir tant la 
comissió, s’observava un predomini 
clar del valencià en els llibrets. 
Això mostra que, pràcticament 
en tot l’àmbit geogràfi c faller de 
València, el valencià era pels volts 
del 1996 bastant usat en els blocs 
específi cament elaborats per les 
comissions, encara que un altre tema 
fóra la receptivitat del mateixos 
fallers i del veïnat al contingut en 
valencià dels llibrets.

En aquell moment també es feia 
esment que el valencià emprat per 
les comissions falleres no estava 
totalment normativitzat, sinó que 
es manifestava una anarquia o caos 
lingüístic, atesa la vigència d’un 

331144
mocador_2012.indb   314mocador_2012.indb   314 16/1/12   13:55:4316/1/12   13:55:43



331155
mocador_2012.indb   315mocador_2012.indb   315 16/1/12   13:55:4516/1/12   13:55:45



confl icte lingüístic en el món faller. 
En tot cas, l’alt percentatge d’ús 
escrit del castellà semblava apuntar 
a una realitat que tendia a evitar 
possibles confl ictes lingüístics pel 
que fa al valencià usat. En realitat, 
esta circumstància semblava ser 
una conseqüència de la situació de 
postergació del valencià en tot el 
nostre territori. Pel que feia al nivell 
oral, per les dades fragmentàries 
obtingudes s’observava que no es 
produïa correspondència entre la 
declaració ofi cial d’intencions dels 
fallers (plasmada en el reglament 
faller) de potenciar al màxim l’ús 
del valencià i l’ús ral, ja que en línies 
generals no es complia la declaració 
ofi cial. 

Dissortadament no s’ha pogut 
elaborar una investigació que 
replicara amb les mateixes 
condicions metodològiques la 
investigació del 1996, raó per la 
qual, més que fer una comparació 
sistemàtica, sols podem apuntar 
algunes intuïcions fonamentades 
en el seguiment quotidià del tema. 
En este sentit, en primer lloc, no 
sembla que el perfi l estàndard dels 
llibrets s’haja modifi cat en excés, 
fi ns i tot es poden haver accentuat 
els trets de ritualització del valencià 
escrit, com també ocorre amb el 
valencià oral. Això no obstant, sí que 
s’aprecia una major normativització 
lingüística, especialment des que la 
Junta Central Fallera passà a emprar 
la normativa ofi cial. Això no lleva 
que les ortografi es més o menys 
caòtiques o crítiques amb l’ofi cial 
encara gaudisquen d’un considerable 
espai en els llibrets de falla.

Incidint sobre el tema esmentat del 
valencià no normatiu, s’ha de dir que 
el tradicional concurs de llibrets que 
Lo Rat Penat convoca des del 1903 
continua sent el que més participació 
suscita entre les comissions falleres 
del cap i casal. En el seu moment, 
este concurs fou determinant per al 
manteniment d’un ús normalitzat 
del valencià durant el franquisme, 
i hi participaren destacats poetes 
i intel·lectuals valencianistes de 
l’època, Amb tot, els inicis de la 
“batalla de València” i de l’ofensiva 
del secessionisme lingüístic, que 
va començar a la darreria dels 
anys setanta, va fer que l’anarquia 
lingüística desplaçara el valencià 
normatiu del concurs de llibrets 
pràcticament fi ns a l’actualitat. 
L’adopció per part de Lo Rat Penat 
de la normativa de l’Acadèmia de 
Cultura Valenciana ha fet que els 
poetes festius associats a este àmbit 
copen els guardons, condicionant 
les expectatives de premi de les 
comissions a la seua contractació. 
Això podria explicar l’elevada 
participació de comissions de la 
ciutat de València en el concurs 
de Lo Rat Penat, mentre que no 
superen la vintena les falles del 
cap i casal que participen en els 
substanciosos premis de llibrets 
de la Generalitat. Més encara si 
considerem que Lo Rat Penat atorga 
198 premis (entre extraordinaris, 
principals i accèssits), cosa que 
representa un gran percentatge de 
possibilitats de rebre premi per part 
de les comissions concursants. S’ha 
de comentar també que alguns del 
premis atorgats per Lo Rat Penat 
estan patrocinats per institucions 
(l’Ajuntament de València o la 

Diputació de València) o empreses 
públiques (Radiotelevisió 
Valenciana) que, d’esta manera, estan 
concedint ajudes públiques a obres 
que no seguixen la normativa ofi cial.

En este sentit, no sorprén comprovar 
que dels 198 premis atorgats per Lo 
Rat Penat en el seu concurs, un total 
de 101, és a dir, el 51 % del total, 
els acaparen només 5 poetes festius 
(Donís Martin, Anfós Ramon, 
Joan Antoni Alapont, Rafael Melià 
i Ferran Gil). A més a més, si dels 
198 excloem els premis per a autors 
novells, el percentatge és del 64,7 %, 
cosa que suposa quasi un oligopoli 
dels premis. Això també fa intuir que 
el nombre de poetes que continuen 
utilitzant el valencià no normatiu 
és escàs, fi ns al punt que només 
19 poetes es repartixen els 156 
premis de les seccions de poetes no 
novells (8,2 premis per poeta). En 
la secció novell la situació diferix 
substancialment, amb 21 poetes 
premiats per a 42 premis atorgats. La 
pràctica totalitat dels poetes forma 
part de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Valenciana, que té en el 
món de les Falles una derivació en la 
Taula Valenciana d’Autors Teatrals, 
que des del 2001 dota un dels premis 
del Concurs de Teatre en Llengua 
Valenciana que convoca la Junta 
Central Fallera. 

Fora de l’àrea d’influència de Lo 
Rat Penat, també hi ha un grup 
de poetes que empren el valencià 
normatiu i que a poc a poc han 
anat obrint-se un espai dins de les 
comissions falleres de València i la 
resta de la Comunitat Valenciana, 
que compten amb ells alhora 
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d’encarregar-los els versos dels seus 
respectius llibrets. És el cas de Josep 
Martínez Izquierdo, Antoni Lluís 
Martínez, Salvador Bolufer, Jesús 
Català Gorgues, Josep Lluís Sirera 
i Remei Miralles, o Josep Enric 
Gonga, entre d’altres destacats. 

Des del 1993 també es convoquen 
els premis de la Generalitat 
Valenciana per a la promoció 
de l’ús del valencià en les Falles, 
que ha aconseguit mobilitzar un 
nombre creixent de comissions 
de tota la Comunitat Valenciana. 
Així, si l’any 1993 hi participaren 
47 comissions amb els seus llibrets 
per a un total de 20 premis, l’any 
2008 es va assolir un rècord, amb 
155 comissions participants per 
a 54 premis. La participació ha 
crescut sobretot fora de la ciutat 
de València, especialment a les 
comarques de la Safor, la Costera, 
l’Horta, la Plana Baixa, la Ribera i el 
Camp de Morvedre, concretament 
en ciutats com ara Gandia, Xàtiva, 
Torrent, Borriana, Alzira o Sagunt. 
Hui en dia és un concurs molt 
consolidat i amb un prestigi 
ferm, que fa que cada any moltes 
comissions esmercen esforços en els 
seus llibrets de falla per donar-se 
a conéixer en l’activitat cultural i 
literària en valencià. 

Pel que fa al teatre dins de les 
Falles, es tracta d’una activitat 
molt rellevant dins la festa i una 
de les quals més ha aportat a la 
conservació i conreu del valencià 
en les Falles. Així, a més dels 
típics sainets costumistes que 
ja les comissions començaren 
a representar en els anys vint i 

trenta del segle passat, en els anys 
cinquanta feren la seua aparició 
els apròposits fallers, peces teatrals 
exclusivament dissenyades per 
a una única representació en els 
actes de presentació i exaltació 
de les falleres majors de comissió 
o de la ciutat. Al llarg dels anys 
cinquanta i seixanta, el teatre i 
les presentacions falleres restaren 
ancorades en les característiques 
referides, amb una nòmina d’autors 
molt reduïda (Rafael Martínez 
Coll, Vicent Vidal, Jesús Álvarez 
Aparicio, Josep Bea Izquierdo o 
Jesús Maroto i González), sense que 
s’operara cap renovació temàtica 
i sense procedir a una efectiva 
normalització del valencià. Però el 
1972 la falla Corretgeria-Bany dels 
Pavesos, amb el suport de destacats 
representants de la intel·lectualitat 
valenciana, intentà capgirar la 
situació organitzant un Concurs de 
Teatre en Valencià, on destacava la 
innovació, la qualitat i la correcció 
de la llengua. L’intent fou avortat 
el 1974 per la Junta Central 
Fallera, en un context cultural que 
preludiava la famosa “batalla de 
València”. A més, com a resposta, la 
Junta va crear el Concurs de Teatre 
en Llengua Valenciana. El resultat 
a llarg termini fou la persistència 
de l’antic model teatral, que sols 
començaria a ser molt parcialment 
trencat a final dels anys setanta 
i mitjans dels anys huitanta per 
algunes atrevides comissions i 
per l’efímera formació el 1984 del 
Teatre Estable de les Falles.

A banda de les diverses mostres 
que les falles feien per a continuar 
el model del “teatre valencià”, el 

concurs oficial ha representat una 
alternativa en potència a la mateixa 
tradició teatral del sainet i una 
renovació del repertori d’obres i 
d’autors. Moltes comissions falleres 
han optat per la representació 
de les obres d’un reduït grup 
d’autors valencians contemporanis 
com ara: Juli Leal, Rodolf 
Sirera, Manuel Molins, Carles 
Alberola, Pasqual Alapont, Carles 
Cano, Paco Zarzoso o Chema 
Cardeña. D’altres, han representat 
traduccions al valencià de textos de 
Woody Allen, Fassbinder, Fernán 
Gómez, John Gay, Jaime Salom, 
Gilherme Figueiredo, Franca Rame, 
Eugene Ionesco, Miguel Delibes, 
Enrique Jardiel Poncela, Sam 
Shepard, Aristófanes, Jean Genet, 
José Sanchis Sinistierra, Dorothy 
Parker, Christopher Durang o 
Dario Fo. 

Igualment, el model de presentació 
fallera cobraria una gran espenta 
amb Josep Alarte i Querol i la 
Falla Na Jordana a partir del 
1977. Este autor, un dels màxims 
exponents de la generació perduda 
d’escriptors que assajaren durant 
la dècada dels cinquanta del segle 
xx l’escriptura d’un nou teatre de 
tesi o de divertimento, amb la seua 
producció fallera va marcar una 
experiència renovadora des del 
punt de vista estructural que va fer 
patent una temptativa de renovació 
i de canvi en la producció teatral 
fallera. L’intent de redreçament 
avançà bàsicament per diverses 
vies: la lluita per assolir una 
llengua teatral normalitzada que 
trencava els motles del sainet, la 
substitució del model de la tòpica 
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revista valenciana pel de l’òpera 
rock , el tractament de temàtiques 
compromeses que ultrapassaven 
els límits del pur folklorisme 
festiu, i el risc d’apostar per la 
sobrietat i la senzillesa enfront del 
barroquisme consubstancial a este 
tipus de manifestacions festives. 
Posteriorment, la influència d’Alarte 
s’ha deixat notar en el món teatral 
faller en autors com ara Hernán 
Mir o Paco Pellicer, que troben el 
seu contrapunt en la producció 
fallera a l’ús de prolífics autors com 
ara els germans Josep i Rafael Melià 
Castelló, Donís Martín o Josep Bea 
Mataix.

Actualment, a més de la 
participació en el concurs de teatre 
o en el concurs d’apropòsits per a 
presentacions falleres (desplegat 
en les categories de teatre i sala 
de festes des de mitjans dels anys 
huitanta del segle passat) les 
comissions de falla de València 
centren la seua activitat teatral 
en les exaltacions o el concurs 
de declamació. De la mateixa 
manera, les falles de les comarques 
desenvolupen la seua activitat 
teatral en concursos promoguts 
per les respectives juntes locals 
falleres, com ara el concurs de 
teatre Ligorio Ferrer de Gandia, 
així com en la resta d’activitats ja 
esmentades.

A banda de la participació en 
els concursos de llibrets, teatre 
i presentacions, les comissions 
munten obres en valencià al llarg 
de l’exercici o recitals de poesies, 
dins els seus casals o el en el marc 
de setmanes culturals. En altres 

casos, editen butlletins interns 
on hi ha una certa presència del 
valencià i algunes comissions 
intenten normalitzar fins i tot 
les seues actes o documents 
interns. A més a més, algunes 
comissions organitzen activitats 
orientades expressament al foment 
del valencià i la seua rellevància 
històrica, com és el cas del Tirant 
de Lletra, lectura col·lectiva del 
Tirant lo Blanc organitzada per 
la Falla Na Jordana, o la Mostra 
de Llibrets de la Comunitat 
Valenciana, que des del 2006 es 
fa a Gandia organitzada per la 
Junta Local Fallera i l’Associació 
d’Estudis Fallers per posar en 
contacte i comunicació totes les 
comissions que fan un especial 
treball en la promoció del llibret 
de falla i del valencià.

Pel que fa a les activitats culturals i 
de difusió del valencià, en l’última 
dècada s’han posat en marxa 
diversos concursos i premis literaris 
que tenen esta fi nalitat i que, a 
més, tenen el valor afegit de ser 
iniciatives que bastixen una xarxa 
de col·laboracions amb escriptors, 
col·lectius culturals, el camp de 
l’ensenyament, institucions, empreses 
i associacions diverses. Es tracta de 
projectes que transcendixen l’àmbit 
estrictament faller i aconseguixen 
projectar-se sobre el conjunt de la 
societat.

És el cas de Premi Iaraní, organitzat 
per l’associació cultural homònima, 
que entre els anys 1996 i 2005 va 
premiar un article escrit en valencià 
que tractara sobre el món de les 
Falles i estiguera publicat en un 

llibret de falla de Gandia (fins al 
1999) i les comarques centrals (fins 
al 2005). O del premi de poesia 
Joan Climent, promogut per la 
mateixa associació, que des del 1998 
potencia la poesia publicada en els 
llibrets de falla de les comarques 
centrals.

Amb un àmbit d’actuació dirigit a 
tot el País Valencià s’ha d’esmentar 
el Premi Malva a a millor poesia 
satírica d’un libret, que està convocat 
conjuntament des del 2007 per la 
Falla Plaça de la Malva d’Alzira i 
l’Associació d’Estudis Fallers, o el 
Premi Mocador al millor assaig sobre 
Falles i cultura popular publicat 
en un llibret (juntament amb el 
Premi Emili Llueca per la Camp de 
Morvedre), promogut per la Falla el 
Mocador de Sagunt, L’Arxiu Camp 
de Morvedre i l’Associació d’Estudis 
Fallers.

El cas de la ciutat de València 
presenta unes característiques 
particulars que difi culten l’aplicació 
d’este model: una realitat social 
diferent, amb un ús menor del 
valencià; el desacord, encara, entre 
el món de la festa i certs sectors 
culturals, i el desinterés que mostren 
les institucions i els òrgans rectors 
de la festa. No obstant això, en els 
últims anys hi ha algunes iniciatives 
que intenten explorar el camí 
mamprés pel Premi Iaraní. És el cas 
del Premi Soler i Godes al millor 
article de tema faller publicat en un 
llibret de falla. Convocat i organitzat 
des de l’any 2005 per l’Associació 
d’Estudis Fallers. L’àmbit d’este 
premi se circumscriu a la comarca de 
l’Horta i la ciutat de València, zones, 
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especialment esta última, on la 
presència d’articles en valencià en els 
llibrets de falla és més aïnes escassa.

