




No hi havia a València
dos amants com nosaltres.

Feroçment ens amàvem
del matí a la nit.





¿Josep, en la fosca nit,

què sentiu encativat?

Que el meu cor ha llacerat

de Jesús el dolç vagit.

Al llom la somera el duia

en ventre molt virginal,

cuit el pa sagramental,

mut encara l’al·leluia.

La profecia ho ha dit, 

el segle el salm desgranava,

sentir el món esperava

de Jesús el dolç vagit.

De Natzaret el viatge,

passant per viles i camps

lluminosos els rellamps

encenien el paratge.

On el jorn besa la nit

la Verge descansaria

i encara no se sentia

de Jesús el dolç vagit.

Ens miren com caminem

les flors i a l’empiri estrelles 

i el vol de les oronelles

ens guia fins a Betlem.

Jo preguntava amb neguit

si hom ens voldria rebre

i hem trobat aquest pessebre

on sentir el dolç vagit.

La cova s’ompli d’encens,

quan l’Aurora sens soroll

deixa damunt del fenoll

el foc d’un amor intens.

El bressol està amanit,

els àngels volen cantar

però abans han d’escoltar

de Jesús el dolç vagit.

I mut el silenci estant

amb un sentiment molt dens

ha plorat el Rei immens

tenint els àngels davant.

Benaurada aquesta nit,

beneït el vostre plor,

he sentit junt al meu cor

de Jesús el dolç vagit.

I els àngels alcen el vol,

porten lires i assutzenes,

són de llana les ofrenes,

les cançons, del rossinyol.

I el blau del cel infinit

besant els cims de la serra,

ha sentit dormint la terra

de Jesús el dolç vagit

Sol etern i foc tan nou,

oh fill de Santa Maria,

quan humil la companyia, 

la somera junt al bou.

Quin amor haveu sentit

veient entrar els anyells

i els pastors amb els joiells

en sentir el dolç vagit.

Oh nit del tot benaurada, 

lluminosa en el portal, 

nit formosa de Nadal

dels humils tan esperada.

També en el cel han sentit

florint els nards de l’hivern

l’Esperit i el Pare etern

de Jesús el dolç vagit.

¿Josep, en la fosca nit,

què sentiu encativat?

Que el meu cor ha llacerat.

de Jesús el dolç vagit.

¿Què sentiu encativat?

Josep Martínez Rondan 









Pròleg

Ausiàs March
«Veles e vents han mos desigs complir»

XLVI
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Veles e vents han mos desigs complir

faent camins dubtosos per la mar.

Mestre i ponent contra d’ells veig armar:

xaloc, llevant los deuen subvenir

ab llurs amics lo grec e lo migjorn,

fent humils precs al vent tramuntanal

que en son bufar los sia parcial

e que tots cinc complesquen mon retorn.

Bullirà·l mar com la cassola en forn,

mudant color e l’estat natural,

e mostrarà voler tota res mal

que sobre si atur un punt al jorn.

Grans e pocs peixs a recors correran

e cercaran amagatalls secrets;

fugint al mar on són nodrits e fets,

per gran remei en terra eixiran.

Los pelegrins tots ensems votaran

e prometran molts dons de cera fets;

la gran paor traurà al llum los secrets

que al confés descoberts no seran.

En lo perill no·m caureu de l’esment,

ans votaré al Déu qui·ns ha lligats

de no minvar mes fermes voluntats

e que tots temps me sereu de present.

Jo tem la mort per no ser-vos absent,

perquè amor per mort és anul·lats;

mas jo no creu que mon voler sobrats

pusca ésser per tal departiment.

Jo só gelós de vostre escàs voler

que, jo morint, no meta mi en oblit.

Sol est pensar me tol del món delit

car, nós vivint, no creu se pusca fer:
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aprés ma mort d’amar perdau poder

e sia tost en ira convertit,

e jo, forçat d’aquest món ser eixit,

tot lo meu mal serà vós no veer.

Oh Déu, ¿per què terme no hi ha en amor,

car prop d’aquell jo·m trobara tot sol?

Vostre voler sabera quant me vol,

tement, fiant, de tot l’avenidor.

Jo són aquell pus extrem amador

aprés d’aquell a qui Déu vida tol.

Puis jo són viu, mon cor no mostra dol

tant com la mort per sa extrema dolor.

A bé o mal d’amor jo só dispost,

mas per mon fat fortuna cas no·m porta.

Tot esvetlat, ab desbarrada porta,

me trobarà faent humil respost.

Jo desig ço que·m porà ser gran cost

i aquest esper de molts mals m’aconhorta.

A mi no plau ma vida ser estorta

d’un cas molt fer, qual prec Déu sia tost;

lladoncs les gents no·ls calrà donar fe

al que amor fora mi obrarà;

lo seu poder en acte·s mostrarà

e los meus dits ab los fets provaré.

Amor, de vós jo·n sent més que no·n sé,

de què la part pijor me’n romandrà,

e de vós sap lo qui sens vós està.

A joc de daus vos acompararé.
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FEM FALLA
FEM MOCADOR



Un any més, ací estic per portar l’estendard 

del Mocador cap avant, 2015 ha quedat 

arrere.

Vull agrair als representants Oriol, Ana i Noelia el 

magnífic comportament propi d’aquesta comissió. 

Gràcies de sentiment.

El 2016 ja està ací, l’Oriol i jo continuem i s’afig una 

dolça fallereta, una nova reina infantil; Paula Cuevas 

Vela, amb la il·lusió d’aquella que porta el fum i la 

traca en el cor.

Pel que fa al projecte faller, enguany apostem pels 

mateixos valors de sempre: humilitat, valencianisme, 

solidaritat, igualtat, sostenibilitat, innovació i 

cultura; eixos que han dut a identificar la nostra 

falla amb identitat pròpia, valors que transmeten 

sentiment d’identitat i de Mocador, sentiments 

que duran endins la xicalla que hui forma part de 

la comissió i que maduraran ben a dins del seu 

cor, i quan cresquen pensaran: jo vaig ser, sóc o 

seré sempre d’aquesta falla. Ho dic per experiència 

pròpia, sabent sempre que un dia formaren part de la 

Falla Penya el Mocador.

Quant als monuments, cal dir que Efímera, 

monument infantil, és el que més esforç, inversió 

i expectativa ha creat aquesta comissió amb la 

falla de Rafa Guillot. Esperem que el dia 16 de 

març puguen celebrar-ho com toca. Al seu torn, 

Parlant Flors, el monument gran, és una aposta en 

innovació i creativitat, avalada per la millor artista 

en aquest sentit, Anna Ruiz Sospedra, i impulsada 

per l’ambaixador i icona d’aquesta falla, Hugo Morte. 

Gràcies una i mil vegades, germà i artistes.

Com a projecte intern, formem part de les Falles 

I+E i Lletres Falleres, associacions lliures de falles 

que apostem per un altra forma de veure les falles, 

incloent uns altres angles de visió i perspectives del 

que és una falla o pot arribar a ser.

Com no podia ser d’una altra manera, el llibret 

és el gran valedor i element de diferenciació 

de l’associació; enguany apuntem al número 1 

a València, esperem que el gran esforç tinga la 

recompensa merescuda, perquè treball s’està fent per 

a aconseguir-ho.
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Bé, no vull allargar aquest saluda massa 

perquè, com he dit alguna vegada, 

m’agrada més fer que dir. Per a acomiadar-

me, voldria donar les gràcies infinites a 

tots els membres de la comissió, gràcies 

per l’ajuda que rep cada dia, gràcies de cor.

Vull agrair profundament als meus 

germans, pares, esposa i filles per sacrificar 

el seu temps en ajudar-me a portar la 

insígnia de la Falla Penya el Mocador on 

siga necessari arribar.

Rosarier, a tu què puc dir-te; doncs que ací 

estic, un altre any, des d’aquell 1979 que 

et decidires a ser president fundador: en 

aquesta comissió seguiré fins a l’últim alé 

GRÀCIES

«Quality means doing it right

when no one is looking»

Henry Ford

Bé, no vull allargar aquest saluda massa 

perquè, com he dit alguna vegada, 

m’agrada més fer que dir. Per a acomiadar-

me, voldria donar les gràcies infinites a 

tots els membres de la comissió,

per l’ajuda que rep cada dia, gràcies de cor.

Vull agrair profundament als meus 

germans, pares, esposa i filles

el seu temps en ajudar-me a portar la 

insígnia de la Falla Penya el Mocador on 

siga necessari arribar.

Rosarier, a tu què puc dir-te; doncs que ací 

estic, un altre any, des d’aquell 1979 que 

et decidires a ser president fundador: en 

aquesta comissió seguiré fins a l’últim alé 

GRÀCIES

«Quality means doing it right

when no one is looking»



COMISSIÓ EXECUTIVA
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Vocal                                                                         
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Vocal                                                                          
Vocal                                                                          
Vocal                                                                          
Vocal                                                                           
Vocal                                                                           
Vocal                                                                           
Vocal                                                                            
Vocal



Parlant FLors 
Les fl ors les utilitze com una metàfora de la poesia, contenen la bellesa i l’harmonia, poden ser 

senzilles o complexes però curiosament em fan vindre a la ment com de vegades poden ser molt 

formoses i alhora ser verinoses i inclús mortals. Com el poema pot parlar de l’alegria, de la vida, o 

de la mort, i ser alhora formós.

 Anna Ruiz Sospedra 



 Artista: Anna Ruiz Sospedra 
 Lema: Parlant flors 

 EXPLICACIÓ SATÍRICA
 salvador bolufer 
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Uns fallers m’han demanat, amablement,

una ràfega de versos indevots,

on s’expliquen de manera contundent

les obscures intencions de l’argument

d’una falla tota plena de ninots1.

Tinc entés que els tals fallers són bons xicots2,

però tenen pensaments entravessats.

I pretenen que entre blasmes i escarnots

faça valdre la ironia dels argots

dels llenguatges populars més descarats.

També volen tots els versos enllustrats

amb el �l del contingut clar i concís.

I damunt volen que estiguen inspirats

en la base argumental dels postulats 

de l’esbós que ha dissenyat Anna Ruiz3.

1. Els ninots al·ludits són els que es planten a la falla. Hi 
ha altres classes de ninots que van solts pel carrer i també 
tenen el cap de suro, però això ja són �gues d’un altre paner.

2. Per tal d’evitar problemes amb la justícia terrenal, els fallers 
de pensaments entravessats volen restar anònims. Per això no 
consta entre versos que són els de la Falla Mocador de Sagunt.

3. Per tal de respectar la consonància de la rima, es prega als 
recitaires que pronuncien la z del cognom “Ruiz” a la manera 
valenciana, és a dir, com si fóra una s �nal. Per exigències de la 
mètrica, preguem que separen la paraula en dues síl·labes (Ru-iz).

El primer que va comparar una dona amb una flor fou un poeta;

el segon va ser un imbècil 

Voltaire
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polir mètriques de rima punyetera

i aportar a cada vers el seu matís

sota el ritme del sarcasme més castís

que contempla la gramàtica fallera.

“Parlant �ors” és un reclam de primavera

que ha inventat la tal artista referida.

És un lema de fragància falaguera

que convida a remenar la polseguera 

d’una crítica mordaç i divertida.

Tal invent sembla que siga una parida,

però inspira ritmes màgics d’encanteri;

parlen �ors versos que canten a la vida,

parlen versos �ors de musa malferida...

ploren mort versos i �ors d’un cementeri. 

Una �ama de metàfora i misteri

encobreix una subtil al·legoria,

on l’artista trau sospirs de bon criteri

per a fondre amb inventiva i magisteri

aures líriques de �ors i poesia. 

Versejar tan especial morfologia

necessita d’una tècnica molt gran;

cal lligar els contrapunts de l’harmonia

entre estrofes d’acurada ortogra�a

i altres coses que no sé ni com es fan.

Si jo fos Josep Martínez i Rondán4

sembraria de poemes els jardins,

mes com sóc un trobador de contraban,

sembre sàtires que vénen i que van

al compàs dels corruptors adulterins.

Els meus versos són adagis clandestins

que es nodreixen de gramàtica indevota

i pregonen, entre càntics viperins,

les bravates dels ridículs paladins

entestats a clavar claus per la cabota...5

...Són metralles que provoquen la riota

contra els lladres i els que abusen del poder;

i un reclam per a posar en la picota

els bramaires que no en saben ni palota 

i es dediquen a espantar el galliner. 

4. Josep Martínez i Rondán és un poeta pulcre i enginyós de 
dilatada trajectòria. Les seues aportacions als llibres de falla 
mereixen un ampli reconeixement, si cap, més enllà dels 
entorns del Camp de Morvedre.

5. Referència a la cabota de clau, i no a altra classe de 
cabotes. Ací hem vingut a fer poesia satírica, i no a parlar de 
política ni de cabotes obscenes.
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és com traure de la rosa les espines. 

És l’enginy de remenar sobre un paper

les perverses porqueries d’un merder

i ordenar-les en estrofes llibertines...

...És un càntic d’harmonies peregrines

que temperen els renills dels trompellots, 

i un remei de literàries medecines

contra els vicis, els costums i les rutines, 

dels mediocres, els llepons i els borinots... 

...I un esclat de simfonies sibil·lines 

que alimenten les contalles saguntines 

d’una falla tota plena de ninots6.

6. Els 68 versos que componen aquest treball han estat 
construïts en mètrica silvestre i ordenats en �la índia. Amb 
ells hem explicat com s’explica l’explicació d’una falla en 
vessant satírica, però no hem volgut desvelar els misteris 
que amaga el guió d’Anna Ruiz, per tal de no descobrir la 
identitat de l’assassí abans de plantar la falla.

Per primera vegada he tingut l’honor de repuntar 

versos sobre la idea d’una de les poquetes artistes 

falleres que existeixen, i espere que no serà l’última. 

Tant de bo que en el futur siguen moltes més les 

dones que es dediquen al noble o�ci de l’artista faller, 

sobretot si ho fan amb l’e�càcia innovadora de la 

referida Anna Ruiz. Amén. 



 Artista: Anna Ruiz Sospedra 
 Lema: Parlant flors 

 EXPLICACIÓ LÍRICA 
 JOSEP DE MORVEDRE 
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aurora amorosa dormida,

desperta en cada colp de la jornada,

ni que siga al migdia 

o al capvespre recolzant-se la natura...

...Cridant a la porta, sense obrir-te

entres dins, invisible i ardent,

encenent el desig de posseir-te,

millor, de ser envoltat

de l’e�uvi amorós que vesses passant

sense aturar-te...

I passes, i en passar et delere, detura’t,

i córrec a abraçar-te,

i darrere les teues petjades,

que encara enamoren, et desitge,

i si t’alce, poesia, o m’alces,

descanse gaudint del teu pas fugisser

i acreixes la teua formosor quan et trobe,

i el teu missatge,

posseït en la blancor de les fulles,

em torna contemplatiu i esperançat...

Sens tu, com ho diria?,

sens tu, ma ànima seria un sepulcre vivent,

de fortes vivències

dormides en el silenci de la paraula exigua, menuda...; 

sense tu, poesia...

Perquè truques, amb les mans plenes de crepuscles,

i em portes la paraula lluminosa

que torna el decurs de les hores

i la troba dels fets

en goigs inefables, si sé dir-ho,

i no sabria sense tu, poesia.

I m’alces de la pols del camí, 

i em puges al plaer que sent i diu,

sent el do de la vida,

sent la vida més enllà del viure, 

sens deixar la pols del camí, 

ni la cendra de les �ors,

–quan vives, colors de la poesia–,

i sent, en mig del món de la natura,

que hom m’estima,

i amb tu li parle,

i per tu li cante,

i quan l’escolte més et necessite,

per trobar, signi�car allò que està i no es detura,

no es detura i no se’n va...

I tornes a cridar, i entres sense obrir-te,

perquè ets com la llum, poesia,

et presentes viva, formosa, 

vull dir, del que sent desitge fer troba, dir-ho,

descansar en tu,

i dient-ho naixes en les meues mans,

i dorms en el blanc de les planes,

i revius quan torne a mirar-te, 

a repetir el que ell m’ha portat,

i tu, en llegir-te, li dius a l’amic,
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què he sentit, i com jo ho he sentit allò que dic, 

i ho dic perquè ho he trobat dins de mi,

i dient-ho, potser, l’amic que et recrea,

sent, si ets tu, poesia, el que jo he sentit i,

podria ser que les meues llàgrimes

cridassen a les seues.

I cante la llum del matí besant la mar,

i cante la terra fecunda de l’horta,

i cante la música dels rierols que donen vida al most 

de les magranes,

i cante al tàlem del cel del meu Morvedre,

i al moscatell que omplia munts i valls

de l’ample terme saguntí,

i cante la lluna besant els merlets del nostre Castell,

i el plor de xiquet que s’ha quedat orfe,

i el misteri de la vida i de la mort,

i la �aire perfumada de l’Esperit Sant

que envolta d’esperança la trista vida dels mortals, 

com sent, quanta alegria em dóna aquest pensament; 

només ell és l’esperança dels hòmens!,

i la processó del Corpus, 

i el naixement d’un nadó,

i cante l’alegria del gosset que no se sent desemparat,

i sent, i cante i plore l’absència de germanor, 

inconscient encara en molts caps, de la natura tota...

i plore trobant la dolor dels qui són durs com pedres, i 

passen de llarg...

I cante, pobra veu meua, el misteri de la vida, de la 

pròpia existència, amb tu, poesia.

Que pobres es quedarien els pobles 

sense les veus dels pregoners que senten i fan sentir la 

formosor del seu bressol, l’agraïment, l’esperança i el 

desig constant de la pau.



LA POESIA SEGONS ALBERTO SILLA

“La poesIa ataca”





LA POESIA SEGONS TONI COLOMINA

“MOCADOR SAGUNT”





LA POESIA SEGONS ROBERTO HEREDIA

“POESIA”







LLIBRET INFANTIL
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Enguany torne a ser el representant de la xicalla i la veu de tots els 
xiquets de la falla.

L’any passat vam dur a terme uns projectes que em van agradar molt i, 
com no podia ser d’una altra manera, continuem en ells. En el projecte del 
reciclatge fem tallers i reciclem a casa per a transformar les deixalles en 
coses útils. Estem aprenent a gaudir reciclant.

També m’agrada molt la solidaritat, compartir amb els xiquets menys 
afavorits que nosaltres. Encara que algun plor ens ha costat donar els nostres 
joguets..., saber que els faran feliços ens alegra molt. 

Vos convide a tots els xiquets a compartir amb nosaltres estos dies de festa: 
jugar al carrer, tirar petards, menjar xocolate la Nit d’Albades. Si veniu, estic 
segur que ho passareu molt bé.

Paula i jo vos esperem al casal i a tots els actes que fem al llarg de l’any.

Un bes molt fort a tots!

Oriol Garcia Queral

President infantil 2016
AC Falla El Mocador
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/ 40 / Uns versets
molt pobrets
han eixit 

de mon pit
per cantar
i glosar
la Fallera 
riallera 
de la Falla El Mocador.

Paula meua,
Falla teua,
Vela i son
el segon,
tu ets bonica
guapa i xica
alt honor
i color
de la Falla El Mocador.

Que et diré 
i escriuré 
si no cullc
i recullc
de l’alt cel
bresca i mel 
per trenar
i glossar
oh, la Falla El Mocador.

Les floretes
i rametes
quan tu vas
t’obrin pas
i una estora
fa l’aurora
al teu aire
ple del flaire
de la Falla el Mocador.

Entra en l’aula, 
nena Paula,
de flors plena,
i hui estrena
ton regnat,
llum i esclat
de alegria,
poesia
de la Falla El Mocador.

Tu mon vers,
i l’anvers
de la lluna
en nit bruna,
i mon cant
exultant, 
Paula meua,
Falla teua,
Reina ets del Mocador.

Pulcra i bella
llum i estrella
sempre encesa,
tu ets princesa
i el teu foc 
regna al lloc
de la nit
i en el pit
de la Falla el Mocador.

Josep de Morvedre





LA XICALLA
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Presidència Infantil

Oriol Garcia Queral

Fallera Major Infantil

Paula Cuevas Vela

Nahia Morte Ortiz

Maria Morte Gaspar

Luz Morte Lluesma

Ana Gomis Gaspar

Maria Rodriguez Gómez

Celia González Ariño

Andrea Moral Benet

Gala Rodriguez Gómez

Carla Villarroya Torres

Daniela Villarroya Torres

Paula Soriano Muñoz

Candela Pastor Pastor

Lucia Vitoria Garcia 

Rubén Gil Argente

Manuel Gil Argente

Juan Cuevas Vela

Francisco Molina Zamorano

Irene Molina Zamorano

Julia Morte Lluesma

Aitana Morte Langaran

Baltasar Soriano Muñoz

Rafael Soler Lopez

Sofia Espuig Caballero

Lucia Ferrara Gallego

Ainara Polo Lorenzo

Marc Perez Subiron





Artista: Rafa Guillot Comeche
Lema: Efímera

POESIA
CARLES CANO
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Efímera és la primavera
Amb vent i pluja a la bandolera.
Efímera és la felicitat

Si et descuides, ja ha passat.
Efímera és la festa de les falles
Quatre dies i tot són deixalles
Perdurable, però, és el treball
L’amor per la llengua, la traca, el ball.
Perdurable és la música, la tradició,
Les ganes, l’empenta, la il·lusió!
Perdurable és la falla el Mocador
37 anys! sempre al nostre cor.

Març, marcer, carasser
Uns dies fa bon dia i sol
I altres, només eixir al carrer,
Els núvols s’han posat de dol.

En un vaixell de paper
Va una flor enamorada
Va buscant el seu voler:
Una abella despistada.

La poesia és una dama
Feta de paraules i sons
Capritxosa i refinada
A qui vol regala els dons.
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LA VIDA

Un rellotge,
tic, tac, tic, tac.
Camina, camina,
no pot parar.

Un rellotge,
tic, tac, tic, tac.
És el teu cor,
para’t i l’escoltaràs.

LA POESIA

Per fer la poesia s’agafa una
P, com pau, paraula o pa
Després una O, d’obrir, ou i oceà,
Una E d’equip, encís i encertar
Una S de saber, sol i secà
Una I d’il·lusió, idil·li, d’imaginar
I una A d’amic, amor, acaronar.
S’ajunta tot amb gràcia i cortesia
I així es fa la POESIA



Poema amb endevinalles
Fina Girbés

IL·LUSTRACIONS de teresa cebrian
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Parelles de falla

La falla emparella
persones i fets,

bocins d’una història
escrita al carrer.

Vull que ho endevines,
tu no pots fallar.
Busca la parella,
l’has d’endevinar
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Si als bunyols els falta
fina pols de neu,

el gust que farien 
fóra diferent.

(ercus lE)

Si vas a l’Ofrena
no et poden faltar,

amb llaços vistosos
i colors llampants.

        (srolf seL)
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Si el brusó et poses,
l’ha d’acompanyar...
I en la vostra falla
és molt singular!
(rodacom lE)

Si no vas amb compte,
et pot esclafir.
Allunya la metxa.
Atenció amb els dits!
(teoc lE)
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Si guanyeu un premi
per ser els millors,
plantat ho pregona
content i orgullós.

 (írednab lE)

Si mai de la Xina
haguera vingut,

cap de mascletada
haguéreu tingut.

 (arovlòp aL)
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Si de foc i flames
se’n salva a la Nit,
és que, d’entre tots,
és el més bonic.
(tatludni tonin lE)

Com joia preuada,
coronant el cap,
qualsevol fallera
la llueix de grat.
(atnip aL)

Ara continua,
sabuda o sabut,
i fes més parelles.
En queden un fum!



UN CONTE QUE RECONTA
JOAN ISACH I ALEGRE
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que els poetes es fan si tenen moments d’observació allà on estiguen, 
una miqueta d’imaginació, un llapis i un paper.

Carles estava escoltant la mascletà de la seua falla. Acabada la mascletà, 
s’adona que té el nus de l’esPardenya dreta desfet. S’ajoca i torna a fer el 
nus, recordant com s’entossudí el seu iaio, l’any passat, en què aprenguerA a 
fer nusos i llaços amb els cordons de les espardenyes. En incorporar-se, veu i 
escolta el seu iao aSsegut al banc de la plaça.

• Carles, vine –digué el iaio.
• Vaig, iaio –contestà el net.

Quan arriba CarleS al banc on estava el seu iaio, s’asseu al seu costat. 
Observa com trAu un papeR de la butxaca de la camisa i comenta el iaio:

• Carles, vaig a donar-te un sorPresa. Vas a escoltar unEs lletreS que he 
escrit per a animAr-te perquè tu també escRigues alguns renglonets.
• Avant iaio. T’escolte –digué Carles amb un somriure sosPItós.
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El iaio mira el seu nét i posant cara d’entusiasme i veu de poeta, llig allò que 
estava escrit en el paper.