D’altra banda, tot i que el premi 
està adreçat a obres escrites tant 
en castellà com en valencià, s’ha 
d’esmentar també el concurs de 
contes d’ambientació o tema faller 
de la revista El Turista Fallero 
(que té la seua àrea d’infuència 
bàsicament a la ciutat de València), 
convocat des del 1999. Si bé el 
conte faller era un gènere de gran 
vitalitat en els anys vint i t trenta del 
segle passat, en la postguerra entrà 
en una progressiva decadència, 
accelerada a partir de la dècada 
dels seixanta de manera paral·lela 
a la de les publicacions falleres i 
tantes altres formes d’expressió de 
la cultura popular. Però pensem 
que, més enllà de les vicissituds del 
gènere, la referència a este concurs 
resulta interessant pel que fa als 
índexs d’ús del valencià, perquè 
en els últims anys s’ha donat un 
augment notable de la participació 
d’originals escrits en esta llengua. 
Així, si en les cinc primeres edicions 
(1999-2003) hi hagué en total huit 
contes en castellà i només dos en 
valencià entre els contes guanyadors 
i finalistes, esta tendència es capgira 
a partir del 2004, ja que fins al 2010 
trobem només dos contes escrits en 
castellà per dènou en valencià.

En ocasions, les comissions de 
falla són el vehicle per a organitzar 
activitats diverses de promoció 
de la lectura i la literatura entre 
els menuts. Algunes d’estes 
iniciatives depassen els límits de les 
comissions organitzadores i en fan 

partícips els alumnes de les escoles 
i centres educatius de la seua zona 
d’infl uència, independentment que 
siguen fallers o no. És el cas del 
concurs de narrativa Vicent Ribes, 
organitzat per la Falla Corea de 
Gandia des del 1988, o dels Premis 
Literaris Infantils que des del 2006 
convoca la Falla el Mercat d’Alzira. 
Però estes no són l’única iniciativa 
adreçada als menuts que organitzen 
les comissions de falla. En els últims 
anys, la Falla la Malva d’Alzira, 
en col·laboració amb la Fundació 
Bromera per al Foment de la 
Lectura, ha inclòs en els seus llibrets 
unes guies didàctiques per a treballar 
diversos aspectes a partir dels temes 
tractats en els llibrets o en les falles 
infantils. 

Finalment, pensem que és 
interessant també analitzar quin 
és l’ús del valencià en els llibres 
sobre les Falles editats en les dues 
últimes dècades. En el cas de les 
obres publicades per editorials 
privades, el predomini del castellà 
és aclaparador. En el cas de les 
edicions fetes amb la participació 
d’institucions públiques, resulta 
il·lustratiu comparar el que passa 
en comarques com ara la Safor 
amb la política seguida a la ciutat 
de València. Així, en el primer 
cas tornem a trobar l’esperit de 
col·laboració entre institucions i 
associacions diverses, que es plasma 
en la coedició anual d’un llibre 
per part de l’Associació Cultural 
Premi Iaraní, la Federació de Falles 
de Gandia i el CEIC Alfons el 
Vell. Com a resultat, des del 2000 
s’han publicat nou llibres, sempre 
escrits en valencià, i de tema 

relacionat amb les Falles: història, 
teatre, poesia, música, tècniques 
en la construcció de falles... En 
canvi, a la ciutat de València, en 
el cas de la Junta Central Fallera 
i de l’Ajuntament (a través de la 
Regidoria de Festes i Cultura 
Popular i la de Cultura), el castellà 
és la llengua majoritària en la qual 
es publiquen els llibres sobre la festa 
de les Falles (i també sobre unes 
altres celebracions festives) i respon 
a l’absència d’una política clara 
de promoció del valencià per part 
d’estes dues institucions. De fet, en 
este cas, els pocs llibres que s’han 
publicat en valencià ho han sigut 
per la voluntat dels autors perquè 
fóra així.

3. A tall de 
conclusió 
Com hem vist, l’ús del valencià en 
les Falles constituïx una realitat 
complexa. La nostra aproximació 
ens permet extraure una sèrie de 
refl exions, que necessàriament han 
de completar-se amb futures vies 
d’investigació que ens permeten 
conéixer una realitat lingüística, la 
de les festes, fi ns ara poc treballada.

Així, en primer lloc, podem suggerir 
que, en termes generals, hi ha una 
avanç en la ritualització del valencià 
en la festa, d’acord amb la que 
potser també es dóna en la societat 
en general, davant l’avanç de la 
castellanització. S’ha de tindre en 
compte que, la festa, pel fet de ser un 
ritual o conjunt de rituals, es presta 
molt més a la ritualització de la 
llengua minoritzada. 
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En segon lloc, en relació amb la 
situació anterior, hi ha un avanç de 
la consideració de la llengua com 
a patrimoni, atesa la seua condició 
minoritzada i els riscos que corre 
en una societat dominada pel 
castellà i l’anglés. Este seria un 
factor positiu de preservació, 
però limitat i configurat per 
la mateixa minorització del 
valencià (ja que, en certa manera, 
a menys minorització correspon 
menys patrimonialització 
i a més minorització, més 
patrimonialització defensiva, a 
diferència del castellà, que posa 
en pràctica una patrimonialització 
defensiva respecte a l’anglés, però 
expansiva respecte a les llengües 
menys importants que el castellà). 

Com a dada positiva, s’ha de 
destacar la creixent col·laboració 
entre les associacions falleres i 
diverses institucions, empreses i 
associacions culturals per a crear 
espais compartits des dels quals es 
duen a terme activitats culturals que 
comporten la promoció del valencià, 
les quals aconseguixen tindre una 
projecció directa en l’àmbit festiu 
i alhora també s’estenen sobre el 
conjunt de la societat. En este sentit, 
tot i que les iniciatives partisquen de 
les associacions falleres, és necessari 
que les institucions s’hi impliquen i 
hi donen suport. 

A més a més, s’ha de valorar que 
s’haja separat la qüestió de l’ús del 
valencià del debat identitari, així 
com l’acceptació del marc legal 
i normatiu derivat de la creació 
de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. 

En tot cas, s’ha d’insistir en la 
necessitat d’invertir esforços 
i recursos a aconseguir un 
coneixement en profunditat de 
la situació de l’ús del valencià en 
les Falles i en el conjunt de festes 
valencianes. Este és el pas previ 
per a poder fer refl exions molt 
més acurades i matisades, que han 
de servir a les administracions 
públiques per a elaborar polítiques 
lingüístiques destinades a 
promocionar l’ús del valencià en el 
complex i ric entramat associatiu 
festiu.
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Introducció 
Fa quasi dos anys l’Associació 
Cultural L’ARXIU va començar 
una votació per a trobar entre 
tots els esdeveniments culturals 
i patrimoni immaterial, els parcs 
i paratges naturals, els conjunts 
historicoartístics, les peces 
arqueològiques i obres d’art, els 
monuments naturals, els monuments 
arquitectònics històrics i els 
monuments arquitectònics moderns 
dels segles XX i XXI, tal i com 
van fer els amics de l’Associació Fil 
per Randa amb l’elecció de les 7 
meravelles del País Valencià (http://
meravellesvalencianes.org).

Durant el període de tres mesos 
van ser moltes les persones que 
van aportar, a la llista, les seues 
propostes de meravelles. Quasi tots 
els pobles de la nostra comarca, el 
Camp de Morvedre, tenien el seu 
representant en la llista com poden 
ser ara la Baixà de Santa Barbara de 
Faura, la Mola de Segart, el Castell 
de Sagunt… D’aquestes eleccions 
es van seleccionar quatre o cinc 
per cadascuna de les categories 
esmentades anteriorment, l’elecció 
d’aquestes representants van 
ser també per votació popular, 
continuant amb la idea de 
participació ciutadana comarcal 
que sempre ha defensat la nostra 
associació. 

Les 7 meravelles de la humanitat, les 
7 meravelles noves elegides des de fa 
10 anys. 

Guanyadores:

Chichén Itzá (Yucatán, Mèxic).  
El Coliseu de Roma (Roma, 

Itàlia).  
L’estàtua de Crist Redemptor 

(Rio de Janeiro, Brasil).  
La Gran Muralla (Xina).  
Ciutadella de Machu-Picchu 

(Cusco, Perú).  
Petra ( Jordània).  
El Taj Mahal (Agra, l’Índia).  

Llistat de les 
meravelles 
valencianes 
Esdeveniments culturals i 
patrimoni immaterial

Processó de la Mare de Déu de la 
Salut d’Algemesí.
Amb un 33,38% de les votacions va 
ser elegida la Processó de la Mare 
de Déu de la Salut d’Algemesí, 
la qual se celebra els dies 7 i 8 
de setembre, per a rememorar la 
troballa de la imatge de la Mare de 
Déu per un veí de la població l’any 
1247. Aquesta festa es va declarar 
el 22 de febrer de 1977 com a Festa 
d’Interès Turístic Nacional, el 5 
d’octubre de 2008 com a Meravella 
Valenciana d’esdeveniments 
culturals i patrimoni immaterial, 
el 31 de juny de 2009 com un 
dels 10+2 Tresors del Patrimoni 
Cultural Immaterial d’Espanya, i 
el mes d’agost de 2010 Bé d’Interès 
Cultural. Actualment està en 
tramitació la seua declaració com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat.

Les fi nalistes foren:

Les societats musicals de la 
Comunitat Valenciana: 29.94%.

El Tribunal de les Aigües de 
València: 19.44%.

La Festa dels Moros i Cristians 
d’Alcoi: 17.24%.

Les semifi nalistes foren:

El pelegrinatge de Sant Joan de 
Penyagolosa i les romeries de Catí, 
Vallivana i Vallibona.

La Festa del Corpus Christi de 
València.

El Sexenni de Morella.
La Festa del Misteri d’Elx.

Parcs i paratges naturals

Posta de sol a l’albufera. 
L’Albufera de València, el Saler i el 
Palmar, amb un 36,42%, fou el parc 
natural escollit.

Els fi nalistes foren:

Les illes Columbretes: 26.59%.
Parc Natural del Carrascar de la 

Font Roja: 23.91%.
L’Horta de València: 13.07%.

Els semifi nalistes foren:

La Tinença de Benifassà.
El Palmeral d’Elx.
Les sureres del Parc Natural de la 

Serra d’Espadà.
El Parc Natural de la Serra 

Calderona.
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Conjunts historicoartístics

Castell de Xàtiva
El primer classifi cat fou el Castell de 
Xàtiva amb un 32,82%.

Les fi nalistes foren:

El conjunt emmurallat de la ciutat 
de Morella: 31.94%.

El castell i el conjunt urbà de 
Peníscola: 18.34%.

El conjunt historicoartístic de 
Bocairent: 16.90%.

Les semifi nalistes foren:

L’arquitectura de la pedra en sec a 
la comarca dels Ports.

La muntanya del Castell de 
Sagunt.

El conjunt de castells d’època 
Almohade del riu Vinalopó.

El conjunt d’esglésies i ermites 
goticoprimitives.

Peces arqueològiques i obres d’art

Portada del Palau del Marqués de 
Dosaigües.
Amb un 31,79% dels vots, la portada 
del Palau del Marqués de Dosaigües 
de València va ser l’escollida.

Les fi nalistes:

La Dama d’Elx: 26.77%.
El Tirant lo Blanc (1490) per 

Joanot Martorell: 21.06%.
El Penó de la Conquesta: 20.38%.

Les semifi nalistes:

El guerrer de Moixent.
El Tresor de Villena.

Les pintures prehistòriques del 
barranc de la Valltorta.

El Concert d’Aranjuez (1939) de 
Joaquim Rodrigo.

Monuments naturals

El Penyal d’Ifac.
Única meravella del sud valencià, va 
ser triat amb un 34,52% dels vots.

Les fi nalistes foren:

El Penyagolosa: 29.78%.
El Jardí Botànic de la Universitat 

de València: 19.27%.
La Penya Foradà a la Vall de 

Gallinera (Marina Alta): 16.43%.

Les semifi nalistes d’aquesta secció 
foren:

Les pesqueres dels penya-segats 
de la Marina Alta.

La teixera d’Agres.
Les agulles de les gorges del riu 

Cabriol.
La Carrasca de Culla.

Monuments arquitectònics 
històrics

Llotja de la Seda .
Amb un 44,93%, la Llotja de la 
Seda és també la meravella amb més 
percentatge de vots.

Les fi nalistes:

El Monestir de Santa Maria de la 
Valldigna: 20.85%.

El Teatre Romà de Sagunt: 
20.08%.

El Palau Ducal de Gandia: 
14.14%.

Semifi nalistes:

El Monestir de Sant Miquel dels 
Reis de València.

El Monestir de Santa Maria del 
Puig.

Santuari i termes romanes de 
Mura de Llíria.

El Palau de la Generalitat.

Monuments arquitectònics 
moderns segle XX i XXI

Interior de l’Estació del Nord de 
València.
Amb un 33,81% dels vots la 
meravella valenciana es l’Estació del 
Nord de València.

Finalistes:

El Palau de les Arts (nou teatre 
d’òpera de València): 25.41%.

El Mercat de Colom de València: 
21.03%.

El Mercat Central de València: 
19.73%.

Semifi nalistes:

El pont de Sant Jordi d’Alcoi.
El Museu de Belles Arts de 

Castelló de la Plana.
El carrer de la Pau de la ciutat de 

València.
Alt Forn núm. 2 de l’Antiga 

Siderúrgia de Sagunt. 332277
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Les Falles, 33%

Resultats 
Els resultats de les 2.502 votacions que hem rebut han sigut els següents, ordenats per categoria:

>> Esdeveniments culturals i patrimoni immaterial

El Bolot, 11%

Fira de Nadal de Faura, 5%

La Baixà de Sant Miquel 
de Gilet, 13%

La Setmana Santa Saguntina , 39%
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Benicalaf i l’horta de Benavites, 3%

Casa Guarner de Benifairó, 9%

El Reial Monestir de Sant 
Esperit de Gilet 21%

Santa Maria i les Ermites de 
Sagunt amb el calvari 67%

>> Parcs i paratges naturals

>> Conjunts historicoartístics

El Palància i l’horta de Sagunt, 27%

La marjal del Moro i el Grau Vell, 43%

La platja del Port de 
Sagunt i el Pantalà, 20%

Marjal d’Almardà i Gola dels Anglesos, 10%
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>> Monuments naturals

El Garbí, 62%

La mola de Segart, 5%

Font de Quart, 16%

La Muntanya de Romeu, 17%

Concert d’Aranjuez de 
Joaquim Rodrigo, 73%

La destrucció de Sagunt de 
Rodrigo i Pemán, 8%

Vents del Garbí de Josep 
Miquel Martínez, 13%

El Bou Ibèric de Sagunt, 6%

>> Peces arqueològiques i obres d’art
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>> Monuments arquitectònics moderns segle XX i XXI

>> Monuments arquitectònics històrics

Castell (Acròpolis) 
Romà de Sagunt, 80%

Torre de Benavites, 9%

Forn Alt, 50%

La Presa d’Algar, 6%

La ciutat factoria, 4%

Teatre Romà de Sagunt, 40%

L’aqüeducte dels Arcs d’Estivella, 3%

Torre de Gilet, 8%
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Des de fi nals del segle XV fi ns als 
nostres dies, la Confraria de la 
Puríssima Sang del nostre Senyor 
Jesucrist commemora la passió i 
mort de Jesucrist, sent una de les més 
antigues de la Comunitat Valenciana 
i de la resta d’Espanya. Ferran el 
Catòlic durant el seu regnat, i 
concretament en 1492, va concedir 
franquícies perquè repoblaren la 
Jueria de Morvedre,en haver sigut 
abandonada pels hebreus.

El gremi de teixidors de lli, fabricants 
de drap i teles procedents de 
València, van ocupar en part la Jueria 
Saguntina, i es creu que van poder ser 
els fundadors de la nostra confraria.

La sinagoga jueva situada al c/ 
Sang Vella va ser en els seus primers 
moments la seu de la confraria, 
si bé, a causa del seu mal estat de 
conservació i conseqüent amenaça 
de ruïna, en 1601 es va començar a 
construir l’actual ermita de la Sang, a 
uns cent metres de l’antiga ermita, la 
construcció de tipus barroc valencià, 
amb planta de creu llatina, les seues 
quatre petxines i medallons pintades 
al fresc, són atribuïdes al pintor 

José Vergara pertanyent a l’escola 
valenciana del segle XVIII, l’ermita 
no es consagra inexplicablement fi ns 
a 1753.

En 1992 se celebre V Centenari de la 
confraria, va ser nomenat president 
d’honor dels actes commemoratius 
Sa Majestat Joan Carles I, rei 
d’Espanya.

Per a tal efemèride es va encunyar 
una medalla commemorativa de 
plata de llei i fosa artesanalment, així 
com l’edició d’un llibre i d’un mata-
segells de correus; durant el dit any 
es van celebrar concerts, xarrades 
col·loqui i diferents actes.

En l’interior de l’ermita es troba el 
museu, que alberga el patrimoni de 
la confraria, sorgit fonamentalment 
de les donacions particulars: 
manuscrits, quadros, litografi es, 
llibres, encunys, etc., així com 
efectes que formen part de la nostra 
Setmana Santa.

La confraria en els nostres dies 
està formada aproximadament 
per 1.500 confrares, i, dins del 

seu organigrama, està composta 
per confrares, majorals i clavaris, 
regeix el seu destí, a part de la 
Junta General, la Junta Directiva, 
composta per president, 
vicepresident, depositari, secretari, 
vicesecretari i cinc vocals.
La Confraria de la Puríssima Sang 
de Jesucrist ens delata en la seua 
indumentària, la tradicional vesta 
negra, que amb la seua sobrietat 
se celebra i commemora la passió i 
mort del nostre Senyor Jesucrist.

La vesta fi ns als peus, d’una sola peça 
de color negre composta per la part 
superior, amb obertura davantera 
amb una banda de vellut negra en 
l’obertura; coll i mànegues amb rivet 
blanc, en la part inferior una falda 
fi ns als peus negra, en la seua part 
posterior ix una cua de la mateixa 
tela negra, aproximadament de tres 
metres, la cua es manté plegada 
en tots els actes exceptuant el 
Divendres Sant en la processó del 
sant enterrament, també componen 
la vestimenta el capirot negre de tela 
que cobreix la cara, cinturó negre (de 
cuiro o vellut brodat), del qual penja 
un rosari, pantaló, sabates, calcetins 

Esdeveniments culturals i patrimoni immaterialLa Setmana Santa Saguntina
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i guants negres, medalla amb la 
imatge de l’Eccehomo i cordó morat 
per als confrares, la medalla amb el 
Sant Sepulcre i cordó negre per als 
majorals, i la creu amb cordó negre 
per als clavaris. La Junta Directiva 
porta cada un dels seus components 
la medalla que li correspon (segons 
siga confrare, majoral o clavari) amb 
el cordó daurat, sent per al president 
el cordó or i negre.

Dilluns Sant 
Com cada Dilluns Sant, Sagunt 
s’endinsa una vegada més en la 
commemoració de la Passió de 
Crist. En aquest Dilluns Sant es 
commemora la Trobada Dolorosa 
entre Jesús Natzaré i Sa Mare, 
representada en el pas de la Mare de 
Déu de la Soledat. El recorregut que 
fan és paregut al del Dimecres Sant, 
però la camina del Natzaré marxa 
per la part est de la ciutat de Sagunt, 
recorrent el carrer Major i pujant 
pel Camí Reial, aquesta camina 
va acompanyada pels majorals 
de l’any. En canvi la Soledat fa el 
recorregut restant, es dirigeix cap 
a l’oest, i puja pel carrer de Terol, 
plaça de l’Algepsar, fi ns a arribar a la 
plaça del Pi i comença el carrer dels 
Cavallers fi ns arribar a l’església de 
Santa Maria. En aquesta part de la 
processó van els majorals de l’any 
següent, que tanquen la processó, és 
el primer acte en el qual apareixen 
com a tals, després que el Divendres 
de Dolores els hagen imposat la 
medalla de majorals i encara amb 
el cinturó de cuiro, no serà fi ns a 
Divendres Sant quan el cinturó que 
lluïsquen siga el seu.

El Natzaré arriba a la plaça Major, 
la Soledat l’està esperant i comença 
el vertader acte de devoció, des d’un 
balcó s’escolta cantar una soprano, la 
Soledat i Natzaré, sempre a coll dels 
seus portadors es menegen, pareix 
una nit màgica, la fervor del poble 
saguntí es mescla, pareix com si la 
força necessària per a poder portar 
en lloms el pes de tota una tradició 
fóra de tot el poble, que està pendent 
que la Soledat i el Natzaré estiguen 
cara a cara en la trobada més 
dolorosa de tota la història. El silenci 
de la gent és ensordidor, tot el món 
respecta el silenci, i només és tallat 
pel so de les cornetes i els tambors, 
i un crit pelat de Puríssima Sang de 
Jesucrist quan la cançó s’ha acabat 
i tots els confrares junt amb les 
camines comencen a pujar el carrer 
del Castell fi ns a arribar a l’ermita de 
la Sang, i així acabar la primera de 
les processons emblemàtiques de la 
Setmana Santa Saguntina.

Dimecres Sant  
La Processó del Silenci, la Confraria, 
acompanya el Crist de la Bona Pau, 
il·luminant amb les seues atxes la nit 
de Sagunt, el silenci i la sobrietat es 
trenquen amb el repic dels tambors, 
ja que les cornetes romanen mudes. 
En aquesta processó participa la 
Germandat del Santíssim Eccehomo 
del Cabanyal, agermanada amb la 
nostra confraria.

Pujada al Calvari 
Són les 6 del matí, Sagunt s’alça, la 
plaça es troba plena de fi dels que 
volen veure eixir de l’ermita Jesús el 
Natzaré, portat al llom pels majorals 

ixents, comencen el recorregut 
per l’antiga Jueria, pels seus estrets 
carrers plens de gent. El colpejament 
de les llances dels saions en terra, 
el repic del tambor, els resos i cant 
(“motets”) s’integren entre la gent, 
mentre van pujant a poc a poc cap al 
Calvari. Comença a il·luminar el dia, 
i els primers rajos del sol es mesclen 
entre les aigües del nostre mar 
Mediterrani, i il·luminen el rostre 
trist i dolorós del Natzaré, mentre 
va recorrent les catorze estacions del 
Calvari saguntí.

La subhasta 
La subhasta consisteix en la 
licitació dels passos participants 
en la solemne Processó del 
Sant Soterrament, que té lloc el 
Divendres Sant a la vesprada. La 
subhasta es realitza en la llengua 
dels valencians. Són les cinc de la 
vesprada i el clavari comença la 
subhasta amb la frase tradicional: 
“TANTS EUROS DONEN PER 
PORTAR LA SOLEDAT, A LA 
UNA”. La subhasta acaba quan el pas 
de la “SOLEDAT” fa la seua entrada 
a la plaça de l’ermita. És llavors quan 
el clavari tanca la subhasta.

Sermó del 
Desenclavament 
L’orador va relatant la passió i mort 
de Jesús, en l’altar major es troba 
Jesús crucificat, i amb dues escales 
donades recolzades en ambdues 
parts de la creu, custodiada per 
quatre majorals, dos a cada part 
amb les seues atxes enceses, mentre 
requereix dos majorals perquè 
pugen a la creu i vagen llevant la 
corona d’espines, els claus de les 
mans i els peus, i embolicat en un 
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sudari, van descendint-lo de la creu, 
el mostren a sa mare, així com al 
poble de Sagunt, posteriorment 
és introduït en el sepulcre, per a 
ser traslladat al costat de sa mare, 
a l’ermita de la Sang d’on eixirà la 
Processó del Sant Enterrament. 
Enterrament.

Divendres 
Sant 

La processó del Sant Enterrament, 
el Divendres Sant, s’inicia a les sis 
del matí amb l’eixida del Viacrucis 
que transcorrerà des de l’ermita 
de la Sang fins a la muntanya del 
Calvari, on va ser crucificat i mort 
Jesucrist.

Ixen de l’ermita els primers 
confrares, amb la imatge de Jesús 
de Natzaré. Molt abans que 
llustrege el dia, seran gran nombre 
de saguntins, fins i tot xiquets, els 
que seguiran el tortuós camí de la 
muntanya del Calvari, al peu del 
castell. En acabar el Viacrucis, com 
ja és tradicional, es desdejunarà 
amb bunyols o xurros i xocolate. 
Mentrestant, a l’església de Santa 
Maria, un orador ens ofereix el 
sermó matinal. A partir de les dotze 
del migdia, a l’ermita, tenen lloc els 
oficis i l’adoració de la Santa Creu.
 
Des de temps immemorial, al 
peu de l’escalinata de l’ermita se 
celebra, a les quatre de la vesprada, 
la tradicional subhasta dels passos, 
el tambor i l’uniforme del “capità 
dels saions”. Es tracta d’un ritual 
quasi mític, entranyable; “Tres-
centes pessetes donen per portar el 

tambor dels saions, a la una...”. En 
la nostra llengua, la dels valencians, 
els majorals acompanyant el clavari 
de l’any, amb veu forta, rotunda, 
van subhastant cada un dels passos 
que prenen part en la “provessó dels 
vestes”. L’escenari de la subhasta és 
la mateixa escalinata de l’ermita, 
construïda en 1601, i eixe xicotet 
espai urbà que més que un carrer més 
prompte pareix una xicoteta plaça, la 
de Sang Nova.

En acabar la subhasta dels passos i 
saions que han de prendre part en la 
processó del Divendres Sant, en la 
parròquia de Santa Maria té lloc el 
“Sermó del Desenclavament”.

Aquesta vegada l’escenari serà la 
plaça de la Trinitat, en eixe espai 
urbà que antany, fins a 1933, va 
estar ubicat el convent trinitari 
construït en 1275. Allí, el secretari 
de la Confraria, pujat sobre una 
pedra, que abans va estar en el 
convent, passarà llista de tots els 
confrares que han de participar en 
el Sant Enterrament. Seran més 
de 1.300 els confrares que, amb 
la vesta amb llarga cua i el rostre 
cobert, després de passar llista, en 
formació, es dirigiran per Camí 
Reial a la plaça Major i, des d’ací, 
a l’ermita de la Sang, des d’on, a 
les vuit de la vesprada, s’iniciarà 
el Sant Enterrament Saguntí i 
universal.

Arriben els confrares a l’ermita. 
S’organitza l’ordre de la processó. 
Els xiquets davant. A continuació els 
nous confrares. Al principi tot són 
nervis per part dels arregladors, de la 
junta de govern de la Confraria i fi ns 

i tot de la majoralia de torn, ja que 
perilla portar a bon fi  la seua comesa, 
la seua responsabilitat de fer possible 
la celebració de la Setmana Santa.
La processó ja està organitzada 
i comença la marxa. El clarí 
anunciador de l’eixida de cada un 
dels passos està a punt. Davant, 
portades pels majorals del pròxim 
exercici, apareixen les veròniques, 
banderoles, símbol de 
l’assistència espiritual 
en els últims moments 
dels confrares, els antics 
socors mutus i, amb el seu 
vertical pal, al capdavant 
de tots la Santa Faç, 
anunciarà l’arribada del Sant 
Enterrament, la “processó 
de les vestes” segons els 
saguntins.

Avancen els confrares 
lentament, parant la marxa 
contínuament, mentrestant 
van eixint, a toc de clarí, els 
passos. Noves parades per 
a acomodar-se a la marxa 
dels altres passos, mentre 
s’escolta, quasi pesat, el 
tambor dels saions. Una 
vegada el primer pas en el 
carrer, l’”entrada de Jesús 
el Diumenge de Rams”, li 
seguiran els altres passos, 
mentre els “arregladors” 
aniran amunt i avall 
organitzant els confrares, 
fendeix breus parades. I 
com si ancorat en el temps, 
la figura del jueu que al 
crit de “Puríssima Sang 
de Jesucrist” demanarà 
una aportació econòmica 
per al sosteniment de 
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l’ermita. A cada donació entregarà 
el tradicional “caramelet”. 
Llepolia que també reclamaran, 
als confrares, els xiquets i no tan 
xiquets, que presencien en silenci el 
pas de la piadosa comitiva.

A l’entrada de Jesús li segueixen 
els altres passos; l’Última Cena, 
l’Oració a l’Hort, el Bes de Judes, 

els Assots, l’Eccehomo, el Natzaré, 
la Verònica, el Crist de la Bona 
Mort, el Davallament de la Creu, 
la Dolorosa, la Soledat, el Sant 
Sepulcre i fi nalment, la Vertadera 
Creu, màxima ensenya de la 
cristiandat.

La processó del Sant Enterrament, 
després de més de quatre hores 

de marxa, inicia la seua tornada a 
l’ermita de la Sang acompanyada 
per l’harmoniós redoblament dels 
tambors de les bandes de cornetes 
i tambors, sobreeixint, com si 
s’haguera apoderat del silenci, el 
tambor dels saions, al fi nal, després 
de la Vertadera Creu, la banda de 
música de la Societat Musical Lira 
Saguntina.
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Situada a uns 15 km de la ciutat 
de València i enclavada al terme 
municipal de Sagunt, la marjal del 
Moro és un aiguamoll costaner 
d’unes 300 ha de superfície, compost 
per aigües de diferent salinitat que 
es distribueixen en tolles no molt 
profundes. 

En el seu estat actual, la vegetació 
predominant la formen el canyís 
Phragmittes communis i la bova 
Th ypha dominguensis, si bé hi 
ha unes interessants parcel·les 
de vegetació de saladar en què 
podem trobar espècies dels gèneres 
Salicornia, Arthrocnemum i 
Limonium entre altres.
Diverses espècies de joncs i jónçares 
completen la llista d’espècies 
heliofítiques. La vegetació aquàtica 
està molt empobrida i es limita quasi 
a unes poques espècies del gènere 
Chara.