La gran festa valenciana, encisa.
Any rere any, esclata amb flama.

Fascinació pels nomenaments i la crida: grans moments.
Avidesa incontrolada de falleres, fallers i monuments.
La nostra celebració invita a molts descobriments:
Laconisme fester, devoció,soroll, llum i flors.
Antagonisme faller: alegria i plors.

• Estimat iaio –digué Carles– m’has deiXat bocabadat, però... sorpresa. Jo 
també tinc dues poesies preparades. Atén, perquè jo també observe i, amb 
una miqueta d’imaginAció, en papeR plasme idees i il·lusions.

De la butxaca del Pantaló, trau Carles un full amb unes lletres. El nét mira el 
seu iaiO i poSant un somriure faller, començA a llegir la que eRa la primera 
poesia.
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Mira quina falla més bonica enguany tenim.
Ombra donarà al carrer i a l’observador.
Cada any, per ella treballem i no dormim.
Animats a donar temps, entusiasme i cor.
Defensant tradició i fent història omplim,
Orgullosos, en el nostre benvolgut mocador,
Raons, records i moments en or imprimim.

És el torn del iaio per a quedar-se atònit. Està molt satisfet per l’estima del 
seu nét en fer camí en la festa més entranyable del nostre poble.

• M’ha agradat moltíssim –digué el iaio. Però, no has dit que tenies dUes 
poesies?
• Efectivament, iaio –contestà Carles–. Però dóna la circumstància, que la 
segona poesia no té sentit en estos moments; ara bé, si eres observador i 
tornes a llegir el conte, podràs esbrinar o caÇar la que en una altrA ocasió 
podré desenvolupar amb sentit falleR. 

La seguda en el banc acabà amb un somriure de iaio i nét. S’alçaren i, agafats 
de la mà, se n’anaren a llegir els cartells de la falla acabats de col·locar... 
Continuaven llegint «poesia».



AMOR I POESIA, CADA DIA, DES DEL BRESSOL!
Anna Ballester
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Moltes de les coses importants en la vida d’una persona es transmeten des 
del mateix moment de nàixer: l’amor, la sensibilitat, la bondat, les emocions... 
i també les paraules. Quan tenim al bracet la nostra criatura, o la deixem 
descansar al bressol, o li parlem, o li cantem una cançoneta o li recitem 
uns versos populars. Abans de saber parlar, les criatures han escoltat, 
durant segles, cançons de bressol que els cantaven les seues mares o iaies 
per a dormir. Des de ben menuts, els xiquets i les xiquetes gaudeixen de 
la musicalitat de les paraules, del ritme i del joc de la rima. La poesia i 
la música són arts amb les quals s’han relacionat sempre els infants, de 
manera extraordinària. Per això, tots recordem amb alegria les cançonetes 
que ens cantaven en la nostra infantesa, tot el bagatge de literatura de 
tradició oral que ens arribava. Qui no recorda, les cançons de bressol?  

 Non, non, xitxet,
 ha caigut un baquet,
 s’ha trencat la cameta
 i ara va coixet.
   ***
 La meua xiqueta és l’ama
 del corral i del carrer,
 de la llimera i la parra,
 de la flor del taronger.
  ***

Quasi tots hem crescut acompanyats de poesia, escoltant rimes per a 
realitzar diferents accions o per a jugar a aprendre les parts del cos (Este 
demana pa, este diu que no n’hi ha..., Bernat, Bernat..., El Joan Petit quan 
balla..., Pispissiganya...), per a tocar palmes (Toca manetes, toca palmetes...), 
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per a agafar-se de la mà (En una tirera, de gent forastera...), per a fer eixir 
el sol (Sol, solet, vine a veure’m...), per a botar a la corda (A la una, la mitja 
lluna; a les dos, Sant Roc i el gos...), per a jugar al rogle (La tarara..., Estos 
tres dies de Pasqua...), per a jugar amb objectes (Les claus de Déu...).

Com diu l’escriptora Carmen Gil: «La poesía se entreteje en la vida de los 
niños de manera natural y espontánea porque natural y espontánea es 
su inclinación al ritmo y a la rima». Aleshores, per què arriba un moment 
en què acaba existint un abisme entre els xiquets i la poesia? Cal que les 
persones adultes, que fem de mediadores entre els infants i la literatura, 
reflexionem sobre si paga la pena evitar el distanciament i acostar-los a la 
poesia. Per a la vida d’una persona, és realment important la poesia?

LA POESIA, PER A QUÈ?

Abans de respondre a aquesta qüestió, caldria pensar en altres, com ara: 
per a què contemplar una nit de lluna plena? Per a què dedicar un temps 
a escoltar una música que ens agrada? Per a què passejar a vora mar i 
deixar-se acaronar per la seua remor? La resposta és sempre la mateixa: 
per a gaudir del moment. Com també podrem gaudir de la musicalitat i el 
ritme de les paraules poètiques.

Miquel Desclot diu: «En una societat, en la qual s’ha volgut oblidar que una 
paraula val més que mil imatges, la tasca de recuperar la sensibilitat per 
allò que ens fa persones més humanes no és cap insignificança.» En aquests 
temps on tanta falta fan les paraules per a dialogar i estimar, descuidar el 
llenguatge poètic per als xiquets és quasi una immoralitat.
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Nosaltres no volem descuidar el llenguatge poètic, perquè, a més del goig que 
ens aporta, la poesia també ens aprofita per a desenvolupar la sensibilitat 
i contribuir a l’educació estètica. Els xiquets i xiquetes, gràcies a la poesia, 
descobreixen la funció poètica del llenguatge. 

El llenguatge quotidià ens serveix per a respondre a necessitats bàsiques 
i de relació amb els altres, però resulta insuficient per a comunicar grans 
emocions o fets singulars. La poesia ens proporciona un llenguatge més 
acurat i ens serveix per a ocasions especials.

La recitació de poemes desenvolupa la memòria, una facultat mental ben 
important per a la vida i darrerament massa desprestigiada. La poesia 
estimula la imaginació, la qual és imprescindible per a qualsevol activitat 
creadora. És gràcies a la imaginació que les persones poden transformar la 
seua realitat (mitjançant el joc, en el cas dels xiquets). 

La poesia dóna a conéixer molts recursos expressius de la llengua, i ajuda a 
millorar l’expressió oral i escrita: ensenya diferents maneres de comunicar 
pensaments, emocions, desitjos o inquietuds. El llenguatge poètic ens aporta 
una nova forma d’entendre i d’interpretar el món i ens fa éssers humans 
més complets i millors. Deia Carmen Bravo Villasante: «La educación literaria 
es mas necesaria que nunca sobre todo en la primera edad, que es cuando 
queda sembrada la semilla para todo lo bello y para la formación completa 
del ser humano».
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OBRIM LES PORTES DE CASA A LA POESIA!

Per a obrir les portes de casa a la poesia ens vindrà bé una clau mestra, és 
a dir, una clau capaç d’obrir totes les portes. Aquesta clau no és més que 
una actitud favorable per part dels pares i mares, perquè ells són els que 
hauran de transmetre alegria i entusiasme pel joc amb els textos poètics, 
perquè hauran de contagiar la seua il·lusió (no es tracta d’imposar res) i 
acompanyar els seus fills en una mena de joc d’espies, buscant, descobrint i 
llegint textos, per tal d’arribar a adquirir l’hàbit i formar persones lectores. 
El joc és la base de qualsevol pedagogia estimulant.

Els recursos que podem utilitzar, per a aconseguir el nostre objectiu, són 
diversos. La millor manera de donar a conéixer la poesia és l’oralitat. És 
important que els xiquets i les xiquetes escolten, del pare o la mare, el 
que diuen els poetes sobre les coses de la vida quotidiana: La meua ombra 
m’acompanya/ al darrere o al davant,/ a la dreta o a l’esquerra,/ sempre 
que vaig caminant/... (1); sobre la naturalesa o els fenòmens atmosfèrics: la 
gavina/ d’ala fina/ a la falda de les ones/ fa ratlletes amb el bec,/ són mil 
ratlles tremoloses/ que del mar pugen al cel/... (2); sobre les emocions que 
senten (Dos fantasmetes/ em ronden el llit/ i fan que em desperte/ enmig 
de la nit,/ la cara tapada/ i el cos arrupit/... (3); els pensaments que tenen 
(Un rellotge,/ tic, tac, tic, tac/ camina, camina,/ no pot parar./...) (4), o els 
desitjos que anhelen: Si el món fos de xocolata/ ja me l’hauria menjat/ sense 
deixar riu ni platja/ ni muntanya ni ciutat/... (5). 

Haurien d’escoltar cada dia una poesia o un poema musicat. D’aquesta 
manera, aniran adquirint el gust per l’estètica del llenguatge i començaran 
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a verbalitzar paraules boniques i pensaments poètics. Pares i mares 
haurien de trobar un moment al dia per a parar el temps i jugar a observar 
conjuntament les coses quotidianes amb una mirada diferent (aclucar 
els ulls i posar en marxa la imaginació, sempre ajuda) i volar cap al món 
apassionant de les paraules poètiques. Hi ha moltes activitats lúdiques i 
engrescadores per a llegir poemes en veu alta i també per a memoritzar-los 
(veure Poemania. Guia pràctica per a fer lectors de poesia).

Per això és important disposar a casa de llibres de poesia adequats per 
a diferents edats. Si bé és interessant visitar llibreries i anar creant 
una biblioteca familiar, sempre tenim a l’abast un recurs fantàstic que 
és la biblioteca municipal on, a més, podem demanar assessorament a 
la bibliotecària. També podem trobar informació sobre llibres, autors o 
il·lustradors en revistes especialitzades de literatura infantil i juvenil o 
en pàgines web (algunes d’aquestes webs les podeu trobar al capítol 8 de 
Poemania: Recursos d’Internet sobre poesia per a infants i joves).

Hem de contagiar-los l’emoció que ens desperta la lectura d’un determinat 
poema, hem d’ajudar-los a descobrir el plaer de llegir i també crear textos 
poètics imitant, en principi, els nostres poetes preferits, com afirma Luis 
García Montero en el seu llibre Lecciones de poesia para niños inquietos (7).

L’ambient familiar té un avantatge sobre altres situacions d’aprenentatge: 
els vincles afectius ajuden a crear un clima de confiança i respecte per 
poder expressar amb llibertat les idees, emocions, desitjos o temors de 
cadascú. 
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Jugar a fer teatre és un altra activitat que podem practicar a casa. Als 
infants els entusiasma representar diferents personatges, ficar-se en la 
seua pell i volar cap a altres realitats. El més important no serà la perfecció 
de la posada en escena sinó els aprenentatges que adquiriran durant la 
realització del joc. Dramatitzar un poema és una activitat engrescadora que 
desenvolupa la creativitat, facilita l’expressió corporal i millora la tècnica 
vocal per a parlar en públic (respiració, vocalització, entonació, etc.). A més, 
dóna la possibilitat de triar el tipus de personatge que pot interpretar el 
text. Exemple:

Rateta, rateta,/ si vas a la font/ no caigues a l’aigua/ perquè no hi ha pont/ 
Rateta, rateta,/ quan passes el riu/... (8)

En aquest poema podem decidir si el text el diu una amiga de la rateta, 
si és la mare que l’aconsella, un núvol que l’avisa, la lluna que se l’estima, 
un amic escarabat que sempre parla amb sentències, etc. Però, a més 
del personatge, també podríem decidir recitar el text, cada dia de la 
setmana, amb una emoció distinta, perquè el joc podem fer-lo tan divertit i 
apassionant com la nostra imaginació ens suggerirà. 

Si deixem entrar la poesia a casa, a poquet a poquet, se’ns colaran per 
portes i finestres els versos dels grans poetes, que ens ajudaran a créixer 
com a persones i a tindre una vida més plena d’emocions.
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Reutili-fem
Taller «Reutili-fem» per a infants i 

majors, dins del programa #recicla 

amb els cinc sentits. Col·labora: 

Conselleria de Medi Ambient, 

Ecoembes i Ecovidrio.

Vam fer un moneder molt bonic a 

partir d’un residu.

Tallers impartits per monitors de 

la Conselleria de Medi Ambient, 

programa «Recicla amb els cinc 

sentits»



Plantes
de riu
Taller «Plantes de riu». Elaboració 

de plantes que viuen als marges 

dels rius, reutilitzant palletes, 

cartons de rotllo de paper higiènic 

i botelles de plàstic.

TA
LLERS
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Calaveres
divertides
Taller «Calaveres divertides». Ens 

ensenyaren a reutilitzar periòdics 

i oueres mitjançant la tècnica de 

paper maixé, per tal d’obtindre un 

objecte de decoració.
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RISI-CLATGE: 
EXCUSES
PER A NO
RECICLAR
Taller risoteràpia: «RISI-

CLATGE: EXCUSES PER A NO 

RECICLAR» Mitjançant la rialla, 

el joc i la dansa vam propiciar 

un canvi positiu en les actituds 

i hàbits diaris de la gent davant 

la reducció, la reutilització i el 

reciclatge de residus.

Tallers impartits per monitors de 

la Conselleria de Medi Ambient, 

dins del programa «Recicla amb 

els cinc sentits».
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Tasses
boges

Taller eco «Tasses boges». Vam fer 

tasses reutilitzant botelles d’aigua 

de plàstic.
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Troncs
d’arbres
Taller per a adults «Troncs 

d’arbres». Reciclatge de paper i 

materials plàstics per a realitzar 

un element decoratiu i sostenible.
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NAIXEMENT FET AMB 
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PREMI VIP
(VALors i professionalitat)

Josep Martínez i Rondan (Josep de Morvedre)

Remei Hervás i Torres
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Queia la blanor de la nit; no feia fred, però 

aquesta humitat mediterrània es calava �ns als 

ossos de tal manera que et feia anar arrupida.

Allí estàvem Hugo i jo a la porta de la casa abadia i, 

amb una puntualitat, pròpia de seminari, mossén es 

va abocar a la �nestra i amb un ampli somriure ens 

va saludar i va baixar per obrir-nos la porta amb eixa 

amabilitat i familiaritat amb què sempre ens hem vist 

tractats per ell. Ens va donar la benvinguda a sa casa i 

ens va emplaçar al despatx... 

No era un despatx modern, ans al contrari; era un 

despatx que a mi, personalment, em traslladà a 

aquells anys de Júniors... coral... ; és a dir, a una 

època en què la meua vida social girava al voltant de 

l’església i de la casa abadia de la meua parròquia. 

Els que tinguen més o menys la meua edat, açò és, 

al voltant de la cinquantena, podran recordar: una 

taula de fusta, àmplia, a la banda de darrere, una 

prestatgeria que ompli quasi tota la paret, plena 

de llibres; i les cadires de cuiro, amb reposabraços 

treballats...

Amb aquest escenari, mamprenem una xarrada, que 

no una entrevista, sobre la vida, els sentiments, la 

religiositat, l’escriptura, la poesia i com no... Sagunt. 

Entre rialles, perquè si alguna cosa el caracteritza 

és el seu sentit de l’humor. Ens va dir que va nàixer 

l’octubre de 1944: «Si creguera en el zodíac seria lliura, 

però com podeu suposar, no crec en eixes coses».

Tampoc és que jo crega en eixes coses, amb tot el meu 

respecte pels que ho fan; crec que la personalitat de les 

persones ve determinada per les seues circumstàncies, per 

la seua educació, per l’ambient familiar, per la genètica, 

l’època en què et toca viure... Però em resulta curiós que 

els lliura es caracteritzen pel seu sentit de la justícia, de 

l’equitat, de l’equilibri, l’harmonia, la cultura artística, la 

diplomàcia, la sociabilitat... i totes elles formen part d’ell.

Fill de Josep i Anna, va nàixer al carrer Armengol 

número 2 de Sagunt. Recorda quan de menut, feia 

santets, altarets i improvisava xicotetes processons en 

les quals, segons li diuen, l’acompanyaven xiquets del 

seu barri.

A l’edat de 15 anys va entrar al seminari; caigué 

malalt i l’enviaren al de Terol, on va estudiar Filoso�a 

i Teologia. Va cantar missa per primera vegada el 16 

de Juliol de 1972, a l’església arxiprestal de Santa 

Maria de Sagunt, i el seu primer destí com a retor fou 

Alventosa i els seus barris.

Després de dos o tres destins més, en caure malalt 

son pare, demanà acostar-se més a Sagunt, i el 

traslladaren a Pego on compongué un Himne al 

Santíssim Eccehomo, que va ser musicat per una 

eminència musical com és José Albero Francés, �ll 

adoptiu de Pego. També feren �ll adoptiu de Pego el 

nostre premiat, Josep de Morvedre, pels seus llibres i 

per l’himne al Santíssim Ecce Homo, ens varen fer als 

dos, a l’autor de la lletra i al músic.
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Dos anys després, per qüestions personals, el 

destinaren a Faura, on ha estat 36 anys, 19 dels quals 

va compaginar amb Benifairó, �ns que el passat 12 

d’octubre va tornar a Sagunt per tal de fer-se càrrec de 

l’església de Santa Anna, i deixa de ser en Josep per a 

tornar a ser Pepito.

Home senzill, humà, proper, piadós... són alguns dels 

valors que, sense assabentar-se’n, trasllada a tots 

aquells que tenen la sort de poder estar al seu costat; 

de compartir amb ell moments d’aquesta vida com ell 

diu efímera, però que ompli de totes aquestes coses 

que pareix que la societat i el moment en què vivim 

ha traslladat a un segon pla quan, en realitat, són les 

bases d’una convivència basada en el respecte i en 

l’entrega dels uns als altres per intentar fer les coses 

més senzilles i suportables.

Amb tot açò que us he contat, crec que està prou 

justi�cat aquest reconeixement de la Comissió. A 

banda de tot allò que us he contat, la seua passió i el 

seu entusiasme per la història, el duen a lluitar cada 

dia per la defensa de les nostres tradicions i de la 

nostra llengua.

La unió de mossén Josep Martínez i Rondan, Josep 

de Morvedre, amb aquesta Associació Cultural, ve 

de molt lluny. En 1982 escriu uns versets, com ell els 

denomina –jo diria Poesia amb majúscules–, per al 

llibret del Mocador; aquells versets ens han donat més 

d’una alegria... La primera va ser quan el presentàrem 
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a un concurs a València i guanyàrem el primer premi. 

Encara recorda aquell 19 de març, estant en casa i de 

sobte, Felisa, la seua ama, li diu: «Josep ix al carrer, 

que ací estan tirant petards uns fallers que diuen que 

volen saludar-te». El que volíem era fer-lo partícip 

d’eixe primer i tan merescut premi.

La segona és que, uns d’eixos versos, musicats per 

Josep Miquel Martínez i Giménez, han esdevingut 

l’himne del Mocador.

I la tercera, i no per això menys important, que ha 

creat un vincle entre ell i nosaltres que dura �ns a hui 

i que esperem que continue molts més anys.

I ja que enguany el nostre llibre tractava de poesia, qui 

millor que ell per a ser el nostre ViP. 

L’obra poètica de Josep de Morvedre és molt extensa, 

tant que ni ell mateix pot quanti�car-la. La inspiració 

li pot vindre de qualsevol cosa, un escrit, una imatge... 

són �aixos de llum que li vénen de sobte; que no seran 

més de una o dues paraules que li colpegen amb tanta 

intensitat que no pot més que desenvolupar-los: de 

vegades els provoca i reconeix que en un principi li costa 

però després li ixen rodats. No sap si a conseqüència de 

l’edat o d’haver escrit tant, els últims que ha fet, creu que 

són els que més força i qualitat tenen.
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Jo, personalment, afegiria que l’amor que sent per la 

natura, pels animalets, pels seus congèneres, per la 

vida... és tan sa i tan intens que ha marcat el seu camí 

sent digna d’admiració la manera en  què ho plasma als 

seus escrits; com deia sant Francesc de Paula, ell també 

viu en Quaresma perpetua ja que el simple fet de pensar 

que maten o maltracten els animals li fa vertader horror.

Després d’un hora de tertúlia, que duem a terme 

perquè ha d’anar a dir missa, ens n’anem d’allí, més 

convençuts encara de qui és mossén Josep Martínez i 

Rondan, una persona lligada a la festa i des de sempre 

a disposició de tots aquells que, com nosaltres, li han 

tocat a la porta en busca d’ajuda per als seus llibrets; 

home intel·ligent, lluitador i emblemàtic.

Qui no ha gaudit llegint les seues obres... I dic 

obres perquè la seua escriptura, en valencià, és una 

vertadera obra d’art....

El seu coneixement de la nostra llengua; el seu 

vocabulari extens i , com ell diu, eixe do que Nostre 

Senyor li ha donat per poder plasmar en paraules, 

d’eixa manera tan bonica com ell ho fa, l’estima, el 

dolor, el color... la història... Ho mires per on ho mires, 

ell ha escrit de tot, senzillament perquè sap de tot.

Jo no sé si vostés són d’anar a missa. Ell diu que parla 

massa, i he de dir que de vegades te raó, però les seues 

homilies són sempre lliçons, lliçons, com he dit abans, 

de vida, d’història... 

La seua personalitat desnuga passions, no és una 

persona que et deixe indiferent. La seua estima per 

la vida, per la natura i pels animalets es pot veure en 

les seues lletres. Eixos valors que representa i eixa 

professionalitat que nosaltres hui volem reconéixer, 

es veuen plasmats en totes i cadascuna de les 

seues poesies en l’harmonia i el ritme de les seues 

mètriques...

Per la seua humilitat, pel seu saber fer, per la 

seua qualitat moral, per la seua fermesa en la 

vida, per la seua compassió, pel seu coratge, per la 

seua honestedat, per la seua defensa de la nostra 

llengua...

Per tot açò l’Associació Cultural Falla el Mocador 

proclama Premi VIP 2016 a mossén Josep Martínez i 

Rondan.

Jo volguera acabar amb l’opinió de Salvador Bolufer, 

�ll de Pego; poeta satíric molt reconegut, que enguany 

ens honra escrivint al nostre llibre sobre el poeta 

Josep Martínez i Rondan, del qual creu que és el 

millor poeta satíric valencià, ja que és capaç de fer 

una cosa tan difícil com és dotar de sàtira la seua 

espiritualitat.

Gràcies mossén per aquesta i per totes les bones 

estones que ens regala sempre la seua companyia; per 

ser company de camí i de lluita per ser exemple de 

virtuts i de vida.





FALLERS D’HONOR
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Il·lustríssim Sr. President de la Diputació de València Jorge Rodríguez Gramage

Vicent Vayà Pla

José Antonio Tarí Campello (Taiti)

Stanislaw Zawistowski

Marcelino Martínez Picó

Jorge Raúl Ferrer Torres

Antonio Morte Abellán

José Manuel Ros Manuel

Héctor Alepuz Soriano i Cristina Martí Espinosa

Gabriel Giménez Verdú

Rafa Guillot Comeche (artista falla infantil)

Anna Ruíz Sospedra (artista falla gran)

Quartet de Corda: A TOTA CORDA

AC L’Arxiu Camp de Morvedre

Yogur de Fresa
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POESIA I FALLES





POETES DE LA NOSTRA TERRA





EL LLIBRET DE FALLA
JOSEP PALOMERO

Vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
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Les antigues falles

Hem de remuntar-nos �ns al segle XVI per 

advertir que l’origen de les falles actuals fou cosa, 

segons pareix, del gremi dels fusters, els quals, des de 

Sant Miquel (29 de setembre) �ns a la vespra de Sant 

Josep (18 de març) solien treballar a l’entrada de casa 

il·luminats amb la llum d’un cresol que penjava d’un 

pal en forma de creu, anomenat ‘parot’.

En arribar la vespra del sant patró del gremi, els 

aprenents encenien una foguera al carrer amb fustes 

inservibles, borrumballes i trastos vells, i damunt de 

tot posaven el parot per a signi�car que havien deixat 

de treballar amb il·luminació complementària de la 

llum diürna. En disfressar aquest parot amb vestits 

vells, omplir-lo de palla i tapar la base va aparéixer 

el primer ninot i la primera falla, precedents dels 

actuals.

A mitjan segle XVIII les falles de València s’havien 

convertit ja en diversió popular de tot el veïnat. 

Durant el segle XIX es desenvoluparen, a pesar de les 

contínues prohibicions municipals, �ns a consolidar-

se durant segle XX, no només a la ciutat de València, 

sinó en moltes altres poblacions de la geogra�a 

valenciana. La tradició foguerera d’Alacant s’afaiçonà 

a les falles l’any 1929.

La crítica

Des del primer moment de l’època moderna, les falles 

degueren exhibir inscripcions complementàries més 

o menys espontànies, sempre escrites en valencià, 

les quals es redactaven per a subratllar la intenció del 

monument, generalment poc comprensible.

La festa del segle XIX mancava de l’uniformisme 

de l’organització social actual; era una activitat 

pràcticament espontània que s’elaborava mig en 

secret. N’eren responsables els a�cionats estrictes, 

entre els quals hi havia el poeta. El secretisme de la 

crítica veïnal constituïa un dels al·licients. La plantà 

es feia a la matinada del dia 18 de març i la cremà a 

poqueta nit del mateix dia, seguint la dita “de la festa 

[de Sant Josep], la vespra”.

Mentres es plantava la falla, el poeta de la reduïda 

i laboriosa comissió improvisava les quartetes i les 

dècimes que, amb l’auxili d’una breu introducció 

en prosa, havia de constituir l’“explicació de la 

falla”. Aquests versets, apegats posteriorment en la 

base del monument, eren llegits pels espectadors 

perquè, dotats de sentit crític i d’ironia, facilitaven 

la comprensió de l’escena. Aquesta crítica, quan 

excedia els límits de blasmar les intimitats del 

veïnat, plantejava amb sornegueria la condemna 

de determinats costums socials, o bé censurava 

l’ajuntament, el govern, els problemes col·lectius, etc.
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Bernat i Baldoví

El primer llibret de falla conegut que s’ha conservat 

correspon a la falla de la placeta de l’Almodí de 

l’any 1855. L’autor, Josep Bernat i Baldoví (Sueca, 

1809-València, 1864), fou una persona pública que 

gaudí de bona consideració social. Fill d’una família 

rica de Sueca, estudià a les Escoles Pies de València, on 

més tard es llicencià en Dret. Actuà d’advocat i, com 

a liberal, es dedicà a la carrera política. Fou alcalde de 

Sueca i fou diputat a Corts a Madrid –on dugué una 

vida bohèmia.

Hereu encara de la viva tradició satírica del poble 

valencià, Bernat i Baldoví impregnà les seues obres 

d’una agudesa humorística i d’una mordacitat 

notables. Ocupa un lloc preeminent entre els autors 

eroticosatírics valencians del segle XIX per la seua 

gran capacitat d’invectiva. 

Del conjunt de la seua obra cal destacar la procaç 

comèdia en un acte titulada El virgo de Vicenteta i 

l’alcalde de Favara, o parlar bé no costa un patxo (1845). 

Col·laborà estretament en El Mole, fundat per Bonilla. 

El 1844 fundà a Madrid La Donsayna –on �rmava les 

seues col·laboracions amb el pseudònim d’El Sueco–; 

el 1847 llançà a València El Tabalet i més avant El 

Sueco. Escrigué a més poesies en castellà, tres miracles 

vicentins, peces breus de teatre còmic, etc. En 

conjunt, va publicar set llibrets de falla.

L’any 1855 Bernat i Baldoví escrigué, per al 

monument de la placeta de l’Almodí de València, 

el primer llibret de falla conegut, en què juga 

enginyosament amb l’ambiguïtat dels conceptes, 

amb intenció de provocar l’humor dels espectadors: 

Vicenteta és una fadrina de Burjassot que ve a vendre 

el seu conill a València. Conill, però, és una paraula 

polisèmica que també pot referir-se al pubis femení. 

En este cas, Vicenteta tractaria de “vendre” els seus 

favors amorosos a un lechuguino –que parla castellà–, 

don Facundo. En això rau la gràcia del text.

Blai Bellver

L’evolució del gènere determinà llibrets cada vegada 

més complets, en què la part en prosa de l’“explicació” 

guanyava terreny a l’espai dels versos. Un bon exemple 

el constitueix el magní�c llibret de l’impressor de 

Xàtiva Blai Bellver, de la falla de la plaça de la Trinitat 

de 1866, titulat La creu del matrimoni.

Blai Bellver i Tomàs, impressor d’o�ci, fou un fecund 

poeta i dramaturg que utilitzà el pseudònim “El músic 

major”. El llibret de La creu del matrimoni li ocasionà 

problemes amb les autoritats eclesiàstiques a causa de 

les referències que contenia al Via crucis, ja que incloïa 

estacions, pregàries i oracions. En realitat es tracta 

d’un al·legat en defensa del matrimoni.
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Bernat Artola

Al llarg del segle XX també han escrit llibrets de falla 

alguns poetes notables com Carles Salvador i Gimeno, 

Francesc Almela i Vives o Bernat Artola i Tomàs. 

Bernat Artola (Castelló de la Plana, 1904-Madrid, 

1958) fou un dels grans poetes lírics de la generació de 

postguerra. Estudià en les universitats de Barcelona 

i Salamanca i, a Castelló, fou un personatge destacat 

de la Societat Castellonenca de Cultura. Els seus 

llibres més distingits són Elegies (1928), Terra (1935) i 

Llàntia viva (1947).

Entre els anys 1944 i 1949 Artola escrigué cinc llibrets 

per a la falla “La Ravalera” de Borriana –on tingué 

molts amics i admiradors–. Aquella fou una època 

en què el poeta de Castelló escrigué poesia solta de 

caràcter popular, com la composició titulada La nit de 

la rosa (1950) o el sainet Panderola (1946-1952), sobre 

aspectes costumistes de Castelló.

L’any 1946 fou l’únic d’aquell període en què Artola 

no pogué escriure per a les falles de Borriana, perquè 

–datada la primera falla plantada en esta població 

de la Plana l’any 1928–, a les escasseses pròpies 

de la postguerra s’afegí la gran gelada del dia de 

sant Antoni, la qual provocà una gran catàstrofe 

citrícola –el principal sector productiu en què es 

basava l’economia local– i, en conseqüència, una gran 

escassesa de subministres i de queviures. Aquell any 

1946 no hi hagué falles a Borriana.

El llibret de falla de 1947, titulat La dona del 

setrill, fa referència, precisament, a tot açò i, molt 

especialment, al racionament que pesava sobre 

l’oli d’oliva, element imprescindible per a la cuina 

domèstica, que tan buscat, per escàs, anava en aquella 

època de postguerra.

Textos

Josep Bernat i Baldoví

El conill, Vicenteta i don Facundo

Està en este quadernet

la història de Vicenteta

i del pobre conillet.

Val lo manco una pesseta,

però es ven... per un quinzet.

Quatre paraules

Vicenteta la Rulla, filla d’un llaurador de mitja capa 

del poble de Burjassot, tenia un conill d’orella curta 

i pèl de rata, que se l’havia criat des de xicotet en el 

mateix corral de sa casa, i se l’estimava més que les 

ninetes dels seus ulls. Per tot l’or de la Califbrnia no 

li l’haguera venut a ningú del món la pobra xica, però 

hay lances que son forzosos, i en que no tenim més 

remei que tancar els ulls, obrir la boca i vinga allò 

que Déu vullga. Son pare, que havia segut regidor del 

poble alguns anys arrere, vingué molt a menys per 
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les circumstàncies del temps, i tot just li quedaven 

de renda les vint-i-quatre hores diàries de sol i 

ombra que heretà del seu jaio... Ja se veu!, les collites 

roïns, la contribució pesadeta, molta faena i poques 

ganes de fer-ne... què havia de succeir?... El que ens 

succeirà a tots molt prompte, si Déu no ho remeia: 

caure de nassos i busca qui t’ha pegat. Però anem 

avant.

La nostra Vicenteta, que era precisament aquella a 

qui l’amigatxo Nap-i-col li dedicà en certa època uns 

versets que dien:

Ulls molt bonicos i �ns

té Vicenteta la Rulla,

que és xica de pinyol dins,

i mou en ells tanta bulla

que fa bramar als fadrins..., etc.

No sabia ja quin camí prendre per matar la fam, i 

poder-se fer si més no un mocadoret de percal i unes 

faldes de baieta. Havia venut ja �ns les lligacames, i 

l’agulla del monyo, de què solen desprendre les xiques 

que busquen novio quedant-li cap atra penyora per 

a eixir del cas, amb prou dolor del seu cor tirà mà 

al conill i se n’entrà a València el diumenge, 18 de 

marc, en obrir el portal, amb els caragols molt ben 

pentinats, i la cistelleta baix del brac. Donava goig 

vore anar pel carrer aquel cuerpo tan sandunguero, 

aquella nimfa del Túria!

A poques anades i vingudes entropessà, no sé per 

on, amb un tal Don Facundo Botalimpia, lechuguino 

d’eixos que s’estilen ara, un poc curts de vista i no 

massa llarg de butxaca. El tal Don Facundo s’enamorà 

del conillet, que efectivament tenia molt bona pinta, 

i de primeres a primeres li oferí per ell dos capons 

de plata. Vicenteta en volia quatre, i després de 

varios dimes y diretes estaven ja a punt d’ajustar-se 

del tot quan es veren voltats d’un escamot de gent 

de ambos sexos, que escandalitzant-se, al paréixer del 

preu excessiu d’aquella compra i venda, la declarà 

nul·la i condemnà al foc a las partes contratantes per 

a escarment de Rulles conilleres i de zánganos de 

colmena Esta és la història. Vegen vostés ací ara les 

copletes de la falla.

Advertencia amistosa:

Si conillereta eres

no ho digues a ningú i calla

perquè, de xanca 1 o de veres,

a totes les conilleres

les cremen hui en esta falla.

Altra:

En los conejiles tratos

bien podéis bajar los humos,

hijas de Poncio Pilatos....

pues no pagando hoy “consumos”

deben darse más baratos.
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En les quatre cares de l’entaulat o cadafalet del 

sacri�ci es llegien les següents:

Vicenteta

Pálpelo usted, Don Facundo...

Mire quina pell tan prima!

Ah! y que “dinguno” del mundo

li ha puesto la mano “ensima”.

DON FACUNDO

¡Vaya!... basta de razones...

si no me lo das, te dejo;

creo que con dos capones

te pago bien el conejo.

Vicenteta

Caballero, usted perdone,

però tinc jo molts apuros,

i no espere que li’l done

per manco 2 de quatre duros.

DON FACUNDO

¡Veinte pesetas!... jDios mio!...

¿Está loca esta mujer?...

jAntes pre�ero comer

carne de macho cabrio!

Planys de Vicenteta:

¡Apurar, cielos, pretenc,

al vore’m en tal perill,

quin mal faig jo en lo conill

quan a un comprador li’l venc!

De ràbia tota m’encenc,

i després de pesar prendre,

vinc a l’últim a comprendre

que sent hui els hòmens com són,

prou treball té en este món

la que du conills a vendre.

Només volguera saber

per aquietar el meu pit,

si en totes parts és delit

vendre conills pel carrer.

Què és lo que he pogut fer

per a què al foc me condenen?

Les lleis, igualtat no tenen?

Puix si igual deu ser la pena,

per què a mi se me condena

i no a les demés que ho venen?

En Burjassot d’on sóc �lla,

xiques amb les trenes soltes 3

venent he vist jo mil voltes

un conill o una conilla.

Hi ha qui un duro per ells pilla

—si topa amb un albercoc—,

altres més, altres més poc.

I un mal de costat em balde,

si veig nunca que l’alcalde

condene a ninguna al foc!
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En Patraix, Benimaclet,

Torrent, Puçol i Almassora,

a penes hi ha llauradora

que no tinga un conillet;

i si el bolsillo està estret

i veu mal parat el joc,

sens orde de Rei ni Roc

es ven i es queda en la pell...

¡I per molt que traga d’ell

mai la condenen al foc!

Un consell:

A les revenedores de conills i favetes tendres:

A les huit em peguen foc

ací en lo mig d’esta plaça

per haver demanat massa

de lo que a mi em pareix poc.

I a � de que al mateix lloc

no vingau per iguals passos,

si, penjant dels vostres braços

a vendre un conill porteu,

al primeret que trobeu

tireu-li’l prompte... als nassos.

Escarmenteu en cap d’altres:

Llauradoretes de l’horta,

mireu-se en lo meu espill! 4

¡El vendre car un conill

al foc esta nit em porta!

Vejau, puix, quant vos importa

si no voleu ser cremades,

mentres les lleis promulgades

als conills no posen taxa, 5

sense regatejar massa

donar els vostres... debades.

Avís al públic:

Precís és de quan en quan

per a eixemple dels demés,

vore un lechuguino encés

com eixe que esteu mirant.

Servixca de hui en avant

el seu castic d’escarment,

perquè està molt indecent

al mig dels nostres apuros,

donar d’un conill dos duros...

quan va tan car el forment. 6

Nosatros, ni els nostres �lls,

ni ningú d’esta placeta,

sofrim que més de a pesseta

pague mai ningú els conills.

Que a qui té buits els setrills

i els armaris molt poc plens,

no pot agradar-li gens

que es compre car hui en Espanya

lo que un galgo en la montanya

porta gratis en les dents.

Epita�:

En lo mig d’esta placeta

al costat de l’Almodí,
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ha cremat el poble hui

el conill de Vicenteta;

que en este món de Caifàs

sempre ho paga qui no ho deu...

—no sé si me entenderás...—

però al vendre, �lla, el teu,

pensa un poquet lo que fas.

R.I.P.

1 de broma

2 per menys

3 amb els cabells solts

4 �xeu-vos en el meu cas

5 impost

6 el blat, el pa

Blai Bellver

La creu del matrimoni

Del matrimoni la creu,

quan la dona és molt lleugera,

mes pesà l’encontrareu

que una mola farinera. 1

Primera estació:

Ací és a on els novençans saboregen la seua lluna de mel.

En esta estació primera

tan risueña con el cel,

atentament considera

com es mastega la mel.

¿En este lloc de delícies

qui no es mor de pura enveja

mirant les �nes carícies

que tanta mel els goteja?

Feliç deu ser la parella

que, bé sentats ó bé drets,

estan donant-se besets

coberts de sucre i canyella.

Ja que als dos embelesats

els té tan dolça il·lusió,

digam en braços plegats

esta siguient oració:

¡Oh Deu del Cel i la Terra!

Cuida d’este matrimoni,

pues pot declarar-los guerra

per enveja algun dimoni.

No permitixques, Senyor,

Que esta gran lluna d’encant,

tan plena de mel i amor,

entre jamai en menguant.

Segona estació:

Ací es a on la indiferència dóna ja lloc á la crisi 

matrimonial.

Mira-la hui convertida

la lluna que de mel era

en substància dessaborida

de cardets de carxofera. 2
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Obra d’amor és ja falsa

quan l’home juga en el gos

i la dona està fent calça,

sense dir-se res els dos. 3

Majorment tenint davant

plantes en vàries macetes

i veuen que es van mustiant

per falta de regadetes.

El matrimoni que així

la vida tan tonta passa,

encontra el nupcial coixí

mes dur que una carabassa.

Lamentació:

Al vore eclipsà la lluna

d’almívar, mel i d’amor,

no encontrem goig ni fortuna

que calme el nostre dolor.

Sols Déu, que té gran clemència,

podrà, si s’ apiada un poc,

la neu de la indiferència

tornar-la �ama de foc.

Segona estació:

Ací es a on la dona es tira un grapat de terra als ulls i, 

cega, pateja el ric mant de l’honra i la virtut.

Esta dona, ja cansà

de jugar al sord i al mut

paga hui desesperà

al contrabando tribut. 4

Per capritxo ó per moïna

al dimoni li fa lloc

i, com si fóra fadrina,

torna a peixcar aladroc. 5

Y de presa.... mig fregit,

abrasint i gotejant,

amagà del seu marit

la infeliç se’l va menjant. 6

Contrabando es perillós

Que el salvar-lo es cosa incerta,

pues si el veu.... i lladra el gos;

Catarroja descoberta! 7

Pregària:

Dona, ja que a tu et tenim

per àngel bo de la casa,

aparta’t d’eixe tarquim 8

i en fe la virtut abraça.

Y pues tens d’àngel les ales

alça el vol en hora bona,

que les virtuts són les gales

més riques que té la dona.

Quarta estació:

Ací es a on tots els diablets de l’infern salten i ballen de 

contents al vore la pau i tranquil·litat del matrimoni 

convertida en guerra cruel i desastrosa.

Si en esta quarta estació

et �xes Josep o Antoni,

tindrás molt bona ocasió
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per a conéixer el dimoni.

Pues em jugue una pesseta

Per a clavells ó bé roses,

que la dona que és discreta

no dóna lloc a estes coses.

Tan sols podrà Satanàs,

apro� tant un descuit,

portar la dona del nas

per a què li falte al marit. 9

Ja que esta música sona,

la veritat siga dita:

moltes voltes a la dona....

el marit la precipita. 10

Pregària:

Senyor misericordiós,

ja que en tot prens interés,

veges com fer que estos dos

sellen la pau en un bes.

Pues si culpa bastant té

la dona en esta falteta,

Eva també la tingué

excità per la serpeta! 11

1. mola de molí fariner

2. els cards de la carxofera són amargs

3. al·lusió a les relacions conjugals

4. al·lusió a l’adulteri

5. peix (� guradament, que pesca un altre home)

6. té relacions adúlteres amb l’altre

7. a causa dels lladrucs del gos, l’amant és descobert

8. � guradament, pecat, debilitat

9. enganye

10. el marit l’obliga, en té la culpa

11. al·lusió al pecat original d’Eva al Paradís terrenal

Bernat Artola

La dona del setrill

La Comissió de la falla

tenia el problema enguany

de tindre que fer un plany

al vore lo que es badalla. 1

Mes l’esperit no s’esqualla 2

davant de l’adversitat:

si el taronger s’ha gelat 3

farem collita d’humor

per «el mercat interior»

que no s’ha desanimat!

Clar que «el mercat» � la prim

a l’hora de posar preu!

I això és lo que dóna peu

a l’argument que tenim.

L’ «estraperlo»... i l’escorrim; 4

el racionament... fatal;

el «reparto»... desigual,

perquè hi ha senyor sabut

que torna llei de l’embut 5 

la bona llei o� cial.

És poc el racionament,
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mes potser seria prou

si aquell a qui no li cou,

patira com l’altra gent.

¿On està qui, honestament,

s’oblida de son pro�t

i posant-se la mà al pit,

fent honor a la justícia,

reparteix la «regalíssia» 6

que xupla i xupla seguit?

No es xupla el dit ni s’encanta

qui sap entendre la llei

per a egoista remei

de sa casa que l’espanta!

No cal «tirar de la manta» 7

per a vore què hi ha baix!

Està clar que hi ha un calaix

fet a mida de goluts 8

que es creuen homes sabuts

perquè... sisen 9 sense esglais!

Organisme hi ha d’empenta, 10

que mai no «funciona» bé

si no s’endu, quan convé,

la «funció» que representa.

Se veu que el negoci tempta,

als «comerciants d’ocasió»,

tenen tanta a�ció,

i les ocasions són tantes,

que «comerciants» i «mangantes»

fan comerç de la presó.

¡No cal tindre un negociat

per a fer un bon negoci!

Hi ha prou si trobeu un soci

enriquit i descrismat. 11

¡Com està la Humanitat

després de lo que ha patit!

¡Mal conseller és l’oblit

per a comerciants de suc!

N’hi ha molts de ¡Vixca Sant Lluc!;

n’hi ha pocs de seny i sentit.

Ja està dit que l’argument

és el «negoci»... o�cial

sense dir en bé ni en mal,

ni renegar, que és corrent.

I anem a explicar rient

la tragèdia quotidiana

hui que els carrers de Burriana

van sempre «de gom a gom» 12

i el poble... prepara el llom

per a recibir la «tana»... 13

(...)

¡Quan els arbres estan morts

hi ha que abonar més els horts

per a combatre el fred!

Per la malesa que ha fet

el fred per tota la Plana,

cal pensar que ara Burriana

en hivern és «cosa séria».

¡Fa ací més fred que a Sibèria

...i diuen que és «cosa sana»! 14

I com fa fred no es estrany

que siga una festa el foc. 15

I encara pareix molt poc
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si fóra el fred de l’altre any!

Una falla és un parany

en pàssera de bunyols.

Este vols, este no vols,

menjant, parlant i bevent,

pot fer-se càrrec la gent

que l’amoníac 16 que delera,

com una bona foguera,

desfà la neu fàcilment.

Dalt de tot, � or i cormull

de nostra falla, tenim

un embut... que es un abim. 17

Hi ha qui sembra... ¡i n’hi ha qui cull!

Sentat al cim, ple d’orgull,

hi ha un senyor molt sisenyor

que res no troba millor

per a fer complir la llei...

¡que tindre en el ventre un rei 18

i servir-lo amb tot amor!

Per la boca, que és ampleta,

un colliter buida un bolo

i esperant «la sort del Loto»

hi ha una dona per l’estreta.

No s’escola una goteta

i gira-sol, o cacau, 19

vol aclamar-se a Sant Bau 20

i a crits demana justícia

farta ja de lladronícia

que mai no tira la clau.

¡Pobra dona del setrill,

de la falla simbolisme,

que ignora el malabarisme

del tràmit sempre senzill!

¡No veu on està el perill

i de tant, damunt, es crema!

Eixe perill és el tema

de la nostra «Ravalera».

La falla és una foguera

que trau tota l’apostema. 21

I complint nostra missió

de satiritzar la vida

destacant lo que s’oblida

i passa sense passó,

ací teniu la lliçó

exemplar de nostra falla!

Pesat cavall de batalla

que la Comissió ha guarnit

per a decorar la nit

amb lluminosa mortalla.

1. a causa de la fam que es passa

2. no desmaia, no s’a� uixa

3. per les baixes temperatures

4. l’escorrentia, allò que en queda

5. l’abús del poder

6. l’oli

7. descobrir la veritat

8. avariciosos

9. cisar, fer cisa, llevar fraudulentament una part del 
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pes o de la mesura

10. organisme o�cial, pròsper

11. sense crisma, sense escrúpols

12. plens de gent

13. el càstic

14. es considera que el fred es adequat per a fer 

madurar la taronja

15. el foc de la falla

16. l’amoníac es refereix a l’aiguardent que la gent beu 

mentre menja bunyols

17. un abisme

18. l’ambició

19. classes d’oli que no són d’oliva

20. irònica referència a l’olier tortosí Joaquim Bau, el 

qual féu grans negocis amb l’oli

21. el pus
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Introducció

L’any 2012 fou declarat per part de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua com a any Estellés. Amb eixe 

motiu, i al llarg de l’any 2013, es van succeir una allau 

d’actes relacionats amb la vasta obra de l’escriptor de 

Burjassot (exposicions, publicacions, conferències, 

etc.) que es van sumar a la iniciativa nascuda el 2010 

de les festes Estellés, que han continuat celebrant-se 

en molts dels nostres pobles, que atrau l’interés de 

valencians i valencianes de totes les generacions, de 

tal manera que Vicent Andrés Estellés s’ha convertit, 

sens dubte, en el poeta més llegit i recordat dels 

nostres autors de qualsevol època. S’ha indicat 

freqüentment que ha sigut el poeta en valencià més 

important després d’Ausiàs March. Els fets que se 

succeïxen un dia darrer d’altres així ho demostren. 

Amb motiu d’eixa celebració i commemoració com 

a escriptor valencià de l’any el lema de “Cronista 

de records i d’esperances” feia justícia a la seua 

extraordinària activitat literària i periodística, tot 

tenint en compte que no es referia únicament a la 

seua tasca com a poeta, sinó a tot el que va fer en uns 

altres gèneres literaris, especialment com a periodista, 

ja que eixa va ser la seua tasca laboral principal, 

especialment en el diari Las Provincias, on va exercir 

con a redactor en cap, cosa que va facilitar que entrara 

en contacte directe amb molta gent relacionada amb 

el món social, polític, econòmic i cultural de gran part 

del segle XX, època on va viure.

Potser pel motiu apuntat en el paràgraf anterior i 

per les seues profundes inquietuds envers el món on 

vivia, la societat valenciana, Vicent Andrés Estellés 

es va preocupar per descriure, conéixer i interpretar 

tot allò que es relacionava amb la vida valenciana, 

de tal manera que gran part del seu treball literari 

s’endinsa en els diferents llocs per on passa i, amb 

unes pinzellades històriques, s’encarrega de mostrar 

una extensa varietat de paisatges, tant rurals com 

urbans, i alhora parar atenció en les manifestacions 

de tota classe que envolten la quotidianitat de l’ésser 

humà, i això ho fa en tant que individu que forma 

part de grups de referència o de pertinença, on els 

costums de�nitoris dels diferents col·lectius, en 

moltes ocasions relacionats amb qüestions de tipus 

laboral, unes altres vegades de l’esfera personal, del 

món festiu, etc., són tinguts en conte en les seues 

cròniques periodístiques o en els seus poemes. Parlar 

de Vicent Andrés Estellés és parlar d’una persona 

amant de la història i de la vida del seu poble, el poble 

valencià, des de tots els vessants possible. 