La història de la marjal del 
Moro, com la de quasi qualsevol 
aiguamoll, és una llarga llista 
d’agressions, tant més lamentables 
en els últims 20 anys en produir-
se amb l’aquiescència d’una 
administració que, teòricament, 
havia de vetlar per la conservació 

d’aquests paratges. Així, gran 
part de la seua extensió inicial va 
ser devorada per la construcció 
de la IV Planta pertanyent a la 
indústria siderúrgica d’Alts Forns 
de Sagunt, i el que va quedar va 
ser transformat, en gran part, en 
camps d’arròs i hortalisses. A més 
ha suportat una pressió cinegètica 
excessiva i de vegades il·legal. La 
seua declaració com a zona ZEPA en 
1996 i la seua “protecció” per part de 
l’administració autonòmica a partir 
d’eixe any, aspectes positius en si 
mateixos, ha suposat no obstant això 
actuacions institucionals de difícil 
comprensió quan no clarament 
errònies com la introducció d’aigües 
contaminades per part de la 
Conselleria de Medi Ambient a fi  
de mantindre els nivells d’aigua que 
va portar a la major mortaldat d’aus 
aquàtiques que es coneix a la zona.

A pesar de tot i demostrant 
una vegada més la capacitat de 
recuperació del medi natural, 
la marjal del Moro presenta 
diversos elements d’extraordinària 
importància com ho testifi quen 
les 239 espècies d’aus registrades 
durant el període 1988-1996, de 
les quals un 55% van ser observades 

tots els anys i un 69% durant 
almenys quatre anys. Però 
a més la marjal del Moro 
posseeix molts altres valors 
ecològics importants en 
diferents àmbits territorials.

A nivell quantitatiu, la 
marjal del Moro posseeix 
una elevada importància. 
Així, per al període 1988-
1993, va ser la primera 
localitat en importància per 
a la nidifi cació del sarcet; la 
segona per a la rosseta, ànec 
collverd Anas plathyrhynchos, 
corriol xicotet Charadrius 
dubius i corriol camanegre 
Charadrius alexandrinus; 
la tercera per a sivert, fotja 
vulgar Fulica atra i cames-
llargues.
Fortí o Torre del Grau Vell

El 14 de març de 1459, 
Joan II va autoritzar aquest 
lloc com a únic punt 
d’embarcament a la costa de 
Morvedre, va centralitzar 
l’eixida de mercaderies, i va 
requerir a l’efecte magatzems, 
ofi cines per al fi sc, defensa i 
vigilància.

Parcs i paratges naturalsLa marjal del Moroi el Grau Vell
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En 1528 les Corts de Montsó 
acorden la construcció d’obres 
per a la defensa del litoral, així 
com la creació d’una guàrdia 
costanera. Aquestes fortifi cacions, 
majoritàriament torre de guàrdia, 
tenien com a missió avisar de l’atac 
de turcs i barbarescos que venien 
per mar i desembarcaven a les costes 
per a envair-les, arrasar els cultius, 

saquejar els pobles, emportar-
se captius, tot això ajudats dels 
moriscos descontents que fugien 
amb ells.

Es coneix l’existència d’un projecte 
de reparacions i fortifi cacions a la 
vila i a la costa per una carta del 
virrei Ferran d’Aragó adreçada als 
jurats de la vila de Morvedre amb 

data de setembre de 1534, com 
a resposta a l’ordre general per a 
la fortifi cació de la costa donada 
per Carles I el 16 d’agost de 1534. 
Chabret comenta que la vila va 
acceptar el pla i es va comprometre, 
davant de Joan Cervelló, comissari 
especial per a l’efecte en tot el regne, 
a executar en el breu espai de set 
mesos.
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Chabret va poder consultar el 
“Manual de Consells de la Vila de 
Morvedre” corresponent a l’any 
1534 i hui desaparegut. Per mitjà 
d’”Acte de Cort” els tres braços van 
aprovar-ne la construcció, que havia 
de completar la ja existent, de torres 
i talaies al litoral i la formació d’una 
guàrdia ordinària per terra pel virrei 
Bernardino de Cárdenas y Pacheco, 
duc de Maqueda, amb data 15 
d’octubre de 1554.

En 1575 el rei Felip II va encarregar 
al virrei de València, Vespasiano 
Gonzaga Colonna, un estudi de 
defensa del litoral. El seu sistema 
defensiu era regulat per ordenances 
que es van mantindre durant els 
segle XVI i XVII.

En el Servei Geogràfi c de l’Exèrcit, 
secció documentació, hi ha una 
relació del “Comandant General 
del Reyno de València D. José de 
Roxas” sobre l’estat en què trobava 
l’edifi cació del litoral dels regnes 
de Múrcia i València, acabada a  
Cartagena el 15 d’agost de 1788, en 
aquest informe manat fer per Carles 
IV en una Ordre Reial en data 26 
d’octubre de 1787 s’observa que “en 
1781 es va construir una bateria al 
front est de la Torre”.

Es troba al costat de la platja, en 
terreny pla. Defenia la costa entre les 
torres Cap Canet, hui desapareguda, 
i del Puig. El Fortí o Torre del 
Grau Vell de Sagunt és un conjunt 
defensiu compost de diverses 
construccions: torre, bateria, 
magatzems i pati el tancat. Escolano 
denominava aquest fortí “La casa del 
Grau de Murviedro”.
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José de Roxas en la seua “Relació 
circumstanciada de la consistència 
de la Costa marítima dels regnes 
de València i Múrcia” descriu el 
conjunt del Grau: “Està situada 
aquesta torre en plana sobre la 
platja del seu nom a tir de fusell del 
mar, serveix de resguard a la costa, i 
a uns quants magatzems particulars, 
en què depositen els seus fruits 
per a embarcar-los en els vaixells 
de comerç que acudeixen a la dita 
platja amb temps bonancencs, la 
seua figura és un quadrilong, el 
costat menor del qual té 5 vares i 
2 peus, i el major vuit vares, amb 
12 i 1/2 d’alt. Està terraplenat fins 
a dalt, i es puja per una escala de 

picapedreria que té adossada per la 
part de terra fins a l’altura de 3 vares 
i 1/2 en què forma un replanell, i 
des d’ell a la porta de la torre hi ha 
una escala de mà de 3 vares d’alt: dit 
primer pis es puja per una escala de 
fusta a la plaça d’armes que té el seu 
cobert i matacà per a defendre la 
porta; a l’esquena d’aquesta torre hi 
ha un gran corral, o el tancat que al 
mig té un pou, i a la part de llevant 
4 habitacions, una d’elles de reposat 
de pólvora, i les altres tres per a 
allotjament de la seua guarnició.

L’any 1781 es va construir una 
bateria a barbeta adossada al 
capdavant de la Torre que es 

presenta al mar; la seua figura és 
un quadrilong, el costat major del 
qual, sense comprendre el gros dels 
parapets, té aproximadament 13 
vares de llarg, i el menor prop de 
8. La seua altura des de la retreta 
fins al cordó d’11 vares compresa 
la trapa que la circumda pels seus 
3 fronts, i tenen 4 vares, i 2 peus 
d’ample, i el mateix de profunditat 
amb la seua contraescarpa de 
maçoneria: per al pas d’aquesta 
trapa hi ha un pont llevadís que 
dóna entrada a el tancat de què s’ha 
fet menció, i per a pujar a la bateria 
és necessari pujar primer a la torre i 
des d’allí pujar a ella...”
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Segons Chabret, eixos magatzems a 
què al·ludeix Roxas van ser construïts 
a partir de 1607: “En el consell del 
30 d’agost de 1607, es va acordar la 
construcció d’alguns magatzems al 
Grau de Morvedre, formant-se una 
línia de cases al costat de la torre 
que allí existia, i les obres de murs 
solidíssims de la qual podrien resistir 
l’envestida dels pirates que encara 
visitaven les nostres platges”, i en la 
llinda del magatzem situat a escassos 
metres al nord de la torrassa es llig la 
data de 1711.

El conjunt defensiu seria doncs 
edifi cat en quatre èpoques 
diferenciades:

-Anterior al segle XVI: tancat o 
“gran corral”, aquest tancat disposava 
de pas de ronda i algun tipus de 
cobert adossat als seus paraments 
per al servici de les gents que allí 
romangueren i un pou d’aigua dolça.

-Durant el segle XVI: torre a 
l’esquerra de el tancat situada en 
el front est, l’accés a la torre es 
realitzava des de l’interior del pati. 

-Durant el segle XVII: magatzem 
en data immediata posterior a l’estiu 
de 1607, annex aquest magatzem al 
parament sud de el tancat.

-Durant el segle XVIII: magatzem i 
bateria, segons es llig en una llinda 
del magatzem situat a escassos 
metres al nord dels edifi cis descrits 
en els punts anteriors, es llig la data 
de 1711. Aquest d’una única planta 
està construït en carreu i la seua 
coberta és a dues aigües.

Hi ha un escut heràldic en el fortí 
i en la clau de la llinda d’una porta, 
hui cegada, del magatzem nord es 
troben gravades les inicials S.C. i la 
data de 1711. (C.pérez-olagüe)
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El temple arxiprestal de Santa Maria 
es va començar a construir en 1334, 
al lloc que ocupava la mesquita de 
Morvedre. L’interior i les façanes 
laterals són d’estil gòtic ogival valencià, 
mentre que la façana principal és d’estil 
barroc. Va ser declarada monument 
nacional en 1983.

Construcció 
Consta de tres naus de més de 20 
metres d’altura, amb capelles entre 
els contraforts. En l’exterior destaca 
la porta principal, del segle XVIII 
i la porta sud, del segle XIV. Tot el 
temple es va construir amb pedres 
carreus extretes de les muntanyes 
pròximes. En l’escala d’accés 
nord a l’església subsisteixen dues 
inscripcions llatines dedicades a 
Voconi Plàcid i a Popília Rectina.

Ermita de Santa Maria Magdalena
L’anomenada ermita de la 
Magdalena es troba al número 42 del 
carrer del Castell. És un temple molt 
xicotet, adossat pel fons i un dels 
seus costats a vivendes particulars, 
mentre que de l’altre lateral arranca 
un arc de pedra de la jueria.

La seua façana és rectangular i molt 
senzilla, lamentablement creuada 
per profusió de cables elèctrics, i 
remata en acroteri amb espadanya 
de mig punt amb la seua campana 
i creu de forja. La porta d’accés és 
ampla, allindada i emplanxada, 
amb la corresponent espiera. Sobre 
ella hi ha un retaule ceràmic amb 
la imatge de la santa i, a un costat 
i a l’altre, socolets amb el nom de 
l’ermita. 

El fosc interior és molt reduït, 
d’uns tres per dos metres. La 
fornícula principal de l’altar 
alberga una imatge de sant Blai; la 
imatge de la santa titular, xicoteta 
i ben tallada, es troba en una 
capelleta de vidre que reposa sobre 
una tauleta.

Aquesta imatge era la que des de 
molt antic es venerava a la capella 
del castell; després de la Guerra de 
Successió i l’abandó de la fortalesa 
va passar a estar a cura d’un ermità 
fins que es va construir aquesta 
ermita, després de la Guerra de la 
Independència.

Ermita de la 
Sang 

La més important de la ciutat i la de 
majors proporcions, es troba en una 
placeta que forma el carrer de la Sang 
Nova, pròxima al carrer del Castell. 
És coneguda popularment com 
“Ermita de la Sang”.

L’edifi ci és barroc, de principis del 
segle XVII; va haver de construir-se 
poc després de l’expulsió dels jueus, 
perquè en 1607 ja s’hi instal·lava 
la seua confraria. S’alça sobre una 
escalinata, destaquen les grans mides 
del frontó de la seua façana, que 
remata en cornisa mixtilínia en el 
centre de la qual queda embeguda 
l’espadanya amb campana, rematada 
amb creu de ferro. Davall d’ella 
s’obri una fi nestra rectangular amb 
faixó rectangular cobert per arc 
escarser. L’àmplia porta allindada 
i emplanxada s’inscriu en portada 
de pedra, sobre la qual hi ha un 
retaule de rajoles amb un nínxol 
central ovalat que alberga un bust de 
Jesucrist durant la Passió.
La seua planta és de creu llatina, 

Conjunts historicoartístics Santa Maria i les ermites de Saguntamb el calvari
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amb una sola nau, coberta amb volta 
de canó. Sobre el creuer s’alça una 
esvelta cúpula, recoberta per teules 
vidriades de color blau i coronada 
per una alta creu de forja. 

En l’interior destaquen els frescos de 
la cúpula, que representen escenes 
de la Passió de Crist, així com les 
nombroses i artístiques imatges 
processionals dels passos de la 
Setmana Santa saguntina, l’origen 
de les quals es remunta al segle XV i 
que ací es conserven durant tot l’any, 
perquè és el lloc de partida de la 
majoria dels actes litúrgics. 

L’ermita és la seu de la Confraria 
de la Puríssima Sang del nostre 
Senyor Jesucrist Confraria (‘de la 
Sang establida’), primitivament a 
l’antiga sinagoga jueva. El seu origen 
és antiquíssim i ha sabut conservar 
els bells ritus processionals de la 
Setmana Santa, entre els quals 
destaca l’impressionant Via Crucis 
fi ns al Calvari, que se celebra el 
Divendres Sant.

Ermita dels 
Dolors 
Es troba, fent cantó, en el número 24 
del carrer dels Dolors, en el punt en 
què s’eixampla formant una xicoteta 
placeta.

Es tracta d’una xicoteta ermita, de 
construcció molt senzilla, que a penes 
destacaria de la resta de les cases que 
la rodegen si no fóra per l’àmplia 
espadanya barroca, amb campana 
i rematada per penell de forja, que 
pràcticament ocupa tota la cornisa. 

La porta d’accés, elevada sobre dos 
escalons, és d’arc de mig punt i es 
troba emplanxada; en una de les seues 
portelles s’obri una espiera ovalada. 
En el centre del frontó hi ha un bell 
retaule ceràmic, emmarcat per fris 
d’obra, que representa a la Mare de 
Déu al peu de la creu amb Crist en els 
seus braços.

En l’interior, rectangular i allargat, 
destaca el retaule de l’altar amb 
frontó triangular, en la fornícula 
del qual es venera una imatge de la 
Dolorosa.

Ermita de 
Sant Roc 
Segle XVII i de la Mare de Déu dels 
Desemparats.

En el número 18 del carrer Major, 
està davall l’advocació de sant Roc i 
la Mare de Déu dels Desemparats. Fa 
cantó amb el carrer de la Font, i una 
de les seues portes, sobre la qual hi 
ha una imatge del sant en taulellets 
metàl·lics, queda arraconada al costat 
d’una vivenda particular, a la qual 
està adossada l’ermita.

Va ser fundada en 1647 pels veïns 
del carrer, en acció de gràcies 
per quedar lliures de la pesta que 
assolava el Regne de València. Fins 
a 1797 només es venerava sant Roc, 
però en eixa data es va eixamplar 
l’edifici, en introduir alguns devots 
el culte a la Mare de Déu dels 
Desemparats.

El xicotet temple és de planta 
rectangular, amb volta de mig punt, 

i posseeix una àmplia espadanya al 
centre del seu teulada.

L’interior, que pot observar-se per 
una reixeta oberta en la porta lateral, 
està ricament decorat. L’altar, d’un 
sol cos, alberga en el nínxol principal 
la imatge de la Mare de Déu; la de 
Sant Roc es troba davall en una 
xicoteta fornícula.

La Confraria de l’ermita, que celebra 
festa anual als seus patrons, posseeix 
una butla papal de Clement XIII per 
la qual concedeix als seus confrares 
gràcies espirituals.