Per tot allò que duem dit, l’autor es fa creditor d’un 

altre lema, a més de l’indicat al principi d’este escrit. 

Es tractaria d’allò que hem anomenat com a “Cronista 

de paisatges, costums i tradicions”. 

Arribats a este punt, u es pot preguntar les fonts que 

podem considerar com a elements generadors de les 

seues consideracions escrites en la línia indicada. 

Òbviament, per la seua condició de periodista, els 
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seus treballs en diferents diaris i revistes serien una 

bona mostra de descripció de paisatges i de costums. 

Tot i això, la seua extensa obra poètica es convertix, 

per la temàtica emprada, en una font inesgotable 

del que estem dient, en especial en alguna de les 

seues obres més que en unes altres. Els tres volums 

de “Mural dels pobles valencians”, obra publicada 

quan ja el poeta havia mort es con�gura com el més 

importants dels seus llibres en relació a indrets i 

costums diversos i diferents. La major part de les 

comarques i dels pobles valencians hi apareixen 

amb tota la naturalitat possible cosa que demostra 

com a mínim dos fets importants. D’una banda 

el coneixement exhaustiu que el poeta tenia dels 

diferents racons valencians, i això des de molts punts 

de mira, com ara història, societat, cultura, geogra�a, 

etc. I, d’altra part, és palesa la voluntat d’Estellés de 

pretendre que el públic lector poguera acostar-se a 

conéixer la gran diversitat de paisatges i de costums 

de les diferents terres valencianes. Això i molt més ho 

aconseguix el nostre autor. Era evident que en Vicent 

coneixia i respectava les més profundes tradicions 

de les terres valencianes. I a més, pretenia que els 

valencians i les valencianes s’aproximaren d’alguna 

manera a eixe respecte i reconeixement de què ell 

feia gala diàriament. Llegir Vicent Andrés Estellés és 

endinsar-se en un cosmos farcit de vida pròpia que ell 

vol compartir amb el lector.

A més del que portem dit, és evident que el nostre 

escriptor, coneixedor de la vida de poble i de la vida 

en una gran ciutat, havia participat, al llarg de la 

seua vida, en una extensa diversitat d’experiències 

cosa que el va ajudar a viure de prop diverses i 

diferents manifestacions col·lectives, raó per la 

qual va augmentar considerablement el seu bagatge 

conceptual de tot allò que l’envoltava. Tan prompte 

vivia de prop un important esdeveniment que 

ocorria al cap i casal com raonava amb la gent més 

pròxima de Benimodo, tot i tenint en compte que 

els seus anys d’infantesa i de la primera joventut es 

relacionaven amb la vida d’un poble de l’Horta Nord, 

com era el que l’havia vist nàixer: Burjassot. Una vida 

multidimensional per a un home polièdric que va fer 

d’ell un bon coneixedor de les realitats que s’anaven 

succeint al llarg de la seua existència.

Hem considerat oportú il·lustrar l’article amb alguns 

exemples de poemes de Vicent Andrés Estellés que 

tenen relació amb la temàtica abordada, això és, amb 

els paisatges, en els costums i en les tradicions de les 

terres valencianes, ja que són una bona expressió de 

la seua tasca com a cronista d’eixos temes i perquè 

creiem que d’esta manera facilitem al lector la lectura 

d’eixos passatges de l’obra de l’autor de Burjassot. 

Com es pot comprendre, eixos fragments són 

únicament uns exemples de la profunda preocupació 

que va tindre per la temàtica escollida.
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Cronista de paisatges

De la seua obra “Mural dels pobles valencians” 

indiquem tot seguit alguns fragments de poemes que 

es relacionen amb alguna població valenciana, on la 

varietat de paisatges és la tònica dominant. I això 

és així no per la interpretació que fa Vicent Andrés 

Estellés, sinó perquè les nostres comarques són en si 

i per si molt diverses i diferents, donada la riquesa de 

paisatges del nostre País.

Tot i això quan parla d’algun indret no sol limitar-se a 

descriure sense més, sinó que ho relaciona amb alguna 

qüestió que té molt a veura  amb els seus sentiments i 

les seues creences. Posem un exemple. En el seu poema 

El meu País, aparegut al principi de l’obra citada diu:

El meu País

és un país de coves

i rius.

Davallaven els rius remorosos de l’aigua.

Creixia una nostàlgia de futur i collites.

Prosperava una fúria de falç i de senyeres. (...)

En un altre fragment d’un dels seus poemes podem 

veure la diversitat d’indrets de què es fa ressò. En 

l’exemple que ara introduïm es veu el que déiem en 

referència a la descripció de la diversitat de paisatges. 

En este cas fa referència a algunes de les muntanyes 

més conegudes del nostre territori. Fa un recorregut 

per diversitat de comarques.

Corona gran i paretó propici,

del blau al gris, del verd al vell morat,

�ns arribar de puntetes al mar.

Conec els noms, els seus fulgents topònims,

i encara més, amagatalls i festa

des del Garbí �ns a la Mariola,

des del Montgó �ns al Penyagolosa,

des del crescut Mondúver a l’Aitana. (...)

   

Amb no massa paraules, en algun dels seus poemes 

s’endinsa profundament en els paisatges valencians. 

Veiem, a més de quina manera més hàbil relaciona un 

determinat poble amb qüestions relacionades amb 

eixe indret i, sobretot, amb algun element distintiu 

del mateix.

Molt m’estime evocar, nom a nom, el país,

un país de balcons, lluminoses fronteres,

dolçaines sinuoses que repten per les nits,

alfàbregues de Bétera, canyars de Massarrojos,

Benifaraig i el dia que arriba de puntetes,

Borbotó blanc de calç, magraner de Capersa,

Poble Nou de moreres, Montacada de la séquia,

Alfara de Gesmils, Paterna de la Torre,

Benimàmet de l’aigua, Manises de Ceràmica,

Godella de l’ermita, Rocafor de cert claustre. (...)

No passa de llarg de Sagunt, de qui entre unes altres 

qüestions diu el que tot seguit transcrivim. Qualsevol 

persona que conega la vida interna i la història de la 
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capital del Camp de Morvedre haurà d’acceptar que 

fa un bon retrat del casc urbà i del seu entorn més 

immediat.

Sagunt, les pedres del color del pa

o bé color de galta del gerani

oh ple del dia o el crepuscle atònim,

passat bramant que s’esdevé domèstic,

benignitats cultes de glorieta,

i el mar, el mar perseverant, i els horts

com altra mar, aroma combatuda

com rossinyol, com xiprer de calvari, (...)

Cronista de costums i tradicions

Un dels costums en què para atenció l’autor és el 

referit a la producció de l’oli d’oliva, tan tradicional en 

algunes de les nostres terres, ben riques en oliveres. 

Ho fa en un poema dedicat a la Serra d’Espadà. És ben 

coneguda la qualitat de l’oli que ix de les oliveres de la 

coneguda serra i la manera tradicional de elaborar-lo.

Veig la serra de l’oli,

de l’oliva trencada,

de l’apretada oliva del cuquello,

les herbes aromàtiques,

les velles oliveres. (...)

De tant en tant, l’autor fa referència a algun treball, a 

alguna professió, en especial a aquella més tradicional, 

la de llaurador. 

Sóc un llaurador de l’horta

i vinc a cantar ací

amb una falç i un martell

a les portes del matí.

Regue amb aigua de la séquia

i la tanda és per la nit.

Però jo porte l’estrella

que m’il·lumina el camí. (...)

Alguna de les nostres festes més populars són objecte 

de tractament especial. Veiem tot seguit algun 

exemple on es pot comprovar que no defuig d’aquelles 

tradicions més arrelades al medi, ja siguen de tipus 

profà, ja siguen d’un caire més religiós.

Ets extensa València i evoque com qui passa un rosari 

gastat les teues peregrinacions de riuraus les teues vinyes 

el vi de Sagunt entre les pedres els pelegrins des Useres les 

ermites els santuaris de Castelló. (...)

Estellés era una persona partidària de la participació 

col·lectiva en tots els costums del poble, en especial 

en les tradicions festives. Ho diu molt clarament 

en un poema del qual transcrivim uns versos. De la 

lectura del fragment s’esdevé una certa profunditat 

en la tradició que evoca, que té molt a veure amb un 

sentiment col·lectiu de poble que vol recordar i posar 

de relleu allò que unix a la seua gent.
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No et limites a contemplar

aquestes hores que ara vénen.

Baixa al carrer i participa.

Participa en el ball, la festa,

dóna les mans al teu germà.

No podran res davant un poble

tan alegre i combatiu. (...)

Les festes patronals i la gastronomia també són 

objecte d’una parada obligada en la poesia estellesiana 

de costums i tradicions. Es referix a elements molt 

simples i quotidians, però amb els seus poemes els 

dóna una certa carta de naturalesa, una major dignitat 

de la que en una primera ullada podria signi�car.

Recorde molt que em duies per Santa Bàrbera a 

Montcada,

a Godella per Sant Antoni,

per Sant Miquel a Llíria.

Recorde que, a la guerra, vàrem anar a Benetússer, a 

Alfafar,

per comprar arròs.

Recorde els camps, uns geranis, ens canals,

impúdicament recorde les teues sopes amb all,

aquell arròs amb bledes,

aquell arròs al forn,

aquell pa amb oli i sal,

les xulletes damunt un foc de llenya. (...)

El tema de les festes és per a V. A. Estellés un tema 

important en la vida de qualsevol poble. Parem 

atenció, a tall d’exemple, quan parla de les festes 

que giren al voltant de la Foguera de Sant Antoni 

de Canals, una manifestació de cultura festiva que 

representa, i no poc, l’element més emblemàtic del 

poble de la Costera a què es referix.

La Foguera és una festa

de la qual fuig el dimoni.

La festa de Sant Antoni

quan el foc alça la cresta.

Està ja la llenya llesta,

amb gran cura amuntegada.

I a les nou de la vesprada

s’encén el foc cautament,

i pren alegre increment

l’enorme foguera alçada

i volen coets dels bous,

i així entre �ames i trons

la festa ja està muntada.

En la mateixa línia ens detenim en una estrofa 

dedicada a la Festa d’Alcoi i d’unes altres poblacions 

valencianes, els moros i cristians.

Han des�lat moros i cristians

amb purs, trabucs i sedes de festeig.

Des�len, freus, amb contorneigs burletes,

i ho mira el món abocat als balcons. (...)

Dins del capítol que podríem anomenar com a 

dedicació a les festes valencianes va fer un repàs 
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per les més representatives. A més de les que hem 

mencionat més amunt es va referir a unes altres, 

algunes d’elles molt singulars, com ara la del Misteri 

d’Elx. I també, com és sabut i conegut, a les falles, 

on tant des de la seua tasca periodística com al seu 

vessant com a poeta les té com a centre d’interés. A 

més de la seua participació en llibrets d’algunes de 

les falles tradicionals, ho va fer en els seus anys de 

joventut en algunes falles molt especials, això és, molt 

singulars, en un moment en què el món faller era 

menys conegut, en una època on encara no s’havien 

internacionalitzat tant com en el moment actual. Una 

mostra és la que arrepleguem tot seguit, actuació no 

molt coneguda i que la casualitat ha fet que arribara a 

qui escriu el present article una fona informació sobre 

una actuació de Vicent Andrés Estellés en una falla de 

la ciutat de València.

Corria l’any 1953. L’autor era un jove redactor del 

diari Las Provincias. Comptava amb 29 anys d’edat. 

Tenia una certa experiència d’escriure poemes en 

castellà, si bé des del 1951 havia començat a fer 

poesies en valencià. Cal tindre en compte que el 

primer dels seus llibres de poesies en valencià (Ciutat 

a cau d’orella) va aparéixer precisament l’any 1953, 

sent publicat per l’editorial Torre.

Per raons professionals, però també de tipus personal, 

entra en contacte amb professors i alumnes del 

col·legi de les Escoles Pies, situat al carrer Carnissers 

de la ciutat de València. Hi havia el costum de fer 

una falla, que era un bon atractiu per a la comunitat 

educativa i per als veïns. En un dels butlletins de 

l’esmentat centre educatiu i referit a l’any 1953 

s’explica que es va fer una falla, amb tota classe 

d’activitats típiques de les falles. Les fotogra�es 

que acompanyen la crònica són molt aclaridores. 

En una de les il·lustracions apareixen les persones 

responsables de la direcció del col·legi i el jove poeta i 

periodista Vicent Andrés Estellés, a qui es referix com 

a Vicente Estellés. De l’article a què ens estem referim 

extraiem unes notes: “También se logró imprimir el 

“Llibret de la falla”, en cuya composición intervinieron 

laureados poetas, tales como el Reverendo P. Luís 

Carrión y D. Vicente Estellés, inspiradísimos, como lo 

demuestra el hecho de haber sido premiado por “Lo 

Rat Penat” con un valioso premio consistente en un 

enorme “Plat de Gloria”” (sic).

Una vegada trobat i consultat el Llibret de la falla en 

qüestió, el resultat és que es tracta d’un llibret amb 

tot l’aspecte dels llibrets típics de l’època, on en 24 

pàgines hi ha un acolorida portada, l’explicitació de la 

comissió de la falla, de la comissió d’honor, diversos 

poemes, uns en castellà i uns altres en valencià, i 

unes pàgines de publicitat on apareixen anunciades 

diferents cases comercials de la València de l’època. 

Potser un bon �nal per a este article siguen uns versos 

que hi ha al Llibret de la falla a què ens hem referit.

Altra vegada la falla

i altra vegada el llibre,
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¡I altra vegada Valéncia

plena de goig pels carrers!

¡Valéncia, la Primavera

i Sant Josep!... ¡Casi res!

¡Quin dúo fan, per los aires,

els teuladins i els cuhets!

Pero, en les Escoles Pies,

quin soroll hi ha, cavallers!

Com una bomba, la falla

encesa la mecha té... (...)

Final

Com hem vist al llarg de l’article, el poeta de 

Burjassot, en la seua vasta obra no passa per alt el 

món que l’envolta, el món valencià que ell coneixia 

molt bé, com demostra molt bé en els seus articles de 

premsa, en l’assistència i participació en actes públics 

i al llarg de la seua magna obra poètica.

L’autor no es limita a fer descripcions generals de 

paisatges, que també, sinó que aprofundix en aspectes 

històrics i, sobretot, fent un repàs molt complet a les 

manifestacions de la gent que viu als nostres pobles, 

en especial en referència als costums de tot tipus, a 

les tradicions més genuïnes de cada lloc referenciat, 

sent la cultura festiva un exponent important en el 

repertori temàtic de la poesia estellesiana.

Potser el tractament que fa dels paisatges, dels 

costums i de les tradicions siga un aspecte poc 

estudiat de l’obra de Vicent Andrés Estellés. Potser 

això estiga relacionat amb la poca importància que 

durant algun temps s’ha donat a eixos temes. Crec que 

és hora de fer justícia i és, per tant, un bon moment 

per a adonar-se que tant el món de les falles com el 

d’unes altres manifestacions festives ens ensenyen, 

i no poc, a comprendre millor el comportament dels 

ciutadans d’un determinat poble, la seua manera de 

ser, el seu tarannà. És un bon moment per a donar 

a la cultura festiva la importància que es mereix, la 

millor manera d’assumir la veu d’un poble, la millor 

manera de reconéixer que el món dels costums, de les 

festes i de les tradicions és una cosa molt seriosa. Així 

ho va entendre Vicent Andrés Estellés, el “cronista de 

records i d’esperances”, que amb justícia s’ha convertit 

també en un dels millors cronistes valencians de 

paisatges, costums i tradicions, que és el mateix que 

dir l’essència i la raó de ser del poble. 

Llegir l’obra d’Estellés, interpretar el seu contingut i 

interrelacionar-lo amb multitud d’aspectes singulars 

dels determinats indrets de què parla és el millor 

homenatge que se li pot fer al poeta i periodista. Però 

també és el millor que podem ver per a conéixer millor 

el poble valencià i pel seu tret d’identitat principal, la 

seua llengua pròpia, el valencià.

  





Bernat Artola amb les falles de Borriana
Quino Puig i Safont
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Des del primer llibret faller que Pere Ferrer 

va realitzar per a la falla La Mercé l’any 

1928, les falles de Borriana han tingut 

grans poetes col·laboradors que han plasmat amb 

gràcia i qualitat les crítiques falleres en els llibrets 

de les comissions. A l’espill de la ciutat de València, 

el component literari es va instaurar des del primer 

moment en les falles borrianenques, i d’allí van 

sobreeixir noms com ara Manuel Peris Fuentes, 

Pere Echevarría Peris, Juan Bautista Tejedo Beltrán 

(el Bessó), Vicente Monsonís Moros, Enric Gómez 

Fajarnés i poetes més actuals com Pepe Aymerich. 

Però és l’any 1944 quan els llibrets de Borriana fan un 

salt de qualitat, amb l’aparició com a poeta faller de 

Bernat Artola i Tomàs, escriptor castellonenc que va 

escriure els llibrets de la falla de la Ravalera dels anys 

1944, 1945, 1947, 1948 i 1949, i que van ser amb tota 

seguretat els més rellevants de la literatura fallera 

borrianenca. Va saber aportar el seu domini lingüístic 

i la seua perfecció poètica a la festa fallera i amb una 

comissió de poble amb la qual va aconseguir diversos 

premis, tant locals com regionals. Va ser un honor per 

a la ciutat de Borriana que Bernat Artola oferira la 

màgia de la seua ploma a tot el cercle faller.

Bernat Artola i Tomàs (Castelló de la Plana, 20 de 

desembre de 1904 - Madrid, 8 de maig de 1958) va 

nàixer en el carrer Cavallers de Castelló de la Plana, 

�ll de Bernat, delineant de l’Ajuntament de la ciutat 

i professor de dibuix, i de Carmen. Li van posar els 

noms de Bernat, Manuel, Francesc i Vicent. Des 

de xiquet va viure envoltat per un ambient d’amor 

a la cultura; son pare, a més de les arts plàstiques, 

cultivava la música com a a�cionat. Prompte, Artola 

destacà per la seua destresa en el dibuix, que se li 

refermaria a partir de l’ingrés en l’Institut General i 

Tècnic de Castelló. En l’Institut va tindre l’oportunitat 

de gaudir de destacats professors, molt in�uents 

en l’ambient cultural del Castelló de les primeries 

del segle xx, com Eduardo Julià Martínez, Salvador 

Guinot Vilar i Lluís Revest i Cabirol. La passió pel 

dibuix i la pintura va ser anterior a la seua carrera 

literària; l’any 1914 va fundar, juntament amb Joan 

Baptista Porcar, l’Agrupació Ribalta, una associació 

de jóvens artistes. Estes activitats li van permetre 

establir llaços amb els més destacats representants de 

la cultura local, molts dels quals serien amb el pas del 

temps imprescindibles intel·lectuals de la important 

generació cultural castellonenca de preguerra, 

com Enric Soler i Godes, Vicent Sos Baynat o els ja 

esmentats Julià, Guinot i Revest.

A les primeries dels anys vint es va traslladar a 

Barcelona per iniciar els estudis d’arquitectura, 

esperonat per la seua família. No obstant això, no 

tardà a descobrir la seua verdadera vocació en les 

lletres, i canvià d’estudis a pesar de les preferències 

familiars. A Barcelona va començar a escriure els seus 

primers poemes, i obtingué l’any 1925 el seu primer 

èxit, en guanyar la Viola d’Or en els Jocs Florals 

de València amb el seu poema «L’ermità», que el va 

projectar com una promesa de la poesia més enllà de 
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la seua ciutat natal. L’any següent (1926), 

va guanyar la Flor Natural dels Jocs Florals 

de Lo Rat Penat amb les dotze Cançons 

d’Amor.

L’any 1929 publicà el que pot quali�car-se 

com la seua primera col·lecció de maduresa: 

Elegies, obra que va ser lloada per Miguel 

de Unamuno, amb qui Artola va mantindre 

una amistat epistolar, i Eduard Martínez 

Ferrando, i que va fer augmentar més 

encara l’estima de la seua ciutat pel seu 

poeta. També va participar en les Taules 

de Poesia, organitzades a València per la 

revista Taula de Lletres Valencianes els anys 

1928 i 1929.

En tornar de Barcelona i �ns a 1936, quan va 

començar la seua activitat de professor (en 

realitat a Barcelona no havia aconseguit el 

títol de llicenciat, que obtindria l’any 1936 

per la Universitat de Salamanca), Artola es 

va dedicar de ple a la creació, portant una 

vida lliure de preocupacions econòmiques. 

Són anys d’una gran activitat, amb viatges 

a Barcelona, València, Madrid i Salamanca, 

en què va produir una gran quantitat d’obres 

en valencià i en castellà i en què també es 

dedicà al disseny industrial, menester que es 

prenia més com a a�ció que com a o�ci. L’any 

1930 va dibuixar la portada i les capçaleres 

Bernat Artola amb la comissió i les falleres de la falla de la 

Ravalera de l’any 1944
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de l’edició del Tombatossals de Josep Pasqual 

Tirado feta per l’editorial Armengot, treball 

que va ser guardonat amb el premi anual 

de la Cambra O�cial del Llibre de Madrid. 

El 1931, publicà L’art novell, un estudi 

d’estètica on manifesta el seu pensament 

artístic, i el 1935, una les seues obres més 

importants, el poemari Terra, mentre 

conclou els seus estudis a Salamanca.

L’any 1936 féu els cursos per convertir-se 

en professor de l’institut on treballava son 

pare. En 1937, malgrat no agradar-li massa 

les manifestacions de caràcter col·lectiu, 

tindre un esperit independent i no estar 

molt interessat per la política, participà 

en el Congrés Internacional d’Escriptors 

Antifeixistes, celebrat a València, formant 

part de la delegació valenciana juntament 

amb Carles Salvador, Enric Borràs, Adolf 

Pizcueta i Ricard Blasco.

En acabar la guerra fou depurat i fins i 

tot va estar empresonat durant una nit. 

Fou posat en llibertat per les gestions que 

ràpidament va fer el seu germà. Inicià 

llavors un període marcat per les dificultats 

econòmiques, provocades en part pel no-

reconeixement del nou govern del seu 

rang de professor guanyat per mitjà dels 

cursos de 1936 i per la seua personalitat 

Falla de la Ravalera de l’any 1944
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lliure i inconstant. A partir de 1940 s’implicà en 

la vida social de Castelló de la Plana, com a assidu 

membre de diverses tertúlies i com a organitzador 

d’esdeveniments festius, com ara l’establiment de les 

Festes de la Magdalena, que començaven a adquirir 

la fesomia i el caràcter actual. La seua obra pren dues 

vies divergents: d’una banda, es dedica a la poesia 

popular (per exemple, llibres de gaiates i de falles); 

i d’una altra, a la producció més introspectiva. 

L’última quedarà pràcticament inèdita fins a la 

seua publicació a finals del segle xx. Així mateix, 

col·laborà amb diversos diaris i mantingué la seua 

activitat amb els Jocs Florals. L’any 1943, col·laborà 

en l’estrena a Castelló de l’òpera La feta del rei Barbut, 

de Matilde Salvador. La compositora castellonenca 

musicaria també alguna de les seues poesies.

L’any 1952, desencantat de l’ambient provincià que 

percebia a Castelló i amb la necessitat de trobar 

una ocupació estable, es traslladà a Barcelona, on 

esperava comptar amb el suport de Juan Iglesias, 

company de Salamanca i vicerector de la Universitat 

de Barcelona. Després d’uns mesos es traslladà a 

Madrid. Este període es va caracteritzar per una 

creixent desconnexió del món literari valencià i per 

les dificultats econòmiques, en haver de guanyar-

se la vida amb col·laboracions puntuals en revistes, 

ràdios i alguna aventura editorial. Tingué algunes 

ocupacions temporals gràcies al suport de Juan 

Iglesias i de José Corba Aznar, amb qui va fer una 

gran amistat. El 1955, amb 51 anys, es casà amb 

Enriqueta Castellets Folch, i l’any següent nasqué 

el seu únic fill a València, on es va traslladar la seua 

dona per a l’ocasió.

En 1956, un decret del govern que reconeixia els 

professors cursetistes li va fer percebre la possibilitat 

d’obtindre una plaça de professor i aconseguir 

una situació econòmica més estable. La desitjada 

plaça, però, no va arribar abans de la seua mort a 

causa d’una afecció cardíaca, la vesprada del 8 de 

maig de 1958. Les mostres d’homenatge al poeta 

es van succeir en la seua ciutat natal, on la Societat 

Castellonenca de Cultura li va dedicar un estudi en el 

seu butlletí d’abril-juny de 1959. A València se li va 

rendir homenatge pòstum en la Universitat i en Lo 

Rat Penat.

Poesia

En la seua poesia, Artola tracta els temes eterns 

de l’amor, el paisatge, l’ésser humà, la soledat i el 

con�icte entre el món exterior i el món interior. La 

seua obra destaca pel seu riquíssim coneixement 

del lèxic de la Plana, que no dubta d’incorporar a la 

seua producció més intimista; per la incorporació 

d’elements d’altres tradicions literàries, principalment 

de la castellana, però també de Rabindranath Tagore 

i Schopenhauer i pel seu sincretisme expressiu per 

mitjà del qual intenta maridar la poesia culta i la 

popular.
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Segons Joan Fuster: «[Bernat Artola] amb un 

domini precís del com cal idiomàtic treballa una 

poesia d’aspiració intel·lectual, i tracta d’aconseguir 

i reprendre el pressentiment que va il·luminar la 

d’Ausiàs March. En els seus versos, de totes maneres, 

venç el resplendisc expressiu, molt per damunt de la 

preocupació conceptual. L’obra d’Artola té una alta 

qualitat dins del marc de la poesia valenciana, i respon 

a un món sentimental complex, matisat i �, que en 

tot moment troba una versió exacta de les paraules 

espesses del lèxic terral».

Obres

1828 Elegies

1933 Santoral (en castellà)

1935 Terra

1941 Festívoles

1945 A l’ombra del Campanar

1947 Poble

1947 Llàntia viva

1950 Tornaveu

1950 Raons i paraules

1950 El delme del temps

1950 Miratges

1951 Lledons

1951-1952 Recés de solituds

1952 Veus i cançons

1953 Fulles del temps

1954-1956 Collita

Bernat i Artola i les falles

Com ens conta Julián Arribas, en el llibre Crónica de 

los hechos falleros acontecidos en Burriana en la década 

de los años 40, editat pel Grup d’Estudis Històrics 

Fallers de Borriana, Bernat Artola va escriure el 

seu primer llibret faller en rigoroses espinel·les 

desenvolupades amb la màxima pulcritud que juguen 

hàbilment amb el tema del monument. Es va imprimir 

en la impremta castellonenca Mialfo a dos tintes amb 

algunes il·lustracions i va obtindre el premi de Lo Rat 

Penat de València i el segon premi a Borriana. En el 

llibret també incloïa el programa o�cial de festes i el 

particular del barri.

El text és prou extens a causa de la quantitat 

d’escenes per explicar i de la combinació entre el 

tema i la forma, ja que la complexitat de l’estructura 

poètica obliga l’autor a redactar versos acabats amb 

la rima adequada �ns a aconseguir plasmar la idea 

al complet. Sol ocórrer que, en autors inexperts, hi 

haja una excessiva quantitat de versos en les seues 

composicions que no aporten res al contingut, 

perquè són simples recursos rítmics per a mantindre 

l’estructura de l’estrofa, però este no és el cas d’Artola, 

els versos del qual, en la seua totalitat, demostren la 

mestria que li va valdre el reconeixement més enllà de 

les nostres fronteres.

El text apareix estructurat en tres parts: Brancal, 

Monòleg i Diàleg.
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 BRANCAL

 

Les tres primeres dècimes d’esta part estan 

dedicades a la presentació general i a les intencions 

de l’autor en el moment de començar a escriure. 

A continuació, seguixen dos dècimes més per a 

referir-se als veïns de la Ravalera, que no apareixen 

en la falla per respecte i per a tindre la festa en pau, 

encara que més d’un podria veure’s re�ectit en ella.

 

Puix senyor... com està el món

i a quin extrem ha vingut!

Està tot ja tan perdut

que un pecat més, no compon!

Ni aquelles coses que són

l’esperança que’l manté

poden dir lo que està bé

i lo que és pecat mortal,

puix l’home coneix el mal...

si creu que no li convé!

Aixina, baix el pecat

que duc damunt la conciència,

la ploma prenc amb prudència

per no dir un disbarat.

I amb l’erta solemnitat

pròpia de qui fa el pregó,

vinc a fer la relació

i explicació de la falla:

Una bomba de metralla

que ha llançat la Comissió!

I és clar! per més ignocent

Llibret 1944
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que siga lo que haja eixit,

sempre hi haurà algú ferit

per curiós i entremetent.

Mes tot aquell descontent

pot proclamar son disgust;

puix no seria gens just

que son desig morti�que

i no es rasque quan li pique

si en això troba més gust.

La falla «La Ravalera»

no «fa foc» al veïnat

i per no vore’l «cremat»

no l’ha dut a la foguera.

I això que n’hi ha qui dalera

i fa mèrits per a eixir!

Puix «l’estraperlo» és un dir

que no «diu» mal al negoci;

Mes hi ha pel món cada soci!...

Que val més pegar-se un tir!

Però en �! no s’ha volgut

�car en cavalleries

i vol rematar sos dies

amb santa pau i quietud.

Si del tot no ho ha pogut

ja sabeu que no volia...

però les coses, hui en dia,

no són com deurien ser

per poc cervell... o potser

per por a la Fiscalia!

 MONÒLEG

 

En la segona part del text apareix un personatge, Blai, 

que re�exiona sobre la falla al mateix temps que la 

contempla. Es podria imaginar este home pegant-li 

voltes a la falla i preguntant-se com és possible que els 

fallers treballen durant tot un any per a cremar-la en un 

instant i abandonar-la en el calaix de l’oblit. Tal vegada 

siga vanitat, fanfarroneria o un llenguatge metafòric 

difícil d’entendre que es puri�ca amb la sàtira.

(Blai, que és un home molt viu

i té la cua de palla,

passeja voltant la falla

i mentres la mira, diu:)

Ja tot està preparat.

Ja la falla maliciosa

s’alça mirant orgullosa

les cases del veïnat.

Enganyosa vanitat

que cendra i fum s’ha de fer

per la �ama d’un voler

d’eixos que se’n veuen pocs,

amb gràcia de botafocs

i ciència de carboner!

Que tot el treball d’ací

tinga tan curta la vida!

Perquè la joia s’oblida

i dona molt poc de si!

Ben prompte serà la �

de tot este monument;
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les �ames vorà la gent

que de la nit faran dia

i... «El Sol», ple de gelosia,

tancarà l’establiment.

Trista sort la de les falles

que riuen per a morir!

La malícia de son dir

és un sac de borumballes.

Les clares endevinalles

que ara decoren son cos,

prompte sentiran el mos

de la �ama vengativa

que torna, encara més viva,

la censura del viciós.

Demà s’haurà tornat fum

la idea, l’art, i l’o�ci;

però la «llenya» del vici

haurà donat ja la llum.

Lliçó per a la costum

i exemple per a la gent,

la falla diu, eloqüent,

amb son llenguatge ondulant,

la metàfora brillant

d’una sàtira roent.

 

DIÀLEG

La tercera part constituïx el cos fonamental del 

text. En ell, Doloretes es dirigix a Blai per demanar-

li explicacions, perquè creu que la falla conté 

al·lusions cap a ella. I és que les falles, enginyoses i 

mordaces, contenen clars exemples de les baixeses 

innates de l’ésser humà. Però Blai, molt diplomàtic, 

la tranquil·litza i assumix les funcions de cicerone, 

explicant-li a la dona cadascuna de les escenes de la 

falla. El diàleg que mantenen, com si d’una escena 

teatral es tractara, no té pèrdua i conté tots els 

elements d’una crítica fallera.

 

 (Ix Doloretes, fadrina

mai farta de festejar,

i al «sinyó» Blai amotina

per ganes de fer parlar).

Ella: Enguany si que s’ha lluït

la Comissió de la falla!

Ell: Calla, Doloretes, calla!

Tu bé saps lo que ha patit?

T’imagines el bullit,

els maldecaps, l’agonia,

la constant parladuria,

els gastos i les raons?

Té molts parells de «botons»!

Tot per a cremar-ho un dia!

Ella: Vosté, com a jutge i part

no pot parlar amb justícia,

o és que, posant-li malícia,

no es troba encara prou fart.

No tot lo que es cull és card!

puix no negarà vosté

que s’ha divertit també

de xala tota la colla...
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Ell: Quan parles alces bambolla!

Es que això no et pareix bé?

Tens una llengua que cull

la calúmnia de l’enveja!

Ella: Tinga vosté més corretja

i no parle tant a ull!

Que jo no ho dic perquè vull,

sinó perquè aixina ho venen

amics de vosté que tenen

per a saber-ho motius!...

Ell: Eixos amics que tu dius

només parlen quan ofenen!

Ella: Per a saber qui són ells

tan sols cal vore que viuen

pendents de tot lo que diuen

els estómecs i els budells,

No pensen en més tropells

ni treballs que en la menjussa

i eixe «defecte» els acusa

d’ésser per «excés» fartons.

Ell: No vull escampar raons!

Per menjar no cal excusa!...

En �! Què et du per ací?

Quina «tecla» et s’ha trencat?

Ella: Es que m’havien contat

que ací parlen molt de mi.

Ell: Com el Raval és molt �

parlem de tu com mereixes.

No tens que donar-nos queixes!

Ella: I que és lo que mereixc jo?

Ell: Dona! Si te dic això!...

Falla de la Ravalera de l’any 1945
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No vull vore’m entre reixes!

Ella: No ho diga, si és que no vol!

Però, per què no m’explica

tot lo que açò signi�ca?

Ell: Si açò és com la llum del Sol!...

Ella: Vinga, no siga farol

que ací tots estem a fosques!

No vullga espantar les mosques

i diga la veritat;

tinc molta curiositat

i no està el forn per a rosques!

Ell: A propòsit! Ací tens

la �eca o panaderia.

El pa que pasten hui en dia

és un pa que té mols qüens!

De farina... quasi gens;

tot és moniato, garrofa,

panís, amb sa pallarofa,

ordi, faves i segó.

i és precís! Amb tot això

qui menja pa s’engarrofa!

Ella i eixe gos?

Ell: No veus que fuig?

Li han tirat un troç de pa

d’eixe que el panader fa

i ell es creu que és de rebuig!

Ella: No faltaran els goluts

que se’l menjaran blanquet!

Ell: Després de lo que li han tret

només li resta la �or

i el panader fa el millor

negoci del món. Al ric

li ven el «pa de pessic»

i al pobre el «pa de dolor».

Ella: Encara com ara hi ha

el pastís que no empalaga!

Ell: Poses el dit a la llaga;

el dolç és pitjor que el pa!

Ningú sap què és lo que es fa

del sucre, tan necessari.

I resulta extraordinari

averiguar que el sucrer

té per principal quefer...

fer treballar al Notari...

Ella: Deixe’s estar de romanços

i mire a la sucreria!

Jo la veig i no sabria

endevinar els seus llanços.

Ell: El sucrer sap els avanços

en la ciència d’enganyar.

Com el sucre és massa car

no en gasta en les llepolies;

les fa de mil porqueries

i ven lo que deu posar.

La gent no el vol «ni en pintura»;

mes ell, «a cavall del burro»,

com per al calaix no és curro

se’n riu de la con�tura.

La conciència no l’apura;

de «l’estraperlo» ha fet llei

i porta en el ventre un rei

que no coneix a ningú;



/ 142 /

Per dinés, et ven a tu,

al poble... i a l’«Agnus Dei»!

Ella: Sí que és un sucrer barrut

el que la falla retrau!

Ell: Per més que el posàrem blau

tots l’haurien conegut!

Ella. Burriana sempre ha segut

massa fàcil per a tot!

Ell: El barrut tothora pot

fer de la fam un negoci...

Ella: Això si no troba un soci

que el faça eixir de rebot!..

Vosté que sap el secret

diga’m, açò, què vol dir?

Ell: Un altre que fa patir

a la gent de cigarret!

Ací el «negoci» és un fet

que fa molta fumaguera...

Ella: Ja m’ha dit una estanquera

que l’estanc és una «vinya»!

Ell: I més roín que la tinya

el tabaco que adultera!

Hi ha que vore els cabirons

que una caixeta sol dur!

Podrien, a bon segur,

carregar de revoltons.

Això en els tabacos bons

que si és en els populars!...

riu-te dels queradillars,

dels pàmpols i dels «gatets»!

Els fumadors ja estan fets

als tabacos més dispars!

Ella: I roïns! La pudentina

pot matar a qualsevol!

Ell: Hi ha qui donaria molt

per tindre una «tagarnina»!

Ella: Tindrà la gola poc �na

qui forta cosa demana!

Ell: Té una gola valenciana

que coneix la coentor!

Un coralet no és pitjor

que eixa «llavor»... casolana.

Ella: L’altre dia vaig oir

dos amics que conversaven

i es veu que també es queixaven

de lo que els toca patir.

Els dos venien a dir:

—A mi lo que més em pesa

és que, tement la sorpresa,

per a millor «despistar»

com vas a comprar-lo al bar

vols fumar i beus cervesa!

Ell: És veritat! Això té

inconvenients i avantatges

però prenent els beuratges

com a porga van molt bé!

Ella: No seria millor que

anaren a la farmàcia?

Ell: Això no tindria gràcia!

L’alicient és el matute!

Ella: Si és aixina, que tribute

el vici que es des�càcia!..
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Home! Açò és molt divertit?

Este bassar és molt nou?

Ell: I mai no treballa prou

ni fent «turnos» per la nit!

Ella: A mi ja m’havien dit

que hi han ací especialistes

on van les «estraperlistes»

a fer-se mirar el cos...

i em pareixia molt gros!

Ell: Açò són coses mai vistes!

Ací t’ajusten a mida

del racó més amagat

 

un bidó dissimulat..

o et fan «biberons» de dida.

I si vols, més atrevida,

«examplar l‘establiment»

et faran, en un moment,

una bessonà... de llanda,

que ni el «bombo» de la banda

pot semblar més ignocent!

Ella: Sí que té gràcia!

Ell: Te rius?

Puix això encara no és tot!

Hi ha dona que té la dot

de criar... sense motius;

i fent els preparatius

que u demana el «�llet»...

li dona el pit a un «saquet»

ple d’arroç, o de farina,

mentres diu a la veïna

que ella té molt bona llet.

Ella: N’hi ha gent que és molt enginyosa

i ademés de molta barra!

Ell: Ja veus! Qualsevol agarra

una mare tant... «sucosa»!

Ella: I és pitjor una altra cosa!

Les xiques donen a entendre

que poden comprar o vendre

«d’estraperlo» el propi �ll!

Ell: Totes estan en perill

de tindre un �ll... o d’aprendre!

Saps què és això que ve ara?

Ella: La intenció no li la veig;

mes deu ser negoci lleig

perquè té molt mala cara.

Ell: I tan lleig! Només repara

la carassa d’esta dona.

La carn millor i més bona

veu que se l’endu la rica,

Ella: Tindrà la gola poc �na

 

qui forta cosa demana!

Ell: Té una gola valenciana

que coneix la coentor!

Un coralet no és pitjor

que eixa «llavor»... casolana.

Ella: L’altre dia vaig oir

dos amics que conversaven

i es veu que també es queixaven

de lo que els toca patir.

Els dos venien a dir:
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—A mi lo que més em pesa

és que, tement la sorpresa,

per a millor «despistar»

com vas a comprar-lo al bar

vols fumar i beus cervesa!

Ell: És veritat! Això té

inconvenients i avantatges

però prenent els beuratges

com a porga van molt bé!

Ella: No seria millor que

anaren a la farmàcia?

Ell: Això no tindria gràcia!

L’alicient és el matute!

Ella: Si és aixina, que tribute

el vici que es des�càcia!..

Home! Açò és molt divertit?

Este bassar és molt nou?

Ell: I mai no treballa prou

ni fent «turnos» per la nit!

Ella: A mi ja m’havien dit

que hi han aci especialistes

on van les «estraperlistes»

a fer-se mirar el cos...

i em pareixia molt gros!

Ell: Açò són coses mai vistes!

Ací t’ajusten a mida

del racó més amagat

un bidó dissimulat..

o et fan «biberons» de dida.

I si vols, més atrevida,

«examplar l‘establiment»

et faran, en un moment,

una bessonà... de llanda,

que ni el «bombo» de la banda

pot semblar més ignocent!

Ella: Sí que té gràcia!

Ell: Te rius?

Puix això encara no és tot!

Hi ha dona que té la dot

de criar... sense motius;

i fent els preparatius

que u demana el «�llet»...

li dona el pit a un «saquet»

ple d’arroç, o de farina,

mentres diu a la veïna

que ella té molt bona llet.

Ella: N’hi ha gent que és molt enginyosa

i ademés de molta barra!

Ell: Ja veus! Qualsevol agarra

una mare tant... «sucosa»!

Ella: I és pitjor una altra cosa!

Les xiques donen a entendre

que poden comprar o vendre

«d’estraperlo» el propi �ll!

Ell: Totes estan en perill

de tindre un �ll... o d’aprendre!

Saps què és això que ve ara?

Ella: La intenció no li la veig;

mes deu ser negoci lleig

perquè té molt mala cara.

Ell: I tan lleig! Només repara

la carassa d’esta dona.
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La carn millor i més bona

veu que se l’endu la rica,

i ella, pobra!, s’embolica

 

l’os que el carnisser li dóna.

Ella: Això és veritat! Un dia

(fent comptes com una maça)

vaig comprar, a preu de tassa,

carn a la carnisseria.

I quin botó no pendria

al vore que era tot os...

que vaig aventar el gos

al carnisser deshonrat;

i ell, dient que era pecat,

no em volgué donar un mos!

Ell: Ai lo lladre! ¡Qui poguera...

saber ton desig servir

i sense fer-te patir

donar-te carn... «de primera»!

Ella: No pose els ulls de «ternera»

que això no entrava en el pes!

Ell: Els ulls... i tot lo demés!

Que jugant amb foc estic

i ja no sé lo que em dic,

que al vore la carn... m’he encés!

Ella: Puix si que és vosté in�amable!

si ací tot es crema igual

la falla serà un fornal

o l’infern... amb lo diable!

Ell: No veus l’infern espantable

que fa por, ahí al cormull?

Ella: Veig un mussol que obre l’ull

i un àliga a punt de vol.

Ell: Eixe és el premi que sol

donar l’infern a l’orgull!

Els pobres pugen al cel

després de viure un calvari,

i els rics, vivint al contrari,

a l’infern cremen la fel

perquè viure de recel

especulant amb la fam,

és propi d’un afaram

i golut sense conciència,

que coneix, per experiència,

«l’estraperlo» pam a pam.

Ella: Sí que estem bons, «sinyó» Blai!

Com està el món de podrit!

No de baes els ha eixit

la falla millor que mai!

Però... no tenen esglai

de que algú, cua de palla,

creient-se tret a la falla

els arme ací una qüestió?

Ell: No és fàcil! La Comissió

no s’ha passat de la ratlla!

Ella: I què és lo que fa eixe gat

que assomat a la �nestra

pareix dirigir l’orquestra

que «l’estraperlo» ha juntat?

Ell: No el veus un poc desmaiat?

que el pobre, massa vell,

només té l’os i la pell,
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i ple d’amargor, sospira

que tota eixa gent que mira

tots són més «rateros» que ell.

Ja no queda res que dir;

ja ho saps tot i ja n’hi ha prou!

Si et diu algú que li cou

dis-li si no sap llegir.

Ella: Com jo no vull fer patir

a ningú, �ll de Burriana,

si algú relació en demana

de la falla i son secret

li diré: Compra el llibret

si de saber-ho tens gana!

 

Dedicatòria

En un dels exemplars del llibret ha quedat la 

dedicatòria d’Artola al senyor Vicente Jarques. La 

va escriure després de guanyar el premi de Lo Rat 

Penat per a deixar constància que, quant al guardó 

obtingut, el mèrit era tant del poeta com de la 

comissió. El modest poeta, bon amic dels del Raval, 

va escriure els quintets següents:

 

A D. Vicente Jarques.

Després que Lo Rat Penat

ha premiat este llibret

vas a dir la veritat:

que si sóc jo qui l’ha fet

la comissió l’ha dictat.

Precisament per això

Falla de la Ravalera de l’any 1947
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crec lo més equitatiu

tornar a la comissió

per a mèrit col·lectiu

i èxit que li ha portat jo

i acompassant el meu pas

el que marquen els demés.

Cronista de cada cas

jo sóc un fallero més

que no vol perdre el compàs.

Cordialment,

Bernat Artola i Tomàs.

 

En l’any 1945 Bernat Artola va escriure un llibret que 

va ser guardonat amb el tercer premi. El poeta inicia 

el text amb un pregó compost per sis dècimes per a 

explicar de manera general l’argument de la falla, la 

mansuetud de l’espòs davant de la dona implacable.

 

I

PREGÓ

La por va a mitges!

L’argument de nostra falla

és, enguany, molt peliagut

perquè l’artista, sanyut,

se n’ha passat de la ratlla.

Mes el llibret no s’esquatlla

quan és l’hora del combat,

i ací ve, tot eriçat

de punxes i de qüestions,

a donar explicacions

...que ningú li ha demanat!

Quasi res porta el diari

si ha d’explicar el llibret

tots els racons del secret

dignes de fer comentari!

Molt aspre serà el calvari

de seguir semblant camí;

però, si ho vol el Destí

i és veritat aixina,

si algú, coent, s’amoïna,

que mire cap al veí.

La falla és un epigrama,

que pinta i posa en relleu

el vici amagat que veu

i ésser comentat reclama.

I quan, ondulant, la �ama

la fa lluir un instant,

pareix que diga cridant,

fent humorístic pregó,

la sàtira d’intenció

i exemple moralitzant.

El vici vituperable

i el pecat escandalós

la mansuetud de l’espòs

davant la dona implacable.

La covardia culpable

que oblida la dignitat

i plovent sobre banyat

a l’home torna “banyut”

i fa d’un “bou corregut”

un pobre “bou embolat”.

Tot això serveix de tema
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a la falla del Raval,

puix per a curar el mal

hi ha que traure la postema.

L’internacional emblema

del pací�c esquellot

és l’únic signe que pot

representar amb justícia,

tota la fel i malícia

de la falla i son complot.

I per a què tots coneguen

els maldecaps i els treballs

dels qui s’han �cat en balls

i per �car-se reneguen,

allà va, sense que ho preguen,

fent d’argument i llibret,

el mecanisme secret

de la Comissió fallera

que ha fet, a “La Ravalera”,

un destarifat sainet.

 

La part principal del text és, en realitat, un sainet 

que es lliga amb grat i en el qual intervenen huit 

personatges, set hòmens i una dona que apareix al 

�nal: Pere, Blai, Batiste, Quico, Vicent, Jaume, Nelet 

i Marsenta. Entre les dècimes que componen el text 

apareixen els distints personatges masculins que han 

sigut convocats per a decidir l’argument del monument. 

Artola, mestre en l’art de la escriptura, situa l’escena 

en l’espai en la casa d’un ric comerciant, i en el temps, 

la postguerra, posant en boca dels personatges les 

paraules que expliquen algunes peculiaritats de l’època. 

A continuació, baralla distintes possibilitats per a 

triar el tema del monument, com són les restriccions 

de la postguerra, però �nalment es decanta pel tema 

de�nitiu, la derrota del casat, l’home que es creu un rei 

en sa casa, però que ha de claudicar si vol disfrutar dels 

favors de la dona. Decidit el argument, encara que la 

majoria dels presents en l’escena temen les reaccions de 

les esposes, Quico fanfarroneja arremetent contra les 

dones, però heus ací que de sobte apareix la seua dona, 

que l’havia sentit parlar, i l’envia cap a casa de males 

maneres, demostrant que el pobre home no era, ni de 

bon tros, una excepció entre els seus amics.

II

PROJECTES

(Acte únic)

(Assentats i voltant la taula

d’un comerciant dels més rics

s’han reunit uns amics

i el més vell pren la paraula).

 

PERE: 

Amics: Com sóc el més vell

permitiu-me que vos diga

que la comissió ha “fet �ga”

i enguany li ve gran la pell.

Cadascú tira pel d’ell

quan es tracta de les falles

i açò és un niu de baralles...

BLAI:

De baralles i quedirs!
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Ací acabarem a tirs

entre embolics i senalles!