Ermita de 
Sant Cristòfol 

Es troba als afores de la població, al 
nord d’aquesta i a l’altre costat del 
riu Palància, sobre un xicotet turó 
de 100 m d’altitud (conegut com 
la Muntanyeta de Sant Cristòfol) 
i al costa de l’autovia València-
Barcelona.

La seua fundació va haver de 
tindre lloc en els primers temps 
de la Reconquesta. Es tracta d’una 
edifi cació allargada, que consta 
de diversos cossos, que formen un 
conjunt heterogeni.

Fins fa poc es trobava en completa 
ruïna i abandó, i es va restaurar amb 
encert en dates recents.

La seua festivitat se celebra el 
diumenge més pròxim al 10 de juliol, 
amb romeria a l’ermita i trasllat de la 
imatge del sant a la població.
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Ermita de 
Sant Miquel 

Aquesta interessant i curiosa ermita 
es troba en el número 54 del carrer 
Major, en la desembocadura de la 
costa del carrer de Sant Miquel. 
Va ser edifi cada en 1746 amb les 
aportacions dels veïns del barri de la 
Porta Nova.

Construïda salvant el pronunciat 
desnivell del carrer, la seua planta és 
semicircular, amb cúpula peraltada 
de teules àrabs, rematada en pinacle 
de pedra i creu. En la façana hi ha 
plaques de taulellets ceràmics amb 
el nom de l’ermita i celebrant el 
250 aniversari 1746-1996. Sobre la 
porta elevada, a la qual s’accedeix 
per quatre escalons, s’obri una 
fornícula redona amb imatge del 
sant en ceràmica, i en la llinda es 
llig la següent inscripció en pedra 
(sic): “Desta porta els llindars no 
pot passar Luzbel perquè dins està 
Miguel. 1746”. Per damunt del ràfol 
s’alça l’espadanya barroca.

L’altar és d’estil corinti, retaule d’obra 
rematat en frontó. En el seu centre hi 
ha un nínxol amb una vistosa talla de 
sant Miquel victoriós sobre el diable, 
que va substituir en 1946 una altra 
d’antiga que va ser destruïda.

Ermita del 
Calvari 
S’alça en la vessant de la muntanya 
del castell en el seu vessant 
septentrional, i pròxima a les 
muralles de la fortalesa i al teatre 

romà. Fins a ella arriba l’esplèndid 
Calvari, traçat al llarg del segle 
XIX, i en el recorregut del qual 
s’escenifi quen totes les matinades 
del Divendres Sant la Passió i Mort 
de Jesucrist. Des de l’ermita, que va 
ser immortalitzada en una sèrie de 
quadros del pintor Santiago Rusiñol, 
es gaudeix d’un bell paisatge del 
camp saguntí.

Aquest bell i senzill temple es troba 
fonamentat sobre les grans roques 
de la muntanya, que han sigut 
blanquejades igual que tot l’edifici. 
La seua gran façana llisa acaba 
en cornisa barroca i ve rematada 
per una xicoteta espadanya amb 
campana. Presenta tres fornícules 
amb retaules ceràmics de les últimes 
estacions del Via Crucis. A la porta 
d’entrada, que s’obri un arc de mig 
punt, s’accedeix per amplis escalons. 
La planta és quasi quadrada, 
eixamplada per dues capelles a cada 
costat, que sobreïxen a l’exterior 
i sobre les quals s’alcen curts 
contraforts de teuladell entre els 
quals s’obrin finestres rectangulars, 
única il·luminació del recinte. La 
coberta de l’edifici és de teules a 
doble vessant.

En l’interior destaca el retaule de 
l’altar, que es troba en el fons del 
presbiteri semicircular. En la seua 
fornícula central es troba la imatge 
del Crist, de grans mides; la de la 
Mare de Déu de la Soledat, titular 
de l’ermita, es troba en una de les 
capelles laterals.
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Ermita del 
Bon Succés 
Es troba en el número 10 del carrer 
del mateix nom, formant cantó, 
en la confluència de dos carrers de 
suau pendent, i totalment exempta 
excepte per la capçalera, que queda 
adossada a un edifici modern. Va 
ser erigida a costa dels veïns del 
barri de Santa Anna a finals del 
segle XIX. 

És una xicoteta capelleta, de planta 
rectangular, amb una graciosa i 
diminuta cúpula de teules rematada 
amb creu metàl·lica sobre la teulada 
amb ràfol. La façana queda dividida 
en dues parts: la inferior ve ocupada 
quasi en la seua totalitat per la gran 
porta allindada de fulls de fusta. 
La superior engloba l’espadanya 
d’arc gòtic, i està lamentablement 
entaulellada amb taulellets verds. 
Davall el buit de la campana hi ha 
un sòcol ceràmic datat en 1951 que 

representa la Mare de Déu del Bon 
Succés.

L’interior és rectangular, molt 
reduït, amb el fons en semicercle. La 
imatge de la Mare de Déu –patrona 
de Sagunt, a la qual es dediquen les 
seues festes en la primera quinzena 
del mes de setembre amb animades 
celebracions– es troba sobre un 
senzill altar.
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Joaquim Rodrigo (Sagunt, 1902 
- Madrid, 1999). Compositor 
espanyol. Va perdre la vista als tres 
anys d’edat a causa d’una dift èria, per 
la qual cosa va escriure tota la seua 
producció en Braille, que després 
dictava a un copista. Va estudiar 
composició amb Francisco Antich 
a València (1920-1923). En 1927 
es va traslladar a París per a ampliar 
els seus estudis a l’École Normale 
de Musique amb Paul Dukas (fi ns a 
1932) i, posteriorment, musicologia 
amb Maurice Emmanuel i André 
Pirros. 

A la capital gal·la va fer amistat 
amb personalitats tan eminents 
com Manuel de Falla, Honegger 
o Ravel. En 1933 va contraure 
matrimoni amb la pianista turca 
Victòria Kamhi i, després d’una 
estada a Suïssa, es van instal·lar 
defi nitivament a Madrid a partir 
de 1940, on va guanyar la plaça de 
catedràtic d’Història de la Música 
per a la Universitat de Madrid. 

Eixe mateix any va presentar 
el seu Concert d’Aranjuez per a 
guitarra i orquestra, que li donaria 
fama universal. El compositor va 
mostrar en aquesta obra un estil 

inconfusible, al qual va denominar 
“neocasticisme”. En les seues 
composicions destaca la preferència 
per les formes clàssiques i els 
elements refi nats com enllaç entre les 
tradicions espanyoles del passat i les 
tradicions del present. Coneixedor 
dels corrents estètiques europees, no 
va abandonar el seu propi estil, amb 
el qual contínuament va afi rmar la 
seua pròpia personalitat. 

Va escriure obres en totes les 
estructures musicals formals, 
particularment el concert. Les 
seues composicions van incloure 
música per a teatre, i va conrear, 
sobretot, la música vocal (Càntic 
de l’esposa, 1934; Quatre madrigals 
amatoris, 1948), aportant a la 
cançó un nou llenguatge universal 
amb peces mestres. A més, va 
compondre importants obres per a 
violí, violoncel i fl auta. No obstant 
això, la seua fama la deu a la seua 
contribució al repertori de guitarra, 
en què li dóna universalitat a la 
guitarra espanyola com a instrument 
de concert. 

Entre les seues obres per a 
instruments i orquestra destaquen 
Suite (1923), Berceuse de tardor 

(1923), Preludi al gall matiner 
(1926), À l’ombre de Torres Roja 
(1945) i Cinc sonates de Castella 
(1951), Concert heroic per a piano i 
orquestra (1942), Concert d’estiu per 
a violí i orquestra (1943), Absències 
de Dulcinea, per a gran orquestra, 
baríton i quatre sopranos (1948), 
Concert galant per a violoncel i 
orquestra (1949), Música per a un 
còdex de salamanca (1953), per a 
solistes, cor i orquestra de cambra, 
Junto al Generalife (1955), per a 
guitarra sola, Fantasia per a un 
gentilhome (1955), per a guitarra i 
orquestra, Concert andalús (1966), 
per a quatre guitarres i orquestra i 
música d’escena, Concert per a una 
festa (1982), Homenatge a Turina 
(1982) i Càntic de sant Francesc 
d’Assís (1986). 

Entre els molts guardons que va 
rebre destaquen la seua investidura 
com a doctor “honoris causa” 
per unes quantes universitats 
(Salamanca, Califòrnia del 
Sud, Politècnica de València, 
Complutense de Madrid, Alacant 
i Exeter), Medalla d’Or al Treball, 
Medalla d’Or de Belles Arts i Premi 
Príncep d’Astúries de les Arts 
(1996). En 1990 va ser investit 

Peces arqueològiquesi obres d’artConcert d’Aranjuezde Joaquim Rodrigo
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pel rei Joan Carles I amb el títol 
nobiliari de marqués dels Jardins 
d’Aranjuez.

El Concert d’Aranjuez és una 
composició musical per a guitarra i 
orquestra (cfr. concert per a guitarra 
i orquestra) del compositor espanyol 
Joaquim Rodrigo. Escrit en 1939, és 
segurament el treball més conegut 
de Rodrigo i el seu èxit estableix la 
reputació del dit compositor com un 
dels principals de la postguerra. Es 
considera l’obra musical espanyola 
més interpretada en el món, i el 
seu adagio ha sigut versionat en 
múltiples estils.

Introducció 

Escrit a principis de 1939 a París, 
en un ambient tens per les últimes 
etapes de la Guerra Civil espanyola 
i la incipient Segona Guerra 
Mundial, es tracta de la primera 
obra escrita per Rodrigo per a 
guitarra i orquestra. L’orquestració 
és única: rares vegades el so de la 
guitarra es confronta a tota una 
orquestra. No obstant això, la 
guitarra mai queda diluïda, sinó 
que el sol de l’instrument destaca en 
tot moment. La seua estrena va ser 
el 9 de novembre de 1940 i el seu 
executor va ser el guitarrista Regino 
Sáinz de la Maza, acompanyat 
per l’Orquestra Filharmònica 
de Barcelona dirigida per César 
Mendoza Lasalle, al Palau de la 
Música Catalana de Barcelona.

Moviments 

Aquest concert està dividit en tres 
moviments, Allegro amb spirito, 
Adagio i Allegro gentile.

El segon moviment, el més conegut 
dels tres, és marcat pel seu pas lent 
i melodia reservada, introduïts pel 
corn anglés, amb un acompanyament 
suau de la guitarra i les seqüències. 
Una sensació del pesar reservat 
impregna el tros. L’ornamentació 
s’afegeix gradualment a la melodia 
en el principi. Un trill de l’apagat-
tònic en la guitarra crea les primeres 
llavors de la tensió en el tros; creixen 
i s’arrelen, però relaxen novament 
periòdicament la melodia. Eventual 
començament culminant d’una 
acumulació. Açò es trenca novament 
dins de la melodia principal, 
appassionato del molto, expressat per 
les seqüències amb l’acompanyament 
dels instruments de vent-fusta. La 
peça fi nalment resol a un arpegi 
tranquil de la guitarra, encara que 
són les seqüències en el fons més 
prompte que la nota fi nal de la 
guitarra que resolen la peça, i a més 
el que proporciona material temàtic 
per a una altra composició, Aranjuez, 
Mon Amour, del cantant francés 
Richard Antony.

El tercer moviment és mixt, en el 
sentit que mescla ritmes de 2/4 i 3/4.

Inspiració 
El Concert d’Aranjuez va ser inspirat 
i escrit per als jardins del Palau Reial 
d’Aranjuez, la residència primaveral 

del rei Felip II en la segona meitat 
del segle XVI, i posteriorment 
reconstruït a mitjan segle XVIII per 
Ferran VI. L’obra intenta transportar 
l’oient als sons de la naturalesa d’un 
altre lloc i un altre temps.

Segons el compositor, el primer 
moviment està “animat per un 
esperit rítmic i un vigor sense cap 
dels dos temes... interrompent el 
seu implacable ritme”. El segon 
moviment “representa un diàleg 
entre la guitarra i els instruments 
de sol (corn anglés, fagot, oboé, 
trompa), mentre que l’últim 
moviment “recorda un ball formal 
en què la combinació d’un ritme 
doble i triple manté un tempo tens 
pròxim a la barra pròxima”. Ell 
descriu el concert com la captura de 
“la fragància de magnòlies, el cant 
dels pardals i el doll de les fonts” dels 
jardins d’Aranjuez.

Interpretacions 
Un gran nombre de músics ha 
reinterpretat l’obra, incloent-hi 
Milers Davis, la llegenda del jazz, en 
companyia de l’adaptador Gil Evans. 
En l’àlbum Sketches of Spain, Davis 
testifi ca: «Eixa melodia és tan forta 
que com més suau es toca, més forta 
es torna, i com més forta es toca, 
més dèbil es torna». L’adagio d’El 
Concert d’Aranjuez ha sigut versionat 
pel clarinetista i compositor 
Jean-Christian Michel en l’àlbum 
Aranjuez. Aquest disc ha conegut 
una distribució mundial amb una 
tirada de 1.500.000 exemplars. Jean-
Christian Michel considera aquest 
concert com una de les cimes de la 
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segona meitat del segle XX i de la 
música contemporània. El músic 
Rolando Saad ha interpretat aquesta 
obra en més de 700 ocasions.

Versions populars. L’adagi és la part 
més famosa i la més recognoscible 
de l’obra, i ha sigut utilitzat en 
pel·lícules, reportatges de televisió i 
anuncis. Per tant, molta gent haurà 
sentit El Concert d’Aranjuez sense 
conéixer el seu títol o compositor. 
Molts oients i músics donen per 
suposat que eixe fragment musical 
és molt més antic del que realment 
és, la qual cosa es converteix en un 
problema per a Rodrigo, ja que els 
intèrprets no van saber que havien 
de pagar-li drets perquè suposaven 
que estava fora de copyright 
(segons el que va passar amb Davis/
Evans Sketches of Spain de la versió 
d’Espanya, per exemple).

Un arranjament de tipus chanson 
del segon moviment, amb lletra de 
Guy Bontempelli, ha arribat a ser 
famós davall el títol d’Aranjuez, 
Mon Amour; la gravació cantada per 
Richard Anthony va ser altament 
reeixida en 1967. Posteriorment, 
Anthony va gravar una versió amb 
lletra en espanyol i un ritme sintètic 
que recorda l’èxit de Jennifer Rush, 
Th e power of love.

Segons un estudi publicat per la 
Societat General d’Autors i Editors 
(SGAE) en juliol de 2005, El 
Concert d’Aranjuez és la peça musical 
espanyola que més agrada al Japó.

En la sèrie d’anime japonés 
Digimon Adventure en el capítol 52 
(Magnaangemon, el cavaller sagrat, 

versió espanyola), sona El Concert 
d’Aranjuez amb modifi cacions, quan 
Angemon superdigievoluciona 
a MagnaAngemon. També en el 
capítol 13 L’aparició d’Angemon, 
versió espanyola) mentre els xiquets 
triats estan parlant amb Leomon 
abans d’anar a barallar contra 
Devimon.

El pianista de jazz Chick Corea cita 
aquesta obra abans que comence a 
tocar el seu jazz “Espanya estàndard” 
en l’àlbum de Return to Forever, 
Light as a Feather.

Patinatge artístic sobre gel: Michelle 
Kwan va guanyar el seu cinqué 
campionat del món en patinar amb 
la interpretació del concert deguda a 
Ikuko Kawai, popularitzant la versió.

Una versió de l’adagio va tindre un 
paper prominent en la pel·lícula 
Brassed Off  de 1996. És citada en 
els crèdits de la pel·lícula com a Suc 
ataronjat del Concert de Rodrigo.

En la pel·lícula Escola de rock, quan 
senten els estudiants tocar El Concert 
d’Aranjuez, el personatge principal 
Dewey Finn té la idea de formar una 
banda amb els xiquets.

El tema per a Ghost in the Shell 
2: Innocence es basa en el segon 
moviment del concert.

El polifacètic guitarrista Buckethead 
interpreta “Sketches of Spain (For 
Mils)” en el seu àlbum Electric Tears.

Un extracte de l’adagio es pot sentir 
en l’episodi “Basil the rat” de la sèrie 
Fawlty Towers.

El merenguero dominicà Fernando 
Villalona (El Mayimbe) inclou 
en una recopilació d’èxits un track 
amb el títol Concert d’Aranjuez 
[Instrumental], la producció és 
llançada l’any 1991 per Kubaney 
Rècords.

Alguns cantors jueus, específi cament 
de la tendència sefardita, han 
adoptat la melodia principal de 
l’adagio per al Kadish, una de 
les parts més importants de la 
litúrgia jueva. Açò es pot veure 
especialment en les congregacions 
sefardites d’Amèrica llatina (Mèxic 
i Argentina), així com a Israel. 
L’expressió dels versos del Kadish 
correspon quasi perfectament a 
l’expressió de l’adagio, donant per 
resultat un efecte religiós i un to 
color que sorprenen.

Tribut a 
Rodrigo 

En 1991, el rei Joan Carles va elevar 
Rodrigo a la noblesa, donant-li 
el títol de marqués dels Jardins 
d’Aranjuez.

Joaquim Rodrigo i la seua esposa 
Victòria estan soterrats al cementeri 
d’Aranjuez.

L’11 de desembre de 1940, el concert 
va ser interpretat per primera vegada 
al Teatre Espanyol de Madrid sota 
la direcció de Jesús Arámbarri, amb 
guitarra solista de Regino Sainz de 
la Maza.
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Anàlisi 

Segon moviment: clau de tònica 
d’adagio: si menor (el menor de 
relatiu)

11.32 (duració de temps)

Primera secció 

El primer compàs actua com en 
introducció, en la qual l’acord tònic 
(si menor) és indicat per la guitarra 
de sol per damunt d’un si sostingut 
en els violoncels i els contrabaixos.

(0:09) El tema principal comença. 
És cinc compassos llargs, en uns 
es tocava prop un corn anglés sol 
(aquesta part es canvia davall un 
perfecte 5t) acompanyat per la 
guitarra i les cordes. El baix esbossa 
l’harmonia bàsica dels acords de IV, 
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V, I. La nota de l’escala descendent 
en els primers violins, amb una 
relació falsa (un La natural contra 
el La# en la part de guitarra) i la 
decoració de l’acord tònic en les 
violes 1 barra davant de la fi gura 1 
(doblada dins dels acords tocats per 
la guitarra).

(0:50) – Fig. 1. El tema principal 
és repetit per la guitarra de sol 
(extensament decorada); la lentitud 
de frase i l’harmonia bàsica són 
sense canvis, però la varietat és 
proporcionada per l’ús de les 
primeres inversions del i i IV acords.

(1:31) – Fig. 2. Variació del tema 
principal: el corn anglés comença 
un 5t a gran altura que abans. 
L’harmonia descendeix d’un acords 
del Sol major a (1:39) Fa# menor i 

(1:46) El mi menor (amb una 
elaboració seqüencial de l’harmonia 
en la part de la guitarra).

(2:10) - Fig.3 La variació del tema 
principal és repetida per la guitarra 
de sol i un poc estés. L’orquestra 
continua l’extensió, amb violoncels 
que utilitzen un motiu (fi g. 4) basat 
en les últimes poques notes del 
tema principal (el corn anglés se 
separa  uns dos compassos davant 
de fi g.1 i dos compassos davant de 
fi g.3, els dos en el corn anglés se 
separa). Aquest motiu (2:54) és 
començat per violes i primers violins 
en octaves. Els canvis clau (3:02) per 
al Dominant, Fa# menor i (tercera 
barra de fi g.4), i l’acord de Fa# 
menor és canviat a major (3:07) en la 
barra davant de fi g.5. El corn anglés 
(3:08) toca una variant del motiu de 

violoncel, consistint en una escala 
creixent de quatre notes i un trinat. 
La guitarra toca a l’acord de Fa# 
major de la mateixa manera com en 
la introducció.

Segona Secció 

Açò funciona com a tipus de 
desenvolupament i cau en dues 
parts:

(3:24) - Fig.5 Primer 
desenvolupament: el primer compàs 
d’aquest passatge pareix introduir 
una nova idea en la guitarra de sol 
en part sobre un 7m acord de Si, 
però en el segon compàs (3:31) 
açò es revela com a elaboració de la 
repetició del tema principal (fi g. 1, 
2a barra, 1r toca). L’harmonia resol 
(3:38) a un acord del mi major (3a 
barra de fi g.5), i el fagot repeteix el 
que el corn anglés tocava un compàs 
davant de fi g.5. Dos compassos 
davant de fi g. 6, les primeres dos 
barres de fi g.5 es repeteixen sobre 
un 7m acord de La major. (4:03) - 
Fig.6 Açò decideix a un acord de Re 
menor, on l’orquestra toca contra 
la primera barra del tema principal. 
En la segona barra de fi g.6 (4:10) la 
guitarra comença una altra repetició 
de les primeres dos barres de fi g.5, 
aquesta vegada sobre un acord de 
Re major amb un menor de 7m i 
9é (un 9é acord menor Dominant 
amb Re com la seua arrel); nota dels 
trigèmins descendents interpretats 
(4:13) per la guitarra en la segona 
meitat d’aquesta barra. En la tercera 
barra de fi g. 6 (4:18), l’harmonia 
es mou a Sol menor; l’orquestra 
repeteix la primera barra del tema 
principal una vegada més. (4:23) - 

Fig.7 La guitarra només segueix com 
abans de sobre un 9é acord menor 
dominant, aqueesta vegada amb 
Sol com la seua arrel, que decideix 
(4:26) a Do menor (fi g. 7, 2a barra, 
2n toca). Una modulació ràpida 
segueix, conduint al mi menor en la 
4a barra (4:38) de fi g.7.

(4:46) Primera Cadenza (4 barres 
després de fi g.7): açò està basat en 
la repetició de guitarra del tema 
principal (fi g. 1), però la decoració 
es varia. La guitarra en part s’escriu 
en dos pentagrames per a distingir 
entre escriptura melòdica (el 
pentagrama inferior) i acompanyant 
harmonia (el pentagrama superior). 
Cada acord té el mi com la seua nota 
superior (un pedal invertit) i els 
acords són sovint prou dissonants 
com a resultat, amb diverses notes 
afegides (ex. 7m major).

(5:50) Segon desenvolupament 
(fi g.8, partida en el 3r tocador de la 
barra): un sol oboé que gemega fl ota 
sobre una discòrdia complexa en les 
cadenes (un menor d’edat dominant 
9é amb el mi com la seua arrel, 
juntament amb un G relació falsa 
natural en el primer violí superior 
en part). Després d’una interjecció 
fl orida per la guitarra (6:00) que 
puja escales de trigemin), açò es 
repeteix (6:10) un to més baix. Els 
instruments de vent llavors toquen 
(6:26) una variant d’allò al que la 
guitarra tocava en la segona barra 
de fi g.6, mencionant els acords de 
Fa menor i Sol menor en el segon i 
terceres barres de fi g.9. Les cadenes 
(cordes) llavors construeixen en 
la part alta d’un 9é acord menor 
dominant amb el Mi com la seua 
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arrel (aquest acord està en la primera 
inversió), preparant-se per a la 
segona cadenza més llarga.

(6:57) Segona Cadenza (fi g.10) 
Açò està basat en el mateix 
material que la primera cadenza, 
però s’estén summament i és més 
brillant per naturalesa. Encara que 
s’escriu per complet, té un caràcter 
d’improvisatòria. Les últimes tres 
barres (8:44) s’acompanyen prop 
pizzicato, Sol# d’harmonia en les 
cadenes.

Tercera Secció 

(8:52) Els principis de recapitulació 
4 barres després de fi g.11. Fixeu-
vos que no està en la clau tònica, 
sinó en la dominant (Fa# menor), 
i que es toca a això per la plena 
orquestra. Les primeres 5 barres 
repeteixen la melodia de corn anglés 
(el tema principal) del principi 
del moviment, al qual tocaven en 
octaves els violins i les violes. El 
baix està de la repetició de guitarra 
del tema principal (fi g.1). L’eco 
de vents les primeres tres notes 
del tema principal. (9:26) En la 
novena barra de fi g.11, la música 
està basada en la variació del tema 
principal (fi g.2), començant per un 
acord de Re major. La melodia es 
varia més però conserva el contorn 
bàsic, i l’harmonia descendeix tan 
abans. (10:06) En fi g.12 el motiu 
de violoncel de fi g.4 devolucions, 
tocades ara per una fl auta sola. En la 
3a barra de fi g.12 (10:24), la guitarra 
toca una variant de contrapunt del 
principi de fi g.5.

Coda

(10:48) En la primera barra de fi g. 
13, que comença en el 3r tocador, 
la música és apreciada per un piu 
tranquillo: aquest corredor fi nal 
del moviment fi nalment retira la 
música a la tònica (11:01), amb 
el corn anglés que toca la primera 
nota (Fa exactament) del seu motiu 
de la barra davant de fi g. 5. Toca 
llavors a açò per complet la guitarra 
sola sobre un acord dominant, que 
resol (11:13) a Si major (un Tierce 
de Picardie) amb un arpegi creixent 
en la guitarra. Anote|La nota 
d’harmonia natural en les parts de 
violoncel i viola, i l’harmonia falsa 
en els violins, a més de l’harmonia en 
la guitarra sola separada.
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El Parc Natural de la serra Calderona 
és un dels espais naturals protegits 
més emblemàtics de tota la geografi a 
valenciana. Aquest extens territori 
que s’estén sobre 18.019 hectàrees 
va ser declarat parc natural el 15 de 
gener de 2002.

La serra Calderona és una de les 
últimes elevacions del sistema ibèric, 
esquitxada per multitud de barrancs 
amb importants desnivells, presenta 
un relleu d’altituds mitges (cota 
màxima 1012 m).

La diversitat d’ambients forestals i 
la importància d’espècies presents 
com la surera defi neix aquest espai 
natural com un enclavament de gran 
valor natural.

Aquest territori ha estat l’escenari 
de pas i assentament de cultures des 
d’èpoques ancestrals, totes elles han 
modelat el paisatge i la cultura que 
coneixem avui.

A la Calderona destaca el Garbí, que 
és una muntanya de 593 metres, a la 
part oriental de la Calderona, a poca 
distància de la mar Mediterrània, 
entre els municipis d’Estivella, 
Segart i Albalat dels Tarongers.
El Garbí es considerat el mirador de 
la Calderona de la Mediterrània.

Si es visita la zona cal destacar 
l’extensa vegetació i l’ermita de la 
Santa Creu del Garbí.

L’origen de l’ermita de la santa Creu 
del Garbí està relacionat amb la 
col•locació d’una creu en aquesta 
muntanya el 19 de març de l’any 
1787. La història d’aquella devoció 
té el seu origen en el desig del veí 
Francesc Galbis d’erigir una creu en 
una muntanya del poble, després 
d’escoltar amb el seu nebot i fi llol el 
germà Fèlix d’Albalat, la predicació 
de fra Diego José de Cádiz a la 
plaça de la Seu; on va dir que en els 
punts més alts de les poblacions es 
col•locaren creus per a augmentar la 
devoció a la Santa Creu. L’esmentat 
Galbis va encomanar al fuster Josep 
Sacanelles, qui vivia al cantó del 
cementiri de sant Joan del Mercat, 
la construcció d’una creu d’especials 
característiques a la qual el frare 
Diego J. de Cádiz va manar que 
se li posara un lignum crucis. En 
acabar aquesta obra la van dur fi ns a 
Estivella, on amb l’ajuda dels homes 
principals de la població es van 
dirigir a trobar la muntanya, fi ns a 
erigir-la el 19 de març de 1787 a la 
del Garbí.

Des d’aqueix moment aquella 
devoció va ser cada vegada més 
destacada. Per aqueixa raó la 
població en l’any 1804 es va 
construir una ermita en el lloc on 
estava la santa Creu, composta per 
una coberta sostinguda amb quatre 
arcs, de manera que estava tapat el 
de la de la part oest i descoberts els 
altres. En l’any 1820 es van tapar 
els arcs del sud i del nord i es va 
renovar tota la coberta. També es 
van llevar les teules que hi havia i 
van ser reemplaçades per morter. 
A més als costats de la Creu es van 
situar els sants de la Pedra i santa 
Bàrbara respectivament. Durant 
aqueix any era rector de la població 
Joaquim Andreu Royo i alcalde 
Roc Blasco. La següent reforma de 
l’ermita va ser l’any 1834 quan se’n va 
fer la balaustrada. Durant tot aqueix 
temps es va anar amb compte d’ella 
fi ns a 1887, any en el qual la santa 
Creu del Garbí la van baixar els veïns 
de la població a l’església parroquial 
amb motiu del primer centenari de 
la seua erecció a la muntanya. Des de 
llavors aquesta es va quedar buida i 
va començar la seua deterioració fi ns 
a estar completament destruïda a la 
fi  del segle xx.

Monuments naturalsEl Garbí: el miradorde la Calderona
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Generalitats 
L’acròpolis saguntina, el “Castell”, 
ocupa un turó que s’estén al 
llarg de més d’un quilòmetre de 
longitud. És l’últim contrafort de 
la serra Calderona en direcció al 
Mediterrani. Des d’aquest castell es 
gaudeix, en dies clars, d’una extensa 
panoràmica que comprén des del cap 
de Cullera fi ns a Benicàssim.

El castell de Sagunt va ser declarat 
Monument Nacional en 1896 
conjuntament amb el teatre romà. 
En 1931 se li va tornar a concedir tal 
reconeixement. 

En aquest recinte murallat es 
conserven una superposició 
d’estils arquitectònics a causa de 
la seua òptima situació geogràfi ca 
i estratègica que es va convertir en 
punt clau per a ser ocupada pels 
pobles i cultures que van arribar a 
aquestes terres al llarg de la història.

La primitiva població va ocupar 
el turó i de les seues construccions 
ens han arribat interessants murs 
“ciclòpia” i “megalítica”. L’arribada 
dels romans, després de la destrucció 

de la ciutat d’ARSE, la Sagunt de la 
romanització, pel cartaginés l’any 
218 abans de Crist, va propiciar 
que la població s’estenguera més 
enllà dels seus murs, i quedaren dins 
del recinte del castell els temples, 
les cases dels patricis i els edifi cis 
ofi cials, el fòrum entre altres. Del 
Murbíter musulmà distingim dos 
nuclis de població, totalment 
diferents: el “castell” i la “vila”, 
ambdós murallats.

A partir del període foral va haver-
hi dues poblacions diferenciades 
entre si, Sagunt, o siga el “castell”, i 
Morvedre, l’actual ciutat fora dels 
murs.