BATISTE (tètric):

Com està el món! Tot encés

per les �ames de la guerra

i encara, a la nostra terra,

volem recremar-lo més.

PERE:

Batiste! No digues res

o et mamprendrem a calbots!

És que quan parles no pots

Referir-te a res alegre!

BATISTE:

Però si ho veig tot tan negre!

PERE:

Sí, tu ens semaràs a tots!

QUICO (pràctic):

Bueno! Ací a què som cridats?

Ja que tots havem vingut

no gastem el temps perdut

en reptes o en disbarats!

VICENT (engrescador):

Rinyes de gossos i gats

sempre van a mala �!

QUICO (enèrgic):

A què som cridats ací

sinó a tramar una falla?

VICENT:

Però amb la cua de palla

hi ha que abota un polvorí!

PERE:

Prou ja de divagació!

Anem al gra i concretem!

De lo contrari tindrem

que cremar... la Comissió!

Queda oberta la sessió!

Jaume: Tu que no has glapit!

M’han contat que l’altra nit

li explicaven a Vicent

un projecte d’argument

molt graciós i divertit.

JAUME:

És veritat, sí senyor!

L’amic Vicent ho dirà

Un argument que, si es fa,

alçarà molta remor.

Lo que passa és que tinc por

de dir-ho per si les mosques!

Com vivim tots mig a fosques

i el de més vista no es veu...

la restricció dóna peu...

 

PERE:

i no està el forn per a rosques!

No està malament l’assunt,

mes vejam iniciatives;

res de coses ofensives

que no estiguen en son punt!

Cadascú i tots en conjunt

hem de donar nostra idea.

La falla, com una tea,

ha de cremar... i ha de coure.
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L’ambient mort s’ha de remoure

i pujar com la marea.

(a Batiste):

Vicepresident Batiste

sempre trist i funerari

vols dir-nos quin calendari

has pensat que tinga xiste?

BATISTE:

Com jo sóc electriciste

em crec que les restriccions

donen moltes ocasions

per a bromes i renecs,

que, quan els rius estan secs

no va força pel cordons.

QUICO (ofenedor):

Batiste! Això què ha sigut?

Mai no havies parlat tant!

Açò és una cosa gran!

Tu que parles... com un mut,

deus estar molt convençut

de què pot ser la proposta

molt convenient...

PERE:

Si no ens costa

una fortuna en paper

de multes!

QUICO (maliciós):

Podria ser!

Que no ho hauran dit aposta?

BATISTE:

Quin interés o dalera

puc tindre per un castig

si, com vosatros, estic

en la Comissió Fallera?

És que ací a “La Ravalera”

la malícia val un sou!

PERE:

Calla, que ja has parlat prou

i estàs tacant la campana!

BATISTE:

Serà si em dóna la gana

que si em queixe és perquè em cou!

PERE:

Tingam ja la festa en pau

i anem al gra! Per l’aspecte,

ací qui exposa un projecte

s’exposa... a què el posen blau!

Ací armarem un cacau

que no ens podrem aclarir

i no hem vingut a renyir

ni a provocar escarots,

la Falla, sense maldir!

BLAI:

El President ha dit bé!

I devem donar-nos pressa,

que tinc ja la sang encesa

i segur no dormiré.

JAUME (sorrudot):

¡Com se coneix que vosté

encara és casat de poca!

BLAI:

Fa temps s’acabà la coca
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que correspon al marit!

¡Rosegant de dia i nit

no em deixa ni obrir la boca!

JAUME (eufòric):

Miren vostés quin remei

més fallero i ple de gràcia!

Serà de molta e�càcia

proclamar la nova llei.

“L’home, que es creu ser un Rei

del carrer i del corral,

no és més, que un pobre animal

que, si la dona s’empenya,

anirà “sarpa a la grenya”

del pecat “original”.

QUICO (sorrut) (als demés):

D’original té molt poc!

però em pareix acceptable!

Què li sembla al respetable?

PERE:

La idea pot donar joc!

BLAI (cremat):

Joc... i ferides de foc!

O és que volen fer-me creure

que assoles jo falte al deure

d’autoritat que incumbeix

a tot marit que mereix

dignament fumar i beure?

PERE (patxorrut):

Sí, home, sí! Tot està clar!

Estem al cap del carrer

sols que tu eres més sincer

Falla de la Ravalera de l’any 1948
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i no et sap mal confessar.

Ja saben tots que, a la llar,

qui mana sempre és la dona.

Ella predica, a la trona,

ella ens fa odiosa la taula,

ella, quan pren la paraula,

et deixa cara de mona.

Ella es posa els pantalons

i no se’ls lleva ni al llit.

Pobre l’ingenu marit

qui amb ella gasta raons!

No es lliurarà de qüestions

i gastarà la saliva

inútilment, perquè estriba

la victòria... en les accions!

TOTS (a cor):

Vixca el nostre president!

Ben sentit i ben parlat!

La derrota del casat

és l’assunt més eloqüent!

PERE:

Anem per parts i anem fent!

Que no vullga dir això

que als casats té aplicació

solament nostra malícia;

fent honor a la justícia

hi ha qui té més puntuació.

Ahí teniu, amel·lats,

uns que encara van a escola

i aprenent la bacerola

ja juguen a enamorats.

Deixeu en pau els casats

i mamprengau els fadrins!

que són bons tots els camins

per a riure’s, sense ofendre,

i els fadrins de morro tendre

no porten tanta fel dins!

BLAI:

Vosté li ha pegat al viu!

Que si la dona, manyo�a,

per nostra falla se to�a

ens amargarà l’estiu.

QUICO:

La sang no arribarà al riu!

No hi ha que ser tan covard!

BLAI:

Amic, algú farà tard!

I no vull ser jo qui ho fassa.

La dona mana en la casa,

tant dejú com si estàs fart!

PERE:

Estan d’acord els presents

en acceptar com a bona

la dona dalt de la trona

i el marit... al penitent?

BATISTE:

Per què no diu ignocents?

PERE:

Perquè m’agraden les coses

tal com són, i són molt grosses

les que ha de passar un xic

quan vol casar-se i no és ric,
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puix l’amor no menja roses.

QUICO:

Vosté fa �loso�a

amb un to melodramàtic

que anyora com un fanàtic

la perduda solteria!

PERE:

I qui no l’anyoraria

si des de fa quaranta anys

no he conegut més que planys

a ma casa, i ma muller

ja no sap què més pot fer

per a agreujar els meus danys?

BLAI:

Ara, President, sóc jo

qui l’ha de cridar a l’ordre!

 

PERE (volat):

Moltes voltes el desordre

És la millor solució!

En �, Blai! Tens tu raó

i arrematem ja la història!

Prenem tots per meritòria

la proposta que s’ha dit:

“L’home servint dia i nit

la dona que està en la glòria”

QUICO:

¡No ser quina jo diria

la qui a la gloria estiguera

i jo, de l’infern poguera

pendre-li la punteria!

PERE:

Si algú vol, per covardia

no donar, valent, la cara,

té temps de fugir encara;

que ací no volem ningú

d’eixos que creuen “tabú”

la dona que tenen ara.

¿Ningú té ja res qué dir?(silenci)

NELET (porugament):

Puix sí senyor! És femella

qui ha de guisar la paella

que tots havem d’engaldir?

PERE (sorprés):

Home, no ho sé! Això és un dir

que m’ha deixat tot sorprés!

Ja ho preguntaré després;

però crec, quasi segur,

que ací, la costum és dur

cuineres, que saben més...

NELET:

En tal cas!... Jo no subscric

la proposta de la falla.

De dona que du la dalla

no vull ser jo l’enemic!

VICENT:

En el mateix cas estic!

BATISTE:

I jo vos dic lo mateix!

BLAI:

Ara sóc jo qui coneix

lo que tira... un plat d’arrós!
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L’energia de l’espós

Ni apro�ta ni serveix!

Jo també faig “coll de �ga”

i cap a casa me’n vaig!

QUICO (fent carasses):

Estic que no sé què em faig

Tant de romanç i fatiga

per a què al remat es diga

que ací ningú sap portar

els pantalons... de manar?

Estic que no em puc avindre!

Tant de parlar, per a tindre

a la � que claudicar?

PERE (comprensiu):

No hi ha remei, Quico! Tu

es veu que tens “cavall blanc”

i parles com “home franc”;

i com tu no hi ha ningú!

Els demés tots tenim vaca

i no val tindre l’estaca

per a imposar nostra llei;

la dona trobà el remei

d’amagar-nos la petaca.

Puix com tots som fumadors

tenim que anar-li darrera,

i com ho sap, s’enceguera

i fa valdre els seus favors.

Vaca és qui promet amors

A la dona presumida;

vaca, qui son deure oblida

per una dona... o per més!

Llibret 1948
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Vaca, el marit que ha deprés

l’amarga llei de la vida...

Ditxós tu, Quico estimat,

cavall blanc, únic exemple

de que la llar és un temple

on l’home és sempre sagrat!

(Marsenta, dona de Quico,

entra desgrenyada i cridant)

MARSENRA:

He oït bé o està embossat

el meu oït? Què és això

de dir, sagrat a un meló

més passat... que una cistella?

Quico, que eres dur d’orella?

A casa, que ja vaig jo!

(Tots se queden esglaiats

mirant que, a qui més parlava,

la dona, de mala bava,

el du a casa a rentar plats).

I com de dir veritats

ningú pot cantar victòria,

ací és remata la història

i ha de quedar ben escrit

que quan no és vaca el marit

de “bou” té l’executòria.

La part �nal del llibret inclou cinc quintets referents 

a les escenes del monument. En elles es podia 

contemplar, entre altres, una dona que, garrot en mà, 

perseguia el marit. Artola, doncs, satiritza els marits 

de la següent manera:

III

Inscripció al llibre

Al llibre gran de la Vida

hi escrita una veritat:

“Té més raó qui més crida”.

Qui té veu i s’oblida,

O és afònic... o és casat!

IV

El ninot del “cavall blanc”

Bé pot dir-se “cavall blanc”

qui no té sogra ni dona

que li recreme la sang

i viu la vida “de franc”

perquè res no l’a�ciona.

V

El “dido” passejador

Tu que vas amb el carret,

a estil de passejadora,

ensenyant el teu �llet,

mira si algú fa l’ullet

i ta muller enamora!

VI

El segur servidor

Te vas casar, per amor,

i ta dona a l’altre dia

d’acceptar-te per “senyor”

et fa fer de “servidor”

igual de nit que de dia.
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L’any 1947 Bernat Artola va escriure un llibret que 

se cenyix a l’explicació del monument, vint-i-quatre 

dècimes que van ser guardonades amb el primer 

premi, malgrat no ser un dels millors textos satírics de 

l’autor. Tal com el jurat va considerar en el seu dia, el 

text no té l’elevació poètica patent en altres treballs, 

però descriu magistralment el contingut de la falla 

que es va cremar en 1947.

A diferència d’altres autors, el poeta valencià no 

oferix cap composició als distints ambients fallers, 

sinó que es limita a guiar l’observador metòdicament. 

L’explicació partix de la generalitat del conjunt para 

introduir-se posteriorment en les parts. D’esta 

manera, el primer que presenta Artola és el tema de 

la falla, açò és, l’estraperlo i el desigual repartiment 

en el racionament d’aliments. A continuació descriu 

detalladament el signi�cat de cada una de les escenes.

 

La Comissió de la falla

tenia el problema enguany

de tindre que fer un plany

al vore lo que es badalla.

Mes l’esperit no s’esqualla

davant de l’adversitat:

Si el taronger s’ha gelat

farem collita d’humor

per «el mercat interior”

que no s’ha desanimat!

Clar que «el mercat» �la prim

a l’hora de posar preu!

I això és lo que dóna peu

a l’argument que tenim.

L’ «estraperlo»... i l’escorrim;

el racionament... fatal;

el «reparto»... desigual,

perquè hi ha senyor sabut

que torna llei de l’embut

la bona llei o�cial.

És poc el racionament,

mes potser seria prou

si aquell a qui no li cou,

patira com l’altra gent.

On està qui, honestament,

S’oblida de son pro�t

i posant-se la ma al pit,

fent honor a la justícia,

reparteix la «regalíssia»

que xupla i xupla seguit?

 

No es xupla el dit ni s’encanta

qui sap entendre la llei

per a egoista remei

de sa casa que l’espanta!

No cal «tirar de la manta»

per a vore què hi ha baix!

Està clar que hi ha un calaix

fet a mida de goluts

que es creuen homes sabuts

perquè... sisen sense esglais!

Organisme hi ha d’empenta,

que mai no «funciona» bé

si no s’endú, quan convé,
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la «funció» que representa.

Se veu que el negoci tenta

als «comerciants d’ocasió»,

tenen tanta a�ció,

i les ocasions son tantes,

que «comerciants» i «mangantes»

fan comerç de la presó.

No cal tindre un negociat

per a fer un bon negoci!

Hi ha prou si trobeu un soci

enriquit i descrismat.

Com està la Humanitat

després de lo que ha patit!

Mal conseller és l’oblit!

per a comerciants de suc!

N’hi ha molts de ¡Visca Sant Lluc!;

N’hi ha pocs de seny i sentit.

Ja està dit que l’argument

és el «negoci»... o�cial

sense dir en bé ni en mal,

ni renegar, que és corrent.

I anem a explicar rient

la tragèdia quotidiana

hui que els carrers de Burriana

van sempre «de gom a gom»

i el poble... prepara el llom

per a recibir la «tana»...

Ací tenim una escena,

molt fàcil d’endevinar:

La dona que vol guisar

«amb oli pur de balena».

La pudor no dona pena;

lo pitjor és que, patint,

està la dona fregint

quatre «sardines de bota»

i l’oli esclata i reglota

perquè és de peix i té instint.

La balena és un gran peix

mamífer de «nova rica»;

per això l’oli no pica,

ni cou, ni fa olor de greix!

Lo mal que té és que pareix

«bassa d’oli» i té el perill

de que a l’omplir el setrill

quan vas a fer el sopar,

s’enrecorda de la mar

i se’n fuig per un clavill.

Total que l’oli és tacós,

i a més a més, un misteri;

no hi ha qui tinga senderi

i l’estime apetitós.

Oli sabut i gloriós

cansat de seguir el rastre

del Sol paternal que és astre.

font de vida i far de llum,

quan tu només dones fum,

fel, pudentina i desastre!

Esta llerra que està ací,

de borumballa artesana,

diu l’embolic de la Plana

pel gel de son mal destí.

El banc mai no és bon veí
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que si un poble no treballa

la llerra és la borumballa

que el deixa descabalat.

No endebades l’illetrar

és feliç i riu i balla!

Altra esceneta voreu

de senzilla explicació.

El comerciant... està bo

si no se torna jueu!...

Este llibre que veieu

diu el negoci... «fumat»

d’un ingrés emborronat

i una eixida... de coet!

Entres brut i et deixen net!

És negoci... des-tacar!

No és estrany que, per això,

estos pobres comerciants

vulguen fugir, emigrants,

a terres de més saó.

Han portat tan gran passó

que no volen lluitar més;

i ací els teniu, més que res

plens de pena per fugir,

perquè voldrien seguir

treballant... i fent dinés.

Ací teniu un morter

per fer allioli a bondo;

sols que l’oli està un poc fondo

i l’all i els ous... s’ha de fer!

Què bo seria poder

fer una morterà plena

d’eixe que et tiren d’esquena

per l’oloreta de l’all

i llonganisses, a estall,

traure la panxa de pena!

Un morter és en campanya

un arma molt perillosa

i en la pau no es bel·licosa

però és més llança que canya.

Pica la gola i s’escanya

la veu, i a forca de vi

retorna tot al camí

natural de cada dia

oblidant la «punteria»

del buit morter garxolí.

I que direu d’un xicot

que per a el comerç no és curro,

i treballant com un burro

dia i nit viure no pot.

I un mal dia, de rebot,

per un hivern malastruc

la taronja sense suc

li duu a casa la ruïna

i ell s’enutja i amoïna

més despullat que no un cuc?

Eixe xicot (quins sospirs!)

Veu que fa caixes... L’Ocàs

i ell, de fracàs en fracàs

mai no fa caixes ni a tirs.

Tot parat i sense... girs

no roda la cosa bé!

Mes no deu perdre la fe
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qui pretén tindre fortuna.

Això no és voler la Lluna;

això és fer... lo que convé!

Un altre negoci brut

(perquè la matèria deixà)

és l’esceneta que es queixa

de «l’abono inconegut».

Diuen que sí, que ha vingut

en su�cient quantitat;

mes, com el tenen tancat,

i no es veu per espitllera,

la gent creu (i es desespera)

que «eixe abono... ha caducat!»

A fer això no hi ha dret!

Quan els arbres estan morts

hi ha que abonar més els horts

per a combatir el fred!

Per la malesa que ha fet

el fred per tota la Plana,

cal pensar que ara Burriana

en hivern és «cosa seria».

Fa ací més fred que a Sibèria!...

I diuen que és «cosa sana»!

I com fa fred no és estrany

que siga una festa el foc.

I encara pareix molt poc

si fóra el fred de 1’altre any!

Una falla és un parany

en pàssera de bunyols.

Este vols, este no vols,

menjant, parlant i bevent,

Falla de la Ravalera de l’any 1949
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por fer-se càrrec la gent

que l’amoníac que dalera,

com una bona foguera,

desfà la neu fàcilment.

Dalt de tot, �or i cormull

de nostra falla, tenim

un embut... que es un abim.

Hi ha qui sembra... i n’hi ha qui cull!

Sentat al cim, ple d’orgull,

hi ha un senyor molt sisenyor

que res no troba millor

per a fer cumplir la llei...

que tindre en el ventre un rei

i servir-lo amb tot amor!

Per la boca, que és ampleta,

un colliter buida un bolo

i esperant «la sort del Loto»

hi ha una dona per l’estreta.

No s’escola una goteta

i gira-sol, o cacau,

vol aclamar-se a Sant Bau

i a crits demana justícia

fartà ja de lladroníssia

que mai no tira la clau.

Pobra dona del setrill!

de la falla simbolisme,

que ignora el malabarisme

del tràmit sempre senzill!

No veu on està el perill

i de tant damunt es crema!

Eixe perill és el tema

de la nostra «Ravalera»!

La falla és una foguera

que trau tota la postema!

I complim nostra missió

de satiritzar la vida

destacant lo que s’oblida

i passa sense passó,

ací teniu la lliçó

exemplar de nostra falla!

Pesar cavall de batalla

que la Comissió ha guarnit

per a decorar la nit

amb lluminosa mortalla.

 

En el llibret de la falla de la Ravalera de l’any 1948 

Artola explica tot el que contenia la falla. En este cas, 

Artola no va elaborar un text amb grans pretensions, 

ja que es va centrar únicament en l’explicació directa 

i concisa del monument. En anys anteriors, el poeta 

havia escrit textos d’estructura molt elaborada, 

introduint distints personatges que dialogaven en 

vers, tal com si es tractara d’un guió teatral, llibrets 

excepcionals que van destacar entre els millors, però 

en esta ocasió va confeccionar un text més simple 

que es dirigia directament al lector. A diferència 

de la tendència que s’establia en l’època, Artola no 

va introduir cap poema al·lusiu a les falleres ni als 

elements de la festa, sinó que es va limitar a presentar 

una breu introducció i una explicació d’allò més 

tradicional.
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De tots els poetes fallers d’aquells anys, Artola va 

demostrar ser el que millor dominava la llengua. 

Expert en l’art poètic, va escriure estrofes de còmoda 

i �uida lectura amb un bon domini ortogrà�c. El tema 

s’entenia a la perfecció i donava sentit concret a tot 

quant s’observava en el monument. Encara que Artola 

no acostumava a titular o subtitular els seus treballs 

fallers, s’aprecia en este llibret una introducció i 

un desenrotllament. Al seu torn, en la introducció 

també apareixen dos temes, el primer dels quals és 

una ràpida opinió sobre la funció del llibret de falla. 

Artola opina que, si la falla està bé concebuda, el text 

explicatiu no cal, encara que, per a evitar el comareig 

malintencionat, bé val la pena explicar, sense deixar 

lloc a la imaginació, el signi�cat de la satírica obra.

Ja en les primeres estrofes s’aprecia l’estructura 

poètica composta per la

repetició de quartetes (redones) i sextets, que només 

abandonarà amb una espinel·la �nal.

Falla de la Ravalera, 1949.

Primer premi de falla i premi d’enginy

Escriure un «llibret de falla»

quan la falla està ben feta,

és �car-se manegueta...

perquè sobra la contalla!

Mes, com «otorga qui calla»

i n’hi ha malintencionats,

per a evitar disbarats

dels que malícia la gent,

hi ha que dir, senzillament,

tots els secrets amagats.

En la segona part de la introducció el poeta 

generalitza sobre el tema i informa de la sàtira 

concreta que conté la falla, apro�tant els primers 

versos per a unir la presentació anterior amb el tema 

propi del llibret, que no és sinó el problema del camp. 

Després d’una guerra i una nevada, l’agricultura va 

patir les plagues de paràsits, entre els quals destaquen 

les persones amb els seus interessos i la seua 

arrogància.

En estos temps que vivim,

difícils i sense humor,

la falla és un cremador

que fa olor de socarrim.

Si algú es crema, i �lant prim

creu que per ell va l’embuc,

que no brame, com un ruc;

perquè hi ha una comissió

que està fent la relació

de qui vol... «matar el cuc».

N’hi ha tanta «plaga del camp»,

tants enemics de la terra,

que cal declarar... la guerra

o bé declarar... la fam.

Que la guerra, com un llamp,

ens lliure dels enemics!

I que nostres camps antics
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siguen la vivent promesa

d’una «mina» de riquesa,

no una «mina» d’embolics!

I mira com, de rebot,

se justi�ca el llibret

per a declarar el fet

i la malícia de tot.

És ara quan Artola arranca de la idea general del 

monument per a fer un recorregut per les distintes 

escenes. En primer lloc, explica el problema de 

les plagues, que a�g un treball extra als químics, 

i a continuació versa sobre la fam canina, la mala 

situació econòmica i els problemes agrícoles que 

sacsen a la població.

N’hi ha persones atrevides

que, sense saber-ne un mos,

volen traure de la «posse»

un remei perdonavides.

No hi ha prou insecticides

per a lliurar de «cadells»,

d’ «escarbats»... i de consells...

tota l’horta de Burriana

que ara toca, sense gana,

«caragols»... i ravanells.

Per a combatre la mort,

que vol ser «reina i senyora»,

tenim la sulfatadora,

únic remei i conhort.

I si, per la mala sort,

Llibret 1949



/ 163 /

no podem eixir-ne en bé,

direm tots que el DDT

té les lletres trabucades

perquè, inútils i fallades,

s’han tornat R.I.P.

Com semblant fet és possible,

castigant nostra ignorància,

el «cuerno de l’abundància»

ens fa una ofrena terrible.

Tot l’exèrcit increïble

de les mil calamitats

que arruïnen els sembrats

i se’n riuen dels remeis,

pretén imposar ses lleis

als llauradors espantats.

Els químics farcits de ciència

i els erudits casolans

treballen «a quatre mans»

esmolant la intel·lgència.

Per més que li peguen voltes

els químics i els llauradors,

no seran descobridors

mes que de «cosetes soltes».

Com se podrà redimir

el camp, del parassitisme,

i per quin sant exorcisme

deixarà ja de patir?

Mireu eixa pobra dona

que s’exclama, inconsolable,

com qui ha trobat al diable

predicant dalt de la trona!

Fruita ni verdura bona

no li han deixat els insectes,

i abatuts tots el projectes

que havia fet, optimista,

no sap apartar la vista...

dels nous arbitres directes!

Mira tu quin gran progrés!

Quan tot el món va de cap,

hi ha un Municipi que sap

com poder traure dinés!

On el secret ha deprés?

Perquè remiar els mals

amb les «portes i canals»

que hi ha per la població,

és una gran solució

d’àrbitres municipals!

Es veu que l’Ajuntament

té les idees molt clares

i no inventa «coses rares»

d’eixes que paga la gent.

Lo que passa és que el moment

no és de lo mes oportú;

perquè al món no hi ha ningú

que pague tot lo que deu.

Per això la gent no creu

que «tot és or lo que llu!».

El químic eixe que mira

la taronja amb una lupa

pel cuquet que el preocupa

i pels racons la regira.

D’esta dona, que ací es plany
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perquè no troba llavor,

que malpense lo pitjor

no ha de paréixer estrany.

I què direu d’esta escena

tan satírica... i tan trista,

però que «alegra la vista»

del qui té la panxa plena?

Ella, plorosa de pena,

mostra, sema, una «tomata»

i ell se queixa i disbarata

per un «cacau»... foradat,

que és l’únic que ha replegat

espolsant mata per mata.

Al comprovar el desastre

del treball infructuós,

la desil·lusió dels dos

és de les que «porten rastre».

Com pot resoldre’s l’empastre

de collita tan mesquina?

Potser la «penicilina»

serà el remei salvador

que done forca i calor

a la terra... i a la cuina!

Netejar lo que està brut

(i no el calaix del veí)

és la neteja que ací

cal a tots aconsellar:

Obrar recte i parlar clar;

dir al pa, pa i al vi, vi.

Molt «bufa» l’Ajuntament

i fa «bufar» als veïns!

I és que, al món, hi ha molts camins

que van tots al mateix cau:

Als dinés, que son la clau

del progrés... i dels padrins!

I ací el «llibret de la falla»

que fa enguany «LA RAVALERA»

deixa pas a la foguera

que te llengua de mortalla.

Ell no és més, que una senalla

que s’ha cremat... d’un coet.

I com l’exemple i secret

és «donar llum i no fum»

la «canterella» fa: PUM!!...

... i ací s’acaba el Ilibret!

 

El llibret de la Ravalera de l’any 1949 és diferent a tots 

els anteriors doncs tractant-se d’un autor amb l’ànima 

desbordant de poesia, Artola dedica els primers versos 

a la Fallera Major i a les Dames d’Honor fent ús de la 

seua sensibilitat poètica i de tres espinel·les que lloen 

a les jóvens.

 

A NOSTRA FALLERA MAJOR I LES DOS

“DAMES”

Nostra “trinitat” fallera

és una “divinitat”

Tres estels i un sol esclat

per a lluir la foguera.

Qui més que “La Ravalera”
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pot fer foc, a discreció,

lluint, sense restricció,

una corona de �ames

si la fallera i les dames

son de les �ames raó?

Qui les ha vistes un dia

mai no trobarà l’oblit

i viurà en eterna nit

per força de galania.

La bellesa i l’alegria

brolla d’elles com perfum

que per son rastre de llum

ens comunica amb la glòria

per a honor i executòria

de la Falla, foc i fum.

La Comissió de la Falla

voldria dir lo que sent

de goig i d’agraïment;

mes, sense paraules, calla.

I puix el foc és mortalla

de lo lleig i lo mesquí,

les �ames faran el camí,

al record de les falleres,

bellíssimes pregoneres

de Burriana i son jardí.

Abans d’escriure l’explicació del 

monument, Artola avisa el lector 

que la �nalitat última de la falla 

és la festa i no l’ofensa als que 

puguen sentir-se injuriats en llegir 

Tertulies al Casino Antic
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la crítica. Explica també la forma de presentar el text, 

escrit a la manera teatral, atés que l’origen de la falla 

era una escena teatral en què els versos eren la veu 

dels actors ninots, i anuncia que la comissió acusa 

els delinqüents, és a dir, aquells que exhibixen un 

comportament digne de la més dura de les crítiques. 

La sentència �nal, en canvi, correspon al poble.

AVÍS

Si el foc tot ho puri�ca,

ací, es vol “puri�car”

una qüestió que s’explica

...i sense tindre’s que “cremar”!

Que si una falla se “crema”,

és per fer festa, només;

mes la malícia del “tema”

pot “cremar”... a qui està encés.

I si l’arrós és... “a banda”

i es te ganes... i ocasió,

ací està, esperant la “tanda”,

badallant, la Comissió.

Puix tots sabem que a la falla

tan sols li té por aquell

que té la cua de palla

i es veu el foc a la pell,

clar està, que es pot ofendre

aquell que estiga “tacat”;

mes n’hi ha, per donar i vendre,

que estan nets, de veritat!

L’oli taca per on passa

segons tota la gent diu,

i la gent mai no en té massa:

Més val “taques” ... que lleixiu!

Aquelles falles antigues

que als veïns feien “la col”

i es cremaven enemigues

del defecte... i del “bunyol”,

tenen, ara, una malícia

per a no ofendre a ningú,

lo que ofén, és la injustícia;

i el foc “falla”... pel comú.

Ja que la falla és �amera

que de llum i exemple val,

i a la nostra “Ravalera”

tindre juí és natural,

al Tribunal, sense excusa,

s’ha portat al “delinqüent”.

La Comissió és qui l’acusa;

però qui falla”... és la gent!

El juí que versa Artola amb gran habilitat mètrica 

tracta de posar en clar el problema dels arrossers 

i de l’adob. Introduïx referències al problema de 

l’habitatge, tractat també en el llibret del barri 

d’Onda, i justi�ca tant el comportament dels acusats 

com el dels acusadors. Finalment, deixa el veredicte 

en mans del lector.

Sala del tribunal

(S’ha constituït “la Sala”

i la “vista” entra en funció.
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El “defensor” és... la xala;

però el Fiscal “tira amb bala”

....en nom de la Comissió)

President:

Que passen els acusats!

(Entra un grupet d’arrossers

ben vestits i alimentats,

amb aspecte de banquers).

(Quan ha passat la remor

i està en son lloc cadascú,

el President, tronador,

trona el masclet oportú).

¿És veritat que a vostés

els “abocaven el pot”

i mentre, anaven al clot

les collites dels demés?

Un:

Açò si que és divertit!

¿I quina culpa es la mostra?

President:

¡Està molt lleig, puix demostra

privilegi.. de pro�t!

Un:

¡Ningú no havia dit mai

cosa tan plena de gràcia!

¡Anem! ¡vosté es des�cacia...

o és que s’ha fet de la FAI!

President:

¡Tinga respecte a la Sala

perquè jo no permetré

que aixina parle vostè:

Sóc foguejat... i de Pal·la!

Un:

¡Mut i a la gàbia! ¡Està vist

que ací la raó ne és llei,

i no cap altre remei,

que callar... o ser malquist!

President:

¡Llixca el senyor Secretari

l’apuntament, que en rigor,

s’hauria de dir millor,

“apunt”... sense comentari!

que un arrosser de talent,

volgué remeiar la gent

contra tota “carestia”.

—Puig n’hi ha crisi de menjar

i és tan bona la paella

cal pensar primer en ella...

¡i en l’arròs que ha de covar!

Es decidí que les terres

convé abonar-les, i així

vore si ,donen de sí...

I no donen... tantes guerres!

I com era “de raó”,

ho feren com ho pensaren

per l’arròs “cooperaren”

perquè l’arròs, és molt bo.

Mes, com això de l’abono

ve tan apretat... i just,

per a no tindre un disgust

acudiren al “patrono”.

El “patrono”, molt atent
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perquè d’ arròs es tractava,

com l’ “engravà no té “grava”,

...pensà en “gravar”... al client!

I com coneix el negoci,

els abocà tot el “pot”,

per més que anaren al clot

altres colliters... de l’oci.

I aixina fon que el panís

¡i el blat, entre altres collites,

se quedaren... “mon�orites”

encara com tenen pis!

Que aquell que hui troba casa

(per més que siga un tonell)

o és Rei “vestit de burell “,

o sap jugar i fa basa.

I qui serà, infortunat,

que no oblide la misèria

quan coneix bé “la matèria”

té un joc privilegiat?

Per això, cosa és planera,

no ha d’ estranyar-se ningú,

si qui ha passat l’AEIOU

vulga “passar la barrera”.

L’Apoderat, és al cim,

els cabals, dins de la caixa,

diuen que la sort no baixa

perquè l’arròs és sublim!

I baix, un gran engranatge

diu clar, sense dir ni un mot,

que qui està “abocant el pot

pot estar.. en el potatge”.

Cal contemplar el quadret,

sàtira i caricatura,

de l’arrosser quan mesura

arròs que ven, satisfet.

Li brollen del pot els duros,

fart d’aigua, arròs i amoníac

i no pot nugar el sac,

i es fuma, sempre, bons puros.

Mentrestant, panís i blat,

marcits, se moren d’enveja

i ballen amb la més lletja

...perquè és la que els han deixat!

No hi ha collita possible:

¡Si no s’abona, no es cull!...

I té que eixir per un ull

l’abono insubstituïble.

I gastant substància gris,

com hi ha restriccions... diürnes

fan maniobres nocturnes

perquè l’abono és precís!

Per símbol de la malícia

ací han posat un embut,

I per senyal de lo brut

un servidor de brutícia.

I dins d’ell, com un present,

dos panolles, mig barrusques,

que diuen, sense que el busques,

son repelat argument.

Després ve una ,vocalista

i dos xiquets, dissemblants,

que canten un d’eixos cants
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que son moda... massa vista.

“Como en España, ¡ni hablar!”

i la “Somos diferentes”

són les dos lletres coentes

que ací pareixen cantar.

¿I eixa parella confusa

que es pica de la ració,

i té tota la raó

perquè la rodó és... de puça?

Encara que ja són vells

i els queixals els empenyaren,

es creuen que, si menjaren,

se’ls omplirien les pells.

Ella porta una cartilla

minúscula, de cupons,

i ell, assenyala intencions

de la falla que l’humilla.

Mes la caixa, que està dalt,

està tan plena i tan farta,

que no sap a quina carta

quedar-se,.... per fer l’assalt!

L’hi regloten les divises

entre els feixos de bitllets,

i diuen pensats... i fets

de coses que són precises.

I ¡clar està! Són els bous

Els que les “divises” porten!

¡Tan sols per això es conhorten

els economistes nous!

I ací estan totes les coses

de la falla, punt per punt.

El crim és, que n’hi ha un difunt,

i el veí viu entre roses!

President:

¡Ja pot parlar el Fiscal!

Fiscal: ¡

Amb la venia de la Sala!

Pensava «tirar amb bala»;

però em pareix que no cal.

Direm, en una paraula,

que és tot perquè els arrossers

volen ser sempre els primers:

¡L’arrós va davant, en taula!

Mes darrere de l’arrós

els altres plats s’arrengleren

i just és que tots tingueren

gràcia i pro�t per al cos.

L’ “abono” és un acte lícit,

mes tots deuen “abonar”;

no que ho tinguen que “pagar”

només uns, per més explícit.

I si per forca major

l’ ”abono” ha de ser «orgànic»,

¡no vullga ningú, tirànic,

pretendre tindre’l millor!

Perquè, en propi bene�ci,

«fent la forca»... que han pogut,

la Llei han tornat embut

i han fugit el sacri�ci.

¡Acuse jo als arrossers

d’apro�tats que emboliquen

puix, mentre els altres ploriquen
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ells s’han un�at de diners!

¡Demane, per conseqüència,

que se’ls envie, a tots ells,

a omplir els “Nitro tonells”,

i a fosques, per penitència!

(El públic de llauradors

aplaudeix entre rialles,

i es “cremen”, més que les falles,

els arrossers... munyidors).

President:

EI defensor pot parlar!

Defensor:

¡Amb la vènia! ¿Qui em diria

que, “de turno”, jo tindria

que vindre ací a defensar?

Ací vinc jo, sense ganes,

a fer com qui diu, i dir

que absolts tots deuen eixir

¡i que toquen les campanes!

Però si ho prenem a pit ,

pels fets en sí , no hi ha pena;

puix tindre la panxa plena

no és, encara, cap delit!

¿Que s’apro�ten a manta?

¿Que son fartons i barrut?

¿i quan la gent diu sabuts

als “pillos” de bona planta ?

¡Tingam ja la festa en pau

que no estem per a més testes

i no seran més honestes

les que armen més gran “cacau”
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Cap delit ací no trobe

digne de ser castigat,

puix ací, ningú ha faltat

ni ha �cat els peus al cove.

Per això, solemnement,

i estalviant la saliva,

dic que a la “Cooperativa”

se la declare INNOCENT!

(Gran ovació prolongada

dels arrossers acusats;

els demés, esta vegada,

xiulen i criden «cremats).

President:

¡Per a sentència i conclús!

(Al president que és un os,

l’espera a casa l’arrós...

i va més recte que un fus!)

I com ja tot s’ha aclarit

(és dir, no s’ha aclarit res)

ací remota el procés,

i la “Vista”... es fa de nit!

I ací acaba el recorregut per l’herència que ens va 

deixar Bernat Artola i Tomàs, un castellonenc de 

naixement i borrianenc d’adopció, que va saber 

desxifrar les peculiaritats d’un monument faller 

afegint un colp impressionant de qualitat poètica, 

deixant-nos cinc vertaderes joies de la poesia fallera, 

que hui les falles de Borriana agraïxen, expressant el 

seu orgull per tan meravellosa aportació.

Bibliogra�a utilitzada:
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Versades en l’oblit

Al món de les falles pocs seran els que no 

han escoltat parlar de l’obra de teatre Nelo Bacora, 

�ns i tot, més d’un faller podrà dir que, en alguna 

presentació, concurs o acte de la seua comissió ha 

interpretat este conegut sainet. Però si parlem del 

seu autor, el grau de coneiximent baixa de manera 

indefugible. Nelo Bacora, pot ser el sainet valencià 

més conegut al seu moment i en l’actualitat. S’estrenà 

el 21 de juny de 1918 al saló Novedades de València 

ciutat i hui en dia, vora 100 anys després, continua 

representant-se per tot arreu del nostre territori no 

només per comissions falleres, sinó també per grups 

de teatre de tota classe i condició. El seu autor fon 

Josep Peris i Celda, escriptor reconegut en la seua 

època però del qual no es conserva, al mateix nivell de 

l’obra, la seua memòria en els nostres dies. Una placa 

commemorativa de la Falla Ripalda-Soguers, de la qual 

formà part, el de�nix com a poeta, faller i valencià. I no 

es pot trobar millor de�nició per a esta ploma de vers 

fàcil, amant de València i les seues tradicions. Pare, 

espòs i treballador, i tal volta, per tot açò, per damunt 

de tot, un faller de soca-rel.

Dramatúrgia versada

Peris Celda va nàixer en 1882 al carrer Barcelonina, 

14 del Cap i Casal. Des de ben prompte manifestà 

una predisposició per les arts, de tal manera que a 9 

anys entrà a formar part d’una companyia infantil 

de sarsuela, i arribà a actuar a Nàpols i a Roma. A la 

seua tornada continuà la seua formació acadèmica 

a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles, encara que 

la major part de la seua vida laboral transcorre 

com a membre de la Junta d’Obres del Port de 

València (1927 a 1952, any de la seua jubilació). Esta 

activitat laboral, juntament amb les seues 112 obres 

dramàtiques de diversos gèneres li feia comentar a 

sovint que «vivia de les sobres».1

En este sentit, la seua primera obra estrenada fon 

Tres artistes de porche l’any 1902 al teatre El Medio 

Día de Russafa. El seu primer gran èxit tardaria una 

dècada en arribar. Es tracta de Terres maleides, que 

com indiquen les cròniques, s’estrenà el 9 de febrer 

de 1911 al teatre Princesa. A El Mercantil Valenciano 

d’aquell dia podem llegir: «Por la noche primera velada 

valenciana con el estreno del drama en cinco actos, 

arreglo escénico de la popular novela La Barraca y 

titulado Terres malaides presentado con magní�co 

decorado nuevo y todos los detalles.»2

Al sendemà trobem la ressenya de l’estrena per 

Mascarilla pseudònim del crític literari José María 

López: «Es muy digno de alabanza el esfuerzo 

realizado por el sr. Peris, escribiendo su obra en verso, 

1. “Per�l. Selecció de versos” Josep Ernest Peris-Celda 
Puchades. Editorial Nova Valencia. 1988

2. El Mercantil Valenciano 9/02/1911
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correcto y sonoro en la mayor parte de los pasajes 

escénicos, lo cual hace más simpática y agradable esta 

nueva producción teatral. (…) El autor fue llamado a 

escena al �nal de todos los actos, siendo aplaudido, 

y al terminar la representación se repitieron los 

aplausos, que el autor escuchó en unión de los 

intérpretes.» El crític també repassa l’actuació dels 

actors i en concret parla d’Enrique Rambal «Rambal 

estuvo sencillamente admirable, siempre en situación, 

diciendo muy bien y dando al tipo de Batiste todo 

el relieve que requiere.»3 Enrique Rambal és un cas 

més de valencià pràcticament desconegut en els 

nostres dies, en este cas actor, i que realment és una 

peça fonamental per a entendre el teatre valencià 

de principi del segle xx. Caldria aprofundir més en 

la seua amistat i relació amb Peris Celda, així com 

la de Peris amb Blasco Ibañez, autor de La Barraca, 

que possiblement estiga en l’origen de l’adaptació 

teatral de Terres malaides. En este sentit, hem pogut 

arreplegar una anècdota que va succeir durant el sopar 

de celebració del centenar de representacions del 

drama. A l’hora dels parlaments, Peris Celda va agrair 

la presència de Blasco parlant d’ell com a «pare de la 

criatura», mentre que quan el novel·liste va prendre la 

paraula remarcà jocosament que «el pare de la criatura 

és Peris, jo, en tot cas, seré el iaio».4

3. El Mercantil Valenciano 10/02/1911

4. Font: Entrevista oral amb Vicenta Peris, �lla de l’autor 
nascuda a 1919 i encara amb vida a hores d’ara.

En l’ambient teatral, com he referit adés, la seua obra 

més coneguda és Nelo Bacora, un sainet d’enredros 

quali�cat per l’autor com a astracanà. Però no és l’únic 

que en els nostres dies continua interpretant-se als 

escenaris. També és el cas de Sels de novensà (1917), 

Per la fam d’heretar (1918), La tia Pepa Tona (1918) o El 

dolor de fer bé (1921). En tot cas, el sainet no fou el seu 

únic gènere dramàtic tractat. A banda del seu referit 

èxit de Terres malaides, trobem sarsueles com Bunyols 

i llorer (1921) amb música del saguntí Antoni Palanca, 

revistes musicals com La traca (1924), Cacaus i tramusos 

(1927) o Noy, che y olé (1929). I, �ns i tot, dos milacres 

de Sant Vicent per a l’altar del Tossal: Detinte en l’aire 

(1929) i La sequia (1930). Això sense anomenar els 

apropòsits fallers. Totes estes obres teatrals, ja siguen 

sainets, sarsuela, revista, milacres o apropòsits, tenen 

un nexe en comú, estan escrites en vers.

Poeta de vers fàcil

El vers és, de fet, el lligam de tota l’obra de Peris, llevat 

de la novel·la de 1930 Les festes de l’Hort d’En Cendra i 

alguna col·laboració en publicacions tècniques. El vers 

formava part de la seua vida, de la seua essència. La 

família encara conserva fulls ab membret o�cial del 

Port de València que Peris Celda apro�tava per a nugar 

en curt la musa quan esta se li presentava en hores de 

treball. La fama de versador i el seu esperit inquiet, del 

que parlarem més avant, el portava a col·laboracions 

de tota classe, com són els versos que escrivia per als 

invidents. A principi del segle xx, els cecs de la capital del 
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Túria es guanyaven unes pessetes pregonant a la gent 

del carrer les noticies locals, nacionals i internacionals i 

els seus pregons estaven escrits per Peris Celda en vers, 

naturalment. Els invidents li agraïen la seua col·laboració 

amb una rondalla el dia de Sant Josep i, l’homenatjat, els 

convidava a dolços i mistela.5 

La poesia de Peris té la seua màxima expressió en 

els llibrets de falla perquè, tot i la seua capacitat 

versi�cadora, l’autor no publicà cap llibre en vida, 

encara que, a banda de la seua producció dramàtica, 

col·laborà en jocs �orals, publicacions col·lectives, 

trobades, corones poètiques i tota classe d’expressions 

culturals al voltant de la poesia. El fet de no publicar 

cap llibre propi exclusivament de poesia, no vol dir 

que els seus versos no tinguen qualitat i es demostrara 

en ells domini de la tècnica com es pot comprovar en 

el següent sonet publicat al llibret de 1919 de la Falla 

dels carrers d’Aragó-Gandia (hui desapareguda).6

“NO LI TROBE A FALLA CONSONANT

 Per vore si medalla endur-me puc,

 estic buscant-li a Falla consonant,

 pero tan gran batalla em va donant

 que esgalla el meu cervell, chupant-li el suc.

5. Font: Entrevista oral amb Vicenta Peris referida

6. “Per�l. Selecció de versos” Josep Ernest Peris-Celda 
Puchades. Editorial Nova Valencia. 1988

 S’encalla la raó… Se me fa un nuc…

 Com una endevinalla descifrant,

 apunts de l’antigalla vaig mirant

 per vore si devalla de retruc…

 No bote la muralla i és precís

 salvar en noble agalla el compromís…

 Per més que’l cap treballa, es impotent…

 S’esqualla en eixe esforç l’enteniment…

 Si es calla i se me talla, estic perdut

 i el consonant a Falla… m’ha vençut.”

En tot cas, la manca de publicació de les seues poesies 

sí que provoca que la seua posada en valor siga més 

complicada, puix caldria un important treball de 

rescatar-les d’obres de teatre, llibrets, apropòsits per a 

presentacions falleres i publicacions col·lectives a les 

que participà.

Quant a la temàtica de les poesies de Peris Celda, a 

banda de la purament fallera a què dediquem l’últim 

apartat d’este treball, són descriptives del seu temps, 

contemporànies i no exemptes de crítica social i amor 

per la terra i la llengua valencianes. Bona mostra 

d’esta crítica són estos versos del llibret de 1939 de 

la falla dels carrers Gibraltar-Cuba, Alacant i GV de 
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Germanies (hui desapareguda) que comencen així:7

 

 “Son els atracos – l’orde del dia

 i esta sangria – deu d’acabar,

 puix si seguixen – esta vereda

 ya nos nos queda – mes que emigrar”

 

I després de fer un passeig per tots els problemes de 

la població acaben dient:

 “¡Prou ya, senyores…! – Que tots se queixen

 puix no nos deixen – ni respirar…

 La classe mija – sols menja bleda…

 ¡Ya no nos queda… - mes que emigrar”

Peris Celda, el faller

Els vers de Peris Celda no s’entén sense les falles, 

Peris Celda no es compren sense el vers i sense les 

falles, i les falles estarien incompletes sense Peris 

Celda i el seu vers.

Els qui amem i estimem les falles fins al punt 

de perdre l’enteniment, sabem que existix una 

categoria humana per damunt de races, ideologies, 

classes socials i religions, la de ser faller. Josep 

Peris i Celda va pertànyer a esta categoria de 

7. “Per�l. Selecció de versos” Josep Ernest Peris-Celda 
Puchades. Editorial Nova Valencia. 1988
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persones i la seua follia fallera el portà a escriure 

explicacions de falla per a llibrets, incomptables 

apropòsits per a presentacions falleres que no 

estan catalogats, poemes per a falleres majors i 

muses, fundar comissions falleres, plantar falles 

en un pensat i fet i, fins i tot, convertir-se en 

artiste faller si calia.

Peris és autor de més de seixanta llibrets de falla 

datats entre 1919 i 1960, any del seu traspàs. En els 

versos d’estos llibrets, a banda de la crítica social, 

sura la seua vinculació personal amb la festa, i esta 

vinculació és part fonamental d’ells. Bona mostra 

d’açò són les versades del llibret de 1942 de la falla 

Hernan Cortés-Ciril Amorós (hui desapareguda, 

encara que en 1974 es funda la comissió Isabel la 

Catòlica-Ciril Amorós-Hernan Cortés en la mateixa 

demarcació).8

 “Per qué fem les Falles, pregunta el que ignora

 que espurnes i �ames portém en la sanc…

 -¿Per qué es comprometem en tanta faena

 patint tot un any

 en juntes, artiste, banderes, festejos,

 la música, rifes, permisos i balls,

 i fent mil visites per patis i escales

 buscant abonats,

8. “Per�l. Selecció de versos” Josep Ernest Peris-Celda 
Puchades. Editorial Nova Valencia. 1988
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i oint exabruptes d’aquells més ronyosos,

 com si una almoineta s’anara a captar…? –

 -Quan tant s’interessen i corren i lluiten…

 ¡per algo serà…!”

És evident, per estos versos, que Peris Celda era faller 

dels compromesos. Censat com a faller de la comissió 

Ripalda-Soguers per anys encara per determinar 

a l’hora de tancar este estudi, per la seua ocupació 

laboral es trasllada a viure als nous habitatges 

construïts al costat del port, i funda allí juntament 

amb més veïns, en 1946 i sent el seu primer president, 

la comissió fallera de Mare de Deu del Sufragi-Pl. 

Mare de Déu del Castell, actualment coneguda com a 

Blocs-Platja.