El “castell” i la “vila” van ser 
conquistats a fi nals del segle XI per 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.

A principis del segle XII passaren a 
les mans dels almoràvits fi ns que en 
1238 es va rendir a Jaume I.

Va ser senyoriu de l’infant Pedro de 
Portugal des de 1244 a 1250 en què 
va ser tornat a la Corona d’Aragó.

Sagunt va haver de patir multitud 
de guerres; les de la Unió, les de 

Castella, la de Successió, la de la 
Independència i les guerres civils 
del segle XIX que van deixar fonda 
empremta en el castell. En el seu 
sòl, en les Alquerietes, al peu del 
castell, va ser proclamat el 29 de 
desembre de 1874 rei d’Espanya 
Alfons XII.

Divisió en 
places del 
castell de 
Sagunt 
D’Almenara 
Saluquia i de Bassecourt. 

De la Conillera 
Barbacana, Albacar, els Castellets, de 
la Cisterna dels nou pilars. 

D’Armes 
L’Alcayt, de l‘Eco, de la Magdalena, 
del Governador.

Dels Estudiants
Sant Pere.

De Sant Ferran 
Sant Pere

La Ciutadella 
Hèrcules, Sant Pere.

Monuments arquitectònics històricsCastell (Acropolis) Romà de Sagunt
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Dos de Maig 
Barrani, Barrania, de l’Espoló.

El “castell” 
ibèric de 
Sagunt 

Murs d’Arse 
Obligat és, si volem comprendre 
la importància històrica que 
sempre va tindre, i té, la ciutat de 
Sagunt la visita als murs ciclopis de 
l’antiga ARSE. Per a això eixirem 
de la fortalesa pels vessants est 
i sud-est del turó saguntí. Unes 
grans pedres, col·locades amb gran 
mestria, acoblades sense argamassa, 
ens mostren l’esforç i la sapiència 
creadora del nostre poble que ja 
era lloc estratègic important en el 
segle III abans del naixement de 
Jesucrist, quan va donar mostres del 
seu amor a la seua terra i a la seua 
independència enfront de l’exèrcit 
cartaginés al capdavant del general 
Anníbal, amo de la península ibèrica, 
qui després de més de nou mesos 
d’assetjament va aconseguir entrar a 
la ciutat que va trobar destruïda i el 
seu sòl sembrat de cadàvers. 

Plaça d’Armes 
Aquest és el recinte murallat 
més ampli. Va ser sempre el més 
important per la quantitat i qualitat 
de les restes arqueològiques dels 
segles I abans de Crist i el III després 
de la nostra Era trobats al llarg dels 
temps en aquest recinte.

En aquesta plaça es poden admirar 
les restes del fòrum romà, temples 
romans coneguts des d’antic i 
altres descoberts per l’excavador 

Manuel González Simancas entre 
1921 i 1932. Nombroses restes 
de vivendes iberoromanas. Una 
inscripció pètria de gran format 
ens recorda la reconstrucció del 
fòrum romà en temps de l’Imperi a 
costa d’un patrici saguntí anomenat 
Cneo Baebio. La quasi totalitat del 
subsòl d’aquesta plaça l’ocupa una 
cisterna de construcció romana que 
ha sigut esmentada pels viatgers i 
investigadors que van estudiar la 
nostra història.

El topònim plaça d’Armes es 
deu al fet que en ella es trobava la 
casa del governador o de l’alcaid. 
Sobre les restes d’aquests edifi cis 
es va construir, en 1925, el museu 
historicomilitar la construcció del 
qual subsisteix i és utilitzat com a 
magatzem d’estris. La plaça se la va 
anomenar del Governador, amb 
anterioritat de l’Alcayt o Alcaid, de 
Santa Maria i de la Magdalena per 
una xicoteta ermita, construïda en el 
segle XVIII al centre de la plaça, al 
costat de la casa del governador.

En la part posterior d’aquestes 
construccions es poden visitar unes 
masmorres conegudes popularment 
com les lleoneres. Antoni Chabret 
ens recorda que durant les guerres 
civils del XIX els laments i crits dels 
carlins presos en elles se sentien des 
de la Glorieta i el Clos.

En el sector sud-oest d’aquesta plaça 
es produeix eco, per la qual cosa 
popularment s’anomena aquesta 
porció de terreny plaça de l’Eco. Les 
voltades construccions i una cisterna 
són la causa de tan popular fenomen 
acústic.

Plaça d’Almenara 

La plaça més oriental del “castell” 
és la d’Almenara o Saluquia 
segons els habitants àrabs del segle 
XIII. Després de la guerra de la 
Independència (1808-1814) es 
va anomenar de Bassecourt en 
memòria del general que va dirigir 
les obres de fortifi cació en 1811 per 
a resistir els atacs dels francesos. 
La plaça d’Almenara, per la seua 
elevada situació, va permetre 
guardar els accessos a València, 
Catalunya i Aragó, que va originar 
d’aquesta manera que fóra en 
aquest recinte on s’ubicara el gros 
de l’artilleria, cavallerisses, vivendes 
dels comandaments i altres edifi cis 
ofi cials fi ns ben entrat el segle XX. 
Les restes arqueològiques confi rmen 
la seua continuada utilització al llarg 
dels segles.

A la plaça d’Almenara s’accedeix 
per una gran i esvelta porta amb 
arc de ferradura que ens recorda el 
Murbíter musulmà. La construcció 
de la porta ha de coincidir amb 
els primers temps dels Àustria. En 
aquesta porta, a l’arribada del Cid, es 
va entonar un Et Deum en acció de 
gràcies, com ens ho recorda Antoni 
Chabret. 

Plaça de la Conillera 

Part de les muralles septentrionals 
de les places d’Almenara i Armes 
van servir de límit amb una altra, 
la de l’Albacar, denominació que 
va perdurar fins al segle XVIII. 
Hui ha perdut part del seu traçat 
i subsisteix com a tal plaça la 
part occidental amb el nom de 
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la Conillera, atés que en aquest 
recinte es criaven aquests animals 
que servien per a l’alimentació de 
la tropa del castell en els segles 
XVIII i XIX. També és coneguda 
com a plaça de la Cisterna dels 
Nou Pilars, en referència a un 
antic aljub que encara subsisteix en 
l’angle de l’actual demarcació que 
mira al nord. La resta de l’albacar 
queda fora de les muralles i és 
conegut com els Tres Castellets. A 
la plaça de la Conillera s’accedeix 
a través d’un corredor practicat en 
la part nord-oriental de la plaça 
d’Armes.

Plaça de Sant Ferran 
Per a accedir a la plaça de Sant 
Ferran (antany es considerava 
com una continuació de la plaça 
de l’Alcayt) deixarem la plaça 
d’Armes fins a aconseguir un alt 
i gros mur on s’obri una porta 
de grans dimensions, porta 
coneguda des d’antic com de 
Mahoma. Aquest mur tanca la 
plaça d’Armes. En la seua part més 
elevada trobem la torre coneguda 
popularment com de Diana, des 
d’on es va llançar Mari Carrillo, 
actriu que va encarnar el paper de 
la Diana saguntina en l’obra La 
destrucció de Sagunt de Sánchez-
Castañer, José María Pemán i 
Joaquim Rodrigo estrenada en el 
teatre romà en els anys 50. En la 
part superior un retaule ceràmic, 
en lamentable estat de conservació, 
ens recorda el destí que va tindre 
aquest recinte fins als primers anys 
del nostre segle: “Bateria de la 
Reina Governadora”.

Plaça d’Estudiants 
La plaça de Sant Ferran està dividida 
en dos allargats sectors separats per 
un gros mur on s’obri un buit que 
serveix de comunicació entre ambdós 
recintes murallats. La part superior 
és l’anomenada plaça de Sant Ferran. 
La part inferior va ser batejada en el 
segle XIX amb el nom d’Estudiants, 
clara referència a l’escola de la tropa 
de guarnició en el castell. En el sector 
inferior d’aquest recinte i en el mur 
exterior, enfront de la ciutat accedint 
per l’antiga senda dels Lladres, es 
poden observar les restes del que fora 
l’accés principal del castell durant 
segles. Hui aquest buit, rematat per 
un arc de mig punt, ens recorda una 
construcció de la baixa Edat Mitjana.

Les places de Sant Ferran i 
d’Estudiants guarden interessants 
restes arqueològiques, fruit de 
les excavacions realitzades al llarg 
del nostre segle. Grans cisternes 
iberoromanas, romanes i medievals 
testifi quen, per la seua ceràmica, la 
vida continuada en aquest lloc al 
llarg de molt de temps.

Plaça de la Ciutadella 
Per la plaça de Sant Ferran 
s’accedeix al màxim elevat del 
castell: la Ciutadella. En el passat 
aquesta plaça, junt amb les de Sant 
Ferran i Estudiants, formaven 
el que s’anomenava plaça de Sant 
Pere. El nom de Ciutadella és 
relativament modern. Antigament 
se li denominava plaça d’Hèrcules 
en record d’una torre que s’alçava 
en la seua part alta. Poden veure’s 
algunes restes d’aquesta edificació 
derrocada pels francesos en 
l’assetjament de 1811.

Des d’aquesta altura s’albira una 
fantàstica panoràmica de la ciutat, 
amb el Calvari (inaugurat en 1840) 
en primer pla.

Plaça del Dos de Maig o 
de l’Espoló 

Deixem la plaça de la Ciutadella i 
per un estret corredor ens endinsem 
a la plaça de l’Espoló, topònim que 
té el seu origen en la forma d’esperó 
de navili amb què es remata la 
muralla més occidental del castell. 
Aquesta plaça és la part fi nal de la 
fortalesa. A partir del segle XIX se la 
coneix com a plaça del Dos de Maig 
en record de l’alçament, en 1808, 
de l’alcalde de Móstoles (Madrid) 
que va donar origen a la guerra de 
la Independència i de la gloriosa 
defensa de la fortalesa pels voluntaris 
saguntins i la guarnició militar al 
comandament del general Andriani, 
enfront de les tropes franceses 
comandades pel mariscal Suchet, duc 
de l’Albufera.

A aquesta plaça se la coneix amb 
altres noms, entre ells Barrani o 
Barrania, originari dels primers anys 
de la conquista cristiana. Aquest 
topònim es deu a una torre així 
denominada que va ser incorporada 
al recinte murallat per l’infant Pedro 
de Portugal, senyor de Morvedre 
i gendre de Jaume I d’Aragó, en el 
segle XIII. Les construccions més 
interessants les trobem en els extrems 
de la plaça, consistents, entre altres, 
en una cisterna d’origen romà.
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Castells de 
Sagunt
Els investigadors del recinte murallat 
han considerat, des d’antic,
que es pot dividir en cinc castells, 
pels estils i períodes històrics a 
què pertanyen i fan, que cada un 
d’aquests castells es diferencien 
entre ells. Segons l’última divisió 
del recinte murallat els castells de 
Sagunt són:

Castell oriental 
Plaça dels Tres Castellets. Albacar.
Plaça de la Conillera. Albacar.
Plaça d’Almenara. Saloquia.
Porta d’Almenara. Saloquia.
Plaça d’Armes. Fòrum romà.

Castell de Mahoma 
Porta de Mahoma. 
Torre de la Moneda.

Castell central 
Porta d’Estudiants.
Plaça de Sant Ferran.
Plaça d’Estudiants.

Castell occidental  
Torre d’Hèrcules.
Plaça de la Ciutadella.
Torre del Penó.
Plaça del Dos de Maig.
Torre Barrana.

Època ibèrica 
Muralles ibèriques.
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Si hi ha algun monument referent 
dins del patrimoni industrial del 
Port de Sagunt i fi ns i tot dins de 
l’àmbit del territori valencià és 
aquest. L’Alt forn número 2 s’ha 
convertit en el símbol d’un poble, 
però també en la icona de la lluita 
obrera i d’unió que es va produir. 

L’Alt Forn número 2 és l’únic dels 
tres que es mantenen del complex 
que van signifi car els Alts Forns del 
Mediterrani. La siderúrgia va arribar 
a emprar quasi 6.000 treballadors 
i el seu tancament va provocar la 
commoció i la depressió d’un poble 
que va nàixer i va créixer al compàs 
que marcava “La Fàbrica”.

El tancament i 
la reconversió 
industrial 
La crisi energètica de 1973 va 
provocar la reconversió del 
sector siderúrgic que tendia al 
desplaçament de les grans acereries a 
zones en via de desenvolupament i a 
invertir en la tendència, en els països 
més desenvolupats, que inverteixen 
en mitjanes empreses amb 
tecnologia punta i alta productivitat, 

i excel·lents comunicacions. Així 
doncs, el mercat, o millor dit, la 
tendència del mercat, feia perillar 
seriosament el model de IV Planta 
Siderúrgica Integral de 1977 
començant a posar-se en dubte, eixe 
mateix any, la viabilitat d’AHM. A 
més, la situació política no era, ni de 
bon tros, plàcida.

En 1978, el govern d’Adolfo Suárez 
decideix nacionalitzar AHM en un 
va intent de “salvar la siderúrgia”. 
En integrar-se en l’INI, AHM es 
va convertir en una amenaça per 
a l’altra gran siderúrgia estatal: 
ENSIDESA. Davant d’una futura 
reconversió les factories d’Avilés, 
molt més modernes i capitalitzades 
íntegrament per l’Estat tenien totes 
les de guanyar.

Amb una infl ació bestial en 1981 
i després de mesos de vagues que 
intentaven equiparar el salari dels 
treballadors i davant del fracàs 
de la IV Planta, AHM i l’INI 
signen acords (basats en l’informe 
de l’empresa japonesa Kawasawi 
Steel Corporation) que intente 
tranquil·litzar els treballadors de 
la Fàbrica del Port davant de la 
situació, cada vegada més incerta, de 

la siderúrgia portenya. No obstant 
això, aquests acords no van ser 
respectats.

Amb la dimissió el 30 de gener de 
1981 del govern Suárez i el triomf 
del PSOE el 28 d’octubre de 1982 es 
produeix el principi de la fi  d’AHM. 
Així, amb el decret del 6 de juliol de 
1983 s’assenyala la factoria del Port 
Sagunt com a objectiu d’un total 
desmantellament.

La por d’un govern debutant a 
proporcionar a la banda terrorista 
ETA una bandera de lluita a 
Euskadi, va impedir el tancament 
de les factories d’AHV, a pesar que 
necessitaren molt més capital per a 
ser modernitzades.

Per al quinquenni 1983–1988, 
l’encarregat de modernitzar la 
indústria espanyola és el ministre 
socialista Carlos Solchaga. La 
fi nalitat és tornar més competitiva 
la indústria per a aconseguir una 
futura integració en la CEE. Eixa 
integració signifi cava a curt termini, 
la desaparició del Port, perquè es 
tancava la indústria “mare” que 
havia originat la ciutat factoria, i 
s’havia encarregat de dotar-la de 

Monuments arquitectònics moderns segleXX i XXIForn Alt
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servicis. A més no hi havia cap 
alternativa econòmica davant 
del tancament. Conscients del 
cataclisme que s’acostava, els obrers 
del Port comencen la lluita per la 
seua supervivència el 4 de febrer 
de 1983, quan el president d’AHM 
i ENSIDESA, José María Lucía, 
ordena el tancament del forn alt 
nombre dos. Dotze dies més tard el 
16 de febrer de 1983 es produeix una 
vaga general en tota la comarca del 
Camp de Morvedre i el dia 24 del 
mateix mes els membres del comité 
d’empresa, liderats per Miguel 
Campoy, es traslladen a Madrid per 
manifestar-se davant del Ministeri 
d’Indústria i Energia a demandar el 

compliment dels acords fi rmats per 
l’extint govern d’UCD.