Però serà en la dècada dels anys 30 del segle xx quan 

arrepleguem les mostres més clares de l’esperit faller 

de Peris Celda. En 1930, es convertix en artiste 

faller, i signa la falla que es plantà als carrers Gracia 

i Clavé amb el lema «Els gloriosos», que apro�ta el 

costum dels fematers de fer entrar els seus carros 

el Diumenge de Resurreció des de les Torres dels 

Serrans �ns a la Catedral. Escenogra�a que s’arreplega 
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a l’esbós presentat juntament amb els personatges 

dels fematers, lloctinent, coeter, llauradors i 

xiquets. Segons pareix indicar en l’explicació per a 

demanar permís, este costum fou reprimit per les 

autoritats, i per tant comportava una crítica directa a 

l’administració pública i a determinats usos socials.9

Encara que la prova de�nitiva que ens parla de 

la personalitat de Peris Celda i posa de manifest 

totes les seues remarcades característiques de 

poeta, faller i valencià, és la falla que es plantà a 

la plaça del Carme en 1933 pels socis i veïns de 

l’autodenominada associació Casal Valencià, que 

per les dades arreplegades no deixaria de ser una 

ocurrència de Peris i els amics per a plantar una falla. 

En primer lloc trobem este avís a la premsa local: «Una 

falla improvisada. La valencianísima Sociedad Casal 

Valencià, siguiendo la costumbre nuestra de pensat 

i fet, ha decidido plantar una falla en la plaza del 

Carmen, lo que comunicamos a nuestros lectores por 

si quieren visitarla, pues dicha falla no se encuentra 

en ningún folleto ni publicidad fallera debido a 

que hace tan solo unas horas que se tomó dicho 

acuerdo.»10

No cal dir que darrere d’esta notícia es troba, sense 

cap dubte, la pròpia sàtira fallera de Peris, puix, si 

9. Arxiu municipal de València

10. El Mercantil Valenciano de 17 de març de 1933

és ben cert que l’esbós no apareix en cap revista 

consultada, el permís per a plantar falla el presentà 

el mateix Peris Celda el 28 de febrer de 1933, com 

així consta en l’arxiu municipal. El lema de la falla era 

«Encara ne queden». Encara que la curiositat d’este 

cadafal va més enllà de tindre Peris com a impulsor, 

com veurem a continuació.

El fet de poder relacionar esta falla amb l’autor 

es propicià gràcies a l’entrevista oral referida 

anteriorment, amb la seua �lla Vicenta Peris, que 

entre moltes anècdotes de son pare, em contà que 

havia plantat l’única falla sonora de la història i que 

d’això ni la Junta Central Fallera tenia constància. 

Evidentment, JCF no té constància perquè d’aquells 

anys no es conserven arxius i, encara que no és l’única 

falla sonora de la història, perquè durant els últims 

anys se n’han plantat un parell, sí que en seria la 

primera. Però és més, esta falla sí és l’única coneguda 

de què supose la representació d’un sainet per uns 

ninots de falla, com indica el seu llibret: «Sainet 

fallero en detalls/d’un casament ocurrit/a on l’amor 

pega badalls. Un acte en vers, dividit/en prólec i 

alguns detalls», encara que això no deixaria de ser una 

�gura literària si no tinguérem el següent testimoni.

En la nostra entrevista Vicenta em referix que se’n 

recorda perfectament que son pare li féu gravar una 

frase per a la falla: «Mare, tinc fam» i efectivament al 

�nal de la primera escena, el personatge de Pepi diu 

la frase «Mare, tinc fam». Peris gravà les veus de la 
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seua �lla i més persones perquè la falla fóra la primera 

sonora i l’única que representara un sainet, com era 

indefugible en ell, en vers. Només per esta audàcia 

pràcticament desconeguda, caldria ser recordat el 

nostre Josep Peris i Celda.

Recuperem l’oblit

La manca d’obra poètica publicada de manera 

independent, com he comentat adés, tal volta haja 

ajudat perquè Josep Peris Celda passe desapercebut 

en els estudis de la poesia valenciana de la seua època, 

puix podria catalogar-se la seua producció com de 

poesia festiva, pels versos dels llibrets, o sainetera, 

per la seua obra dramàtica, com aquells poetes 

d’espardenya de la Renaixença menyspreats pels 

cultistes. Però eixe menyspreu del teoricisme o�cial 

per la poesia, diguem-ne, popular, no hauria d’ocultar 

la �gura de Peris en tota la seua dimensió com a 

dramaturg almenys, i en tot cas, no hauria d’explicar 

que no ocupe un lloc preeminent a l’imaginari 

col·lectiu dels valencians. Este fet traspassa la 

qüestió al voltant del seu estil poètic predominant 

o de més fàcil accés, parla de l’arrelat menyspreu 

dels valencians per la pròpia cultura i els nostres 

personatges històrics. Tenim un exemple clar, d’açò, 

en els germans Álvarez Quintero, coneguts per una 

àmplia majoria de persones perquè es dediquen en la 

mateixa època al mateix gènere saineter, i això que ells 

no representen obres per tantes i tantes comissions 

falleres i associacions festives i culturals. Hem de 

recuperar per a la memòria persones com Peris Celda, 

poetes, fallers i valencians �ns a la medul·la si volem 

recuperar totalment la dignitat com a poble.

L’oblit, en tot cas, no és total per a este autor 

polifacètic, poeta al temps que faller o faller, i per 

això, poeta. Des de 1961, una placa al carrer Soguers 8 

del Cap i Casal, el recorda. La seua inscripció diu: «En 

este edi�ci visqué i en ell va crear la quasi totalitat de 

la seua obra teatral, el popular autor valencià En Josep 

Peris Celda. Per a memòria. Març 1961. A iniciativa de 

les comissions de falla del seu barri del Carmen.» Hui 

en dia, la que fon la seua comissió de Ripalda-Soguers 

continua convocant les comissions del Carme a un 

homenatge davant d’esta placa el dia de Sant Josep. El 

dia del seu sant que ausades no ho seria per casualitat.

Precisament en el llibret de Ripalda-Soguers de 1927 

trobem uns versos de Peris Celda que resumixen 

l’amor per la seua comissió i l’estima i vinculació per 

les falles. Estos versos acaben així:

 “Música d’alegres sons

 que tant adornes la festa…

 Despertà en murga i orquesta

 acompassada pels trons…

 Bunyols sucrosos i bons…

 Traca que fa el coeter…

 Fum que puja missager

 i pareix que’l cel el cride…

 ¡Feu units que no s’oblide
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La falla del meu carrer…!”

Epíleg a l’estil faller

Hi ha dos activitats íntimament lligades als 

nostres casals, el truc i el parxís. Doncs bé, 

en les dos trobem la marca de Peris Celda. 

En el popular joc de baralla, perquè en 1958 

s’edità una reglament al seu càrrec i del 

segon, perquè als anys 80 es féu popular un 

parxís amb les lletres de l’Himne de València, 

El Fallero, L’entrà de la Murta i el pas-doble 

València, i en el que a les caselles es conta 

la història del Tio Pep que heretà de sa tia 

i no té millor pensament que plantar una 

falla. Versos que provenen d’una auca escrita per 

Josep Peris Celda en 1947. Les versades relaten tots 

els enredros i menyspreus que ha de patir el tio Pep 

per voler fer falla, encara que al remat es veu d’alguna 

manera recompensat. Els últims versos em servixen a 

mi per a tancar estos fulls al més pur estil faller:

 “-Qué fer si soc valensià?...

 ¡El dumenche, l’Apuntà!

 -Que mentres Pepe existixca

 farà que la FALLA vixca”
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Introducció

La �gura de Carles Salvador està marcada per una 

intensa i variada activitat en què el poeta, el narrador, 

el dramaturg, l’assagista, el pedagog i el gramàtic, no 

són sinó diferents �tes d’un únic camí: una trajectòria 

de lleialtat al nostre poble. La relació que el mestre de 

Benimaclet va mantindre al llarg de la seua vida amb 

la festa de les Falles, festa major de la seua ciutat, ens 

descobrix una part de la seua trajectòria i producció 

poc coneguda, on, com passa amb la resta de la seua 

obra, la creació literària no es pot deslligar de la 

seua activitat cívica, entesa en un sentit ampli. Una 

activitat cívica que va estar presidida sempre per una 

defensa apassionada de la llengua dels valencians, en 

unes circumstàncies moltes voltes difícils i adverses.

Si bé el primera contacte de Carles Salvador amb les 

Falles és la seua participació de menut en les falletes 

que feien els xiquets del seu barri del Carme natal,1 

1. Enric Soler i Godes (1949) reporta una anècdota de 1900, 
protagonitzada per un Carles cremava la falla de la plaça de 
l’Arbre, i les pares s’encarregaren de calmar Salvador que 
llavors tenia set anys: «A principi de segle, uns xiquets que 
es deien Carles Salvador, Faust Hernàndez Casajuana, Pepe 
Blasco Teruel (nebot d’En Blasco Ibàñez) i altres, en el carrer 
de Corredores (el després famós Carreró de la Llanda) plantaren 
i botaren foc a una falla que ells havien construit. En lo millor 
de la festa aparegué el municipal corresponent demanant la 
llicència i l’autor de la falleta. La xicalla apretà a còrrer a vore 
com l’exaltada autoritat». Com tants altres menuts del barri 
del Carme, Carles Salvador prenia part en una d’eixes falles que 
els xiquets construïen com una manera més de participar en la 
festa fallera, en un joc d’imitació de la festa dels majors.

serà en la postguerra quan la vinculació del mestre de 

Benimaclet amb la festa gran del cap i casal tinga una 

rellevància especial a través de la seua col·laboració 

amb diversos anuaris fallers.

Les Falles, un espai per a l’acció cívica (1940-

1955)

Una volta passats els primers anys de la postguerra, 

en 1942 torna a aparéixer la �rma de Carles Salvador 

en la revista Pensat i Fet, moment a partir del qual hi 

haurà una participació continuada de l’escriptor en 

diverses publicacions falleres, que també s’estendrà 

a altres celebracions populars, com ara les festes de 

Sant Vicent Ferrer a la ciutat de València o, �ns i tot, 

les Fogueres de Sant Joan a Alacant. Per a entendre 

millor esta etapa de la trajectòria de Carles Salvador, 

hem d’inserir-la en el context de la seua obra literària 

i de la seua activitat civicocultural.

Així, en el pla literari, es consolida el camí de tornada 

als orígens de la seua producció, que ja havia començat 

a mitjan de la dècada dels trenta. Això es traduïa en una 

poesia que abandonava els elements renovadors que 

havien caracteritzat la temàtica i el llenguatge literari 

de l’etapa anterior, i l’aposta per l’anècdota sentimental 

i els recursos lírics convencionals com a mitjans per 

a poder arribar millor a una àmplia massa lectora 

popular. Es tracta d’allò que alguns crítics, amb alguns 

matisos quant a les dates, han anomenat «retorn als 

inicis» (Simbor, 1983), «cicle de València» (Carbó, 1994) 

o «etapa de maduresa» (López-Pampló, 2011). 



/ 187 /

Pel que fa a la seua activitat en el camp cultural, se 

centrarà en la defensa i promoció de la llengua a 

través de diverses infraestructures que culminaran 

amb la posada en marxa dels cursos de valencià 

en Lo Rat Penat (1949) i l’edició de la Gramàtica 

valenciana (1951). En uns moments adversos, de 

prohibicions, censura i restriccions a l’ús del valencià, 

Carles Salvador actuarà com un activista inesgotable 

i compromés, que trobarà en una celebració de forta 

expressió popular com les Falles una escletxa per a 

poder desplegar la seua estratègia de resistència i les 

seues propostes de redreçament.

La producció literària fallera

Entre l’any 1942 i 1955, any de la seua mort, Carles 

Salvador du a terme una intensa activitat literària 

en tot tipus de publicacions falleres (revistes, 

anuaris i llibrets de falla). Bona part de la seua 

producció fallera se centra en la redacció de les 

explicacions i relacions de dèsset llibrets de falla 

que, juntament amb els ja esmentats, han sigut 

objecte d’un excel·lent estudi a cura de López-

Pampló (2014). En estos llibrets, una volta més, 

impel·lit per les urgències històriques i atenent la 

seua responsabilitat cívica, Salvador orienta el seu 

esforç a contribuir a millorar la qualitat lingüística 

i literària d’este gènere d’ampli abast popular, amb 

la intenció d’oferir un model a la resta de poetes 

festius.

Amb eixe mateix objectiu publica 23 escrits en la 

revista Pensat i Fet (incloent-hi el poema pòstum 

«L’estudiant en març», 1956). També hi ha aquelles 

altres col·laboracions més o menys continuades, però 

nombroses, amb algunes de les moltes revistes que 

es publicaven cada any amb motiu de la festa de les 

Falles (34 escrits). I eixa voluntat d’oferir un model 

de literatura festiva i popular que aunara la correcció 

lingüística amb la dignitat literària és el que explica la 

seua intenció de preparar el llibre Falles jose�nes, que 

incloïa bona part de la seua producció poètica fallera.

Es tracta, majoritàriament de poemes en què les 

Falles servixen d’ambientació o motiu per a desplegar 

una poesia narrativa de caràcter variat i de temàtica 

diversa, mancada generalment de recursos moderns. 

Hi trobem poesia religiosa, amorosa, paisatgística, 

sentimental, retrospectiva, humorística i satírica, 

on Salvador canta els elements de la festa (sant 

Josep, la cremà, els ninots, les falleres majors, els 

focs arti�cials, les bunyoleres, l’Ofrena, la pluja...). 

Una poesia en conjunt poc valorada sota l’etiqueta 

de poesia fallera i de circumstàncies, però en què 

destaquen alguns poemes que aconseguixen elevar 

literàriament les vivències i els moments quotidians 

de la festa, amb un domini dels recursos i el 

llenguatge que fan que els seus poemes es desvien 

de l’encarcarament habitual en les publicacions 

falleres i aconseguisquen una �uïdesa que els dota de 

sinceritat. Així, no són poques les ocasions en què la 

seua poesia fallera va més enllà del retrat d’ambient 
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o costumista, i aprofundix en les sensacions més 

íntimes i personals, amb algunes imatges reeixides 

que aconseguixen transmetre l’experiència d’una festa 

encara viscuda com una celebració de joia popular.2

Dins de la producció fallera de Salvador, mereixen 

una menció a banda els poemes dedicats a exalçar 

la figura de les falleres majors. És este tot un gènere 

dins de la literatura fallera que beu dels codis de la 

poesia jocfloralesca, amb l’exaltació de la bellesa i 

l’alegria de la joventut, a les quals es ret compliment 

i vassallatge. Dins d’este grup de poesies, catorze són 

sonets dedicats a les diverses falleres majors de la 

ciutat de València entre els anys 1947 i 1955 (llevat 

de 1949). A més, va escriure també sengles poesies 

d’exaltació de la fallera major de la Falla Plaça del 

Caudillo-Sant Vicent de 1951 destinades a l’acte de 

presentació (poesia que després no va imprimir-se) 

2. Sense ànim de ser exhaustius, podem citar-ne poemes 
com ara: «Les fogueres de Sant Joan en l’alba tendra» (llibret 
de la Foguera Alfons el Savi, 1942), «Flames en la nit de Sant 
Joan (llibret de la Foguera Alfons el Savi, 1943), «Amor, 
foguera» (Pensat i Fet, 1944), «La falla en les altes hores de la 
nit» (Nit de Foc, 1944), «Falla primaveral» (El Bunyol, 1946), 
«Ninots de falla» (Pensat i Fet, 1947), «La falla dorm» (no 
consta el lloc de publicació, 1947), «Coets voladors» (Pensat i 
Fet, 1948), «Dansa de la falla» (Pensat i Fet, 1949), «El Sol, la 
Falla i la Lluna» (Pensat i Fet, 1949), «Epigrama de les falles» 
(La Despertá, 1949), «Sonet de l’endemà de Sant Josep» 
(Fallas de San José, 1951), «La falla no mor» (Mascletá, 
1952), «Les falles» (Pensat i  Fet, 1953), «Primaveral» (Pensat 
i Fet, 1953) o «Tragèdia fallera» (inèdita).

i al llibret (en el qual també va escriure l’explicació i 

relació de la falla).

Finalment, a banda de la seua obra poètica, no hem 

d’oblidar les seues col·laboracions en prosa, la majoria 

en forma d’articles de divulgació, �ns i tot amb algun 

article d’opinió i entrevistes.

La revista Pensat i Fet, una plataforma 

d’expressió del valencianisme

En les plataformes de redreçament en què Carles 

Salvador va participar activament durant la 

postguerra, �gura de manera destacada la revista 

Pensat i Fet. Fundada l’any 1912, des dels seus 

inicis va caracteritzar-se per ser molt més que una 

publicació fallera. En realitat, també es tractava d’un 

anuari literari de caràcter valencianista i d’abast 

popular, que va mostrar una inusual continuïtat, amb 

57 números publicats entre 1912 i 1972. Ja en la 

dècada dels trenta, Salvador tingué un contacte major 

amb alguns dels responsables d’esta publicació: un 

dels seus directors, Ricard Sanmartín, �gura com un 

dels �rmants de l’acord ortogrà�c de Castelló de 1932. 

No debades, Pensat i Fet va ser una de les primeres 

publicacions —i la de més difusió— a adoptar 

les Normes de Castelló i molts dels signants són 

col·laboradors habituals de la revista. 

D’altra banda, Salvador havia coincidit amb 

Sanmartín, qui era militant d’Acció Nacionalista 

Valenciana, en el setmanari Acció, que este partit 
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nacionalista valencià i catòlic va editar entre el 

13 de maig de 1934 i el 18 de juliol de 1936, i on 

també van participar Miquel Adlert i Xavier Casp, 

que n’eren militants. Precisament, tot just després 

de la guerra, alguns militants d’Acció Valenciana 

intentaren reprendre l’activitat del partit presentant-

se com a societat tipicofolklòrica per aconseguir 

que les autoritats franquistes autoritzaren les seues 

activitats. Dins d’esta línia d’actuació, en una de les 

primeres reunions es va plantejar la proposta de 

tornar a editar Pensat i Fet. L’objectiu era apro�tar la 

popularitat i difusió assolides per la revista, dins de 

les limitacions imposades per la dictadura i darrere 

d’una activitat permissible de tipus folklòric i cultural, 

per a disposar d’un òrgan d’expressió al servici del 

grup, que hi veia un instrument per a la represa del 

valencianisme cultural i literari. Això explica que en 

els primers números de la postguerra, Pensat i Fet haja 

d’entendre’s com un projecte d’Acció Valenciana, on, 

a més del seu director, Ricard Sanmartín, hi trobem 

Casp i Adlert. 

Així les coses, Carles Salvador tornarà a publicar en 

Pensat i Fet en 1942,3 arran de la seua incorporació 

a la tertúlia del grup Casp-Adlert. És el moment 

també en què la publicació reprendrà la seua línia 

3. Amb anterioritat, de manera esporàdica, Carles Salvador 
havia publicat sengles poemes en esta revista: «Símbol»  
(1918) i «Foc patri» (1921), que s’enquadren en la poesia 
patriòtica de l’època.

habitual després dels dos primers números de la 

postguerra (1940 i 1941), que presentaven un fort 

contingut religiós i laudatori cap al nou règim. Vista 

la impossibilitat de reprendre l’activitat d’Acció 

Valenciana, el grup, dirigit per Adlert i Casp, reorienta 

les seues iniciatives a l’àmbit literari. I Pensat Fet, 

tornarà a ser un element clau, ja que Sanmartín 

posarà a disposició de les activitats del grup els 

guanys obtinguts amb la publicació de la revista. 

Fruit del possibilisme, d’un canvi d’estratègia o d’un 

canvi ideològic per part de Carles Salvador, el cert 

és que les Falles apareixen com un dels únics espais 

d’expressió popular des d’on es podia mantindre 

viva una certa �ama valencianista en el camp cívic i 

cultural, a pesar del seu caràcter innocu per al règim 

—o potser per això. En eixe sentit, la revista Pensat 

i Fet només va fer que mantindre’s �del a la línia 

desenvolupada des de la seua creació i, sobretot, 

a partir de 1933, amb l’adopció de les Normes de 

Castelló. En la mesura que el grup aglutinat al voltant 

de Carles Salvador posa en marxa estes diferents 

iniciatives,  Pensat i Fet es posarà al servici d’estos 

projectes i hi donarà cobertura. Un repàs dels noms 

dels col·laboradors de la revista ens permet veure les 

sinergies que s’establien entre la històrica capçalera 

i els altres projectes mampresos per este grup, 

especialment els cursos de llengua de Lo Rat Penat, 

però també les publicacions de Lletres Valencianes.
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Difusor d’un model de llibret

Una de les constants de l’obra de Carles Salvador és la 

seua tasca tenaç per la millora de la qualitat lingüística 

i la digni�cació dels escrits en valencià. Este objectiu 

es va traslladar també a les Falles, un àmbit que 

pel seu caràcter popular havia restat al marge dels 

avanços normativitzadors empresos en la dècada dels 

trenta i on hi havia molts autors autodidactes que 

mancaven de la sensibilitat i formació lingüístiques 

necessàries perquè pogueren contribuir a avançar 

en esta línia. No obstant això, Salvador és conscient 

de la àmplia difusió que té la literatura popular i 

festiva, per la qual cosa dedicarà els seus esforços a 

dur a terme un treball de conscienciació i difusió. I en 

Pensat i Fet va trobar un mitjà idoni, per la popularitat 

i el prestigi que tenia esta publicació. 

De fet, la segona col·laboració de Carles Salvador 

en Pensat i Fet després de la Guerra Civil fou un 

article publicat en 1943 titulat «“Falla” i els seus 

consonants», on proporcionava als poetes fallers 

una llista de 100 paraules que podien fer servir per 

a fer rima consonant amb la paraula falla en les 

seues composicions. Com diu Cortés (1995: 229), 

«probablement, la intenció que animava aquest 

article no va ser només la de servir vocabulari als 

rimaires fallers, sinó fer-los veure també l’oportunitat 

d’a�nar la inspiració i de no caure en el parany de 

l’empobriment i la reiteració». Per això, Salvador cloïa 

el seu article animant els poetes a escriure els seus 

versos combinant estos mots «amb els que calga de 

l’idioma i amb inspiració, habilitat i bon gust». No és 

casual que, per a reforçar la seua proposta, �rmara 

este article com a director de número del Centre de 

Cultura Valenciana. 

En 1951 escriu Salvador en Pensat i Fet el poema 

«El llibret de la Falla», publicat amb el pseudònim El 

Fill del Fuster, on posa en vers el seu model canònic 

de llibret: moralitzador i fustigador dels vicis amb 

humor, escrit en valencià, en vers clar i sense 

�oritures, amb un llenguatge correcte i popular però 

no vulgar, i tenint cura de l’ortogra�a.

Motiu moralitzador

ha de ferir com la tralla;

carregat de bon humor

al foc puri�cador

porta els vicis fent rialla.

Ha d’estar en valencià,

perquè escrit en castellà

perd sabor i perd tipisme,

i no és cosa, clar està,

de fer més confusionisme.

En vers ha d’estar escrit

sense massa �oritura,

no fent abstrús el sentit;

lo que diga, estiga escrit

amb clara literatura.
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Però amb llenguatge correcte,

popular, no xavacà,

fent que el vers siga perfecte

com demana el purità

que no admet ningun defecte.

Sens faltes d’ortogra�a

estiga imprès el Llibret;

tinga un estil senzillet

i dignitat i alegria,

com ho fa el PENSAT I FET.

Era esta tota una proposta literària i lingüística sobre 

els llibrets de falla que tenia una signi�cació especial 

si tenim en compte el paper destacat que Salvador 

tenia dins Lo Rat Penat, entitat que organitzava el 

concurs de llibrets de falla, i també el fet que aquell 

mateix any Carles Salvador obtingué el primer premi 

en este concurs amb el llibret de la Falla Plaça del 

Caudillo-Sant Vicent.

En una línia semblant trobem les re�exions exposades 

en el seu article «El centenar del primer llibret de 

falla», publicat l’any 1955 en Pensat i Fet, el qual 

constituïx, a més, la seua última col·laboració amb la 

degana de les publicacions falleres. L’efemèride del 

centenari del primer llibret imprés, escrit per Josep 

Bernat i Baldoví, li servia a Carles Salvador per a 

establir un paral·lelisme amb la literatura fallera del 

moment i destacar la millora en l’ús de la llengua que 

presentaven els llibrets: «Havem transcrit el títol amb 

l’ortogra�a de l’època per a què es puga fer alguna 

comparació a favor, naturalment, de l’escriptura que 

ara s’usa en els llibrets de falla». Salvador destacava 

la �gura de Bernat i Baldoví per la seua defensa