En plena radicalització del confl icte, 
el govern de Felipe González 
mantenia una ambigüitat total 
mentre que, l’acabada d’estrenar 
Generalitat Valenciana, que 
travessava els seus primers mesos 
de vida i va defendre a través del 
seu president, Joan Lerma Blasco, 
unes postures gens favorables als 
interessos valencians quan encara 
no estava confi rmat el tancament 
d’AHM.

El 3 de març de 1983 Solchaga 
confi rma el tancament de la 

capçalera d’AHM. Sis dies més tard, 
el dia 9 de març s’inicia una vaga de 
treball lent. És en aquesta situació 
quan, el 18 de març de 1983, José 
María Lucía intenta reunir-se amb el 
Comité d’Empresa a la Gerència.
20.000 persones copen l’edifi ci i li 
impedeixen l’eixida. La policia es veu 
obligada a rescatar-lo per la força. 
Comença llavors la vertadera lluita:

El 28 d’abril de 1983, un miler de 
portenyes organitzen una cassolada 
davant del Palau de la Moncloa 
i aconsegueixen una entrevista 
amb Carmen Romero, esposa del 
president del govern.

Foto de Paco Quiles Tudón
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El 8 de juny de 1983 davant de 
l’aprovació pel Consell de Ministres 
de l’esborrany del projecte de 
reconversió industrial, uns 7.000 
treballadors es manifesten a Madrid, 
i són brutalment reprimits per la 
policia. En protesta per aquestes 
agressions es convoca una vaga en tot 
el Camp de Morvedre durant els dos 
dies següents a aquests successos.

El 21 d’abril, es produeix una vaga 
general al municipi de Sagunt 
mentre piquets tallen l’autopista del 
Mediterrani i la via fèrria València-
Barcelona.

El 27 de juny de 1983, a Moncloa, 
més de 6.000 portenys “abriguen” 
amb una forta cassolada l’alcalde 
de Sagunt mentre s’entrevista amb 
el president Felipe González. La 
societat madrilenya s’aboca recolzant 
els treballadors d’AHM.

El 2 de juliol de 1983 es produeix 
el tancament de 27 sindicalistes 
al Palau de la Generalitat. Davant 
d’una nova càrrega policial per a 
desallotjar-los, es produeix una nova 
vaga general de 48 hores que conclou 
en una manifestació a València 
el 5 de juliol. La manifestació és 
secundada l’endemà per 20.000 
treballadors madrilenys.

El 14 de juliol de 1983 la vaga 
general de València acaba reunint 
en una manifestació més de 35.000 
persones, reconegudes pel Govern 
Civil, mentre que, al voltant 670.000 
fi rmes es van entregar al Congrés 
per a promoure un debat sobre el 
desmantellament d’AHM, un debat 
que mai es va produir.

El 9 de setembre de 1983 s’ordena 
el tancament del tren de laminació 
estructural.

El 14 de setembre de 1983 els 
treballadors tornen a posar en marxa 
el tren de laminació.

El 21 de setembre la direcció 
de l’empresa despatxa vuitanta 
treballadors del tren estructural per no 
obeir l’ordre de paralitzar la secció. La 
sanció es deixa sense efecte l’endemà.

El 28 de setembre es ratifi ca el 
desmantellament de la capçalera 
siderúrgica d’AHM per part del 
consell de ministres del govern 
central reitera, però declara el 
municipi de Sagunt com a Zona de 
Preferent Localització Industrial.

El 15 de desembre de 1983 
s’anuncia per al 21 del mateix mes el 
tancament del forn alt número 2.

El dia 23 de desembre els 
treballadors decideixen tallar amb 
barricades totes les comunicacions 
amb el Port, i és ferit per bala l’obrer 
Francisco Tárrega, per un membre de 
la Guàrdia Civil. Aquest fet provoca 
l’assalt de la comissaria de la Policia 
Nacional i l’incendi de tres cotxes 
patrulla. Són desarmats i ferits més 
de 28 policies.

El 27 de desembre de 1983 diverses 
brigades especials de la Policia 
Nacional són desplaçades a la zona. 
Comença al Port una autentica 
guerra de guerrilles.

El 29 de desembre es produeix una 
jornada de protesta contra l’actuació 

policial. Es demana la dimissió del 
ministre d’Interior José Barrrionuevo 
Peña i la del delegat del Govern a 
València, Eugenio Burriel de Orueta. 
S’organitza una cassolada al senyal 
del xiulet de Fàbrica.

El 29 de desembre de 1984, i davant 
del fracàs de les seues gestions, 
16 regidors i l’alcalde, el porteny 
José García Felipe, dimiteixen 
dels seus càrrecs. Continuen les 
mobilitzacions i manifestacions.
El 17 de febrer de 1984, joves 
portenys tallen el trànsit d’unes 
quantes carreteres. No obstant això, 
tot està perdut.

El 20 de febrer la Direcció General 
d’Ocupació aprova l’acomiadament 
de 155 treballadors d’AHM i 
ordena el tancament de l’alt forn 
número 2. Els 155 despatxats de 
l’alt forn número dos continuen 
treballant fins que el 20 de març 
de 1984, el president d’AHM, 
José María de Lucía, els llança 
un ultimàtum despatxant 230 
treballadors el dia 23, sent 
readmesos per José María Lucía 
a condició d’acatar les ordres 
de l’empresa. Lucía és cessat 
fulminantment i és substituït pel 
vicepresident de l’INI, Julián García 
Valverde.

El 4 d’abril de 1984 els treballadors 
acaten el tancament de la capçalera 
per al primer d’octubre d’eixe mateix 
any. A canvi l’INI es comprometia 
a crear 2.100 llocs de treball fi ns a 
1987. L’acord dels treballadors es 
ratifi ca el 10 de març de 1984, en 
una molt crispada votació. Acaba ací 
la història d’AHM.
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agrícoles
Agropal S.L. – José Antonio Peruga Vinyals – C/ Puçol, 29 – Sagunt – 962 662 158

Natura-Tec – Ingenieria y medio ambiente – C/ Canet d’En Berenguer, 16 – Sagunto – 
962 660 226  - naturatec@eresmas.com 

alimentació
Frutos secos María José – Puesto 17 – Mercat Port de Sagunt

Frutería y frutos secos La Primavera – Plaza Distrito, 1 – Sagunt 

Carnicería Ximo – Plaça Antiga Moreria, 3 – Sagunt – 962 666 390

Carnicería Angela – Avda. Doctor Palos, 9 – Sagunt – 962 650 038

Carnes selectas Pascual – C/ Benavites 2 (esquina Doctor Palos) – Sagunt - 962 661 401

Abordo – Especialistas en alimentos congelados – Av. Doctor Palos, 76 – Sagunt

assesories - assegurances
Zurich – Seguros Martínez Sagunto S.L. – C/ Camí Real, 123 – Sagunt, – Sagasta, 88 – 
Puerto de Sagunto 

Joaquín Catalán – Gestión, mediación de seguros – Avda. Sants de la Pedra, 77  B – 
Sagunt – 962 66 1144 
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bars – restaurants – pubs
Mesón el Cordobés – Camí Real, 106 – Sagunt – 962 651 009

Nou H5 – C/ Los Huertos, 5 – Sagunto

Cafetería A cualquier otra parte – Especialistes en café italià i en gin tonics – Plaça 
Cronista Chabret, 17 b. – Sagunt

Cafetería Julmar – Camí Real, 131 – Sagunt – 961 011 484 

Racó Paco – C/ Joaquin Rodrigo, 4 – Sagunt – 962 650 987

Bar Santy’ss – C/ Los Huertos, 8 – Sagunt – Tel. 692 966 221

Raco de l’Horta – C/ Puzol, 13 – Sagunt – 962 664 744 – 962 664 622

Café-Pub Personal – C/ Virgen del Losar – Port de Sagunt

electrodomèstics
Francisco Gimeno S.L. – Electrodomésticos – C/ Camí Real, 50 – Sagunt – 962 660 228

René Marigil – Saguntina de Climatización y Servicios S.L. – Avda. Doctor Palos, 6 – 
Sagunt – 962 66 2211 – 607 276 705 – renemarigil@ctv.es

escoles infantils
Guardería PIC-PUS – C/ Ordoñez, 17-B – Sagunt – 650 008 511
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estacions de servei
Estación de Servicio Sendra Solves S.A. –Abierto 24 horas – Avda. País Valencià, 27 – 
Sagunt – 962 660 026

estancs
El Carrelo – Exp. Nº 2 – Mercedes Hervás del Hoyo – Porta Ferrisa, 1 – Sagunt

Esther Miguens Miragaya – Expendeduria Sagunto 1 – Camí Real, 5 – Sagunt
Tel. 962 663 122

farmàcies
Farmacia y Laboratorio Lda. Avelina Escrig Ribelles – C/ Algezar, 10 – Sagunt
Tel 962 661 652

Farmacia Juan Condomina Ramón – C/ L’Hort d’Ais, 5 – Sagunt – 962 661 146

festes
Lorenzo Ponce – Montaje fi estas y eventos sociales – Sagunto – Tel. 670 329 799

fl ors i jardineria
Flores Vidal – Avda. Doctor Palos, 11 – Sagunt – 962 663 150

forns
Horno de la Olleria – C/ Maestro Palanca, 14 – 962660856 – C/ Emilio Llopis, 17 – 
Sagunt – 962 650 954
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Artesans Forn de la Melica – C/ Castell, 1 – Sagunt – 962 660 698

Panaderia La Merced – C/ Huertos, 39 – Sagunt – 663 891 150

fotògrafs
Fotos Egea – C/ Capitan Pallarés, 7 – Sagunt – 962 660 628

gimnàs
MC Sport Club – Tu gimnasio en Sagunto – David Mas – Plaça Antiga Moreria, 2 bj. – 
Sagunt – 617 129 819 – 961 0114 150

informática
Lanzanet – Mantenimiento de empresas, centro de formación, hosting, programación – 
C/ Benifairo, 1 bj – Sagunt – 962 663 336 – www.lanzanet.es 

inmobiliaries
Inmobiliaria Ferruses – Agente de la propiedad inmobiliaria – Camí Real, 66, Entlo. – 
Sagunt – 962 650 850

joieries
R. O. A. Joyerías S.L. – C/ Benifairó, 12 – Sagunt – 962 650 386

loteries
Pellicer – Loterias y apuestas del estado Nº 5 – C/ Camí Real, 43 – Sagunt – 962 660 069

440066
mocador_2012.indb   406mocador_2012.indb   406 16/1/12   13:57:4216/1/12   13:57:42



440077
mocador_2012.indb   407mocador_2012.indb   407 16/1/12   13:57:4316/1/12   13:57:43



mobles – decoració
Muebles Llueca S.L. – Gran variedad de muebles de todos los estilos – C/ Huertos, 70 
962 662 795 – Camí Real, 72 – Sagunt – 962 660 193

Tapisser Alberto Graullera – C/ Faura, 9 – Sagunt – 962 663 651

obres en general
Samper – Suministro de Pinturas, colocación de parquet, alfombras y moquetas – Plaça 1 
de Mayo, 2 – Port de Sagunt – 962 680 572

Materiales Piñana S.L. – Todo en construcción, azulejos y pavimentos – Exposición C/ 
Circo Romano, 5 – Sagunt – 962 651 209

Decoraciones Ramón Alejo – Distribuidor de Blatem y Titan Profesional – Avda. Doctor 
Palos, 32 – Sagunt – 616 768 060 – 962 650 264

Grúas Andrés del Rey – C/ Mariano Mestre, 29 – Sagunt – 608 667 647

Saneamientos Anguita, S.C. – C/ Los Huertos, 83 – Sagunt – Tel./Fax 962 664 775 – 
saneamientosanguita@gmail.com

Carpintería metálica Toledo – Plaza Travessa (junto ambulatorio) – Sagunt
Tels. 646 711 206 - 646 787 414

Saneamiento Miguel – Fontanería, aire acondicionado, calefacción – C/ Huertos, 43 – 
Sagunt – 962 660 395 – 637 514 310 

òptiques
Óptica Ribelles – C/ Huertos, 25 – Sagunt – 962 661 212

Óptica Real – C/ Camí Real, 39 – Sagunt – 962 661 501
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Óptica Huertos – C/ Huertos, 78 – 46500 Sagunt – Tel. 962 663 889 - 625 500 624

Centro Visión Moret – C/ Camí Real, 55 – Sagunt – 962 663 111

Óptica Devis – Camí Real, 52 – Sagunto - 962 664 535

General Óptica – Ldo. Juan M. Calvet – Avda. Doctor Palos, 3 – Sagunt – 962 663 359

perruqueries – bellesa
Esther Roger – C/. Buenavista, 126 – Port de Sagunt – 961 187 889

Nou Estil – Peluquería y perfumería – Avda. Doctor Palos, 5 bajo – 962 663 796 

Peluquería de caballeros CAMBIL – Sants de la Pedra, 33 – Sagunt - 657 651 917

Quiromasajista Juan J. Badia Bosch – Terápias alternativas – Avda. Sants de la Pedra, 17 
Sagunt – 652 487 842 – CITA PREVIA

quioscs
Kiosco Edmar – Detalles, artículos regalo, librería – C/ Huertos, 28 – Sagunt – 962 650 827

roba, teixits i complements
Urban Kids – Ropa Mayoral –  Circo Romano, 3 – Sagunt – 961187328

Rasos – Toldos, tejidos, retales y telas de disfraces – Maype Hogar  – Cortinas, 
decoración, talleres propios – C/ Pablo Iglesias, 23 – Port de Sagunt – 962 679 775

El Lloc dels Fallers – C/ Gibraltar, 7 – Port de Sagunt – 961 087 391

Modas Maruja – Camí Real, 105 – Sagunt – 962 660 387 
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Berta – Indumentaria Valenciana, bandas, fajines – Racó d’Ademuz, 37
Puerto de Sagunto

Rosmar – Indumentaria valenciana – C/ Trabajo, 18 – Port de Sagunt - 

Torres – C/ Trovador, 71 – C/ Progreso, 28 – Port de Sagunt – 962 670 303

Calzados Huerta – C/ Camí Real, 8 – Sagunt – 962 660 075

Lledó – Indumentària valenciana – C/ Benifairó, 3 – 46500 Sagunt – Tel. 962 661 568

Peña Armes-Esports – C/ Camí Real, 3 i 4 – Sagunt – 962 650 441 – 962 660 345

tallers
Talleres Jaime García – C/ Roma, 11 – Sagunt – 962 661 596

Talleres A. Guillem, S.L. – Plaça Blasco Ibàñez, 5 baix. – 46500 Sagunt – Tel. 962 662 564

telefonia
Yoigo Telefonía Móvil – C/ Huertos, 14 – Sagunt – 962 655 712

tintoreries
Tintorería Morvedre, limpieza en seco – Pza. Cronista Chabret, 14  – Sagunt 962 650 388

viatges
Almeida viajes – C/ Huertos, 28 – Sagunt – 961 188 883 – Fax: 961 188 884
sagunto@almeidaviajes.com
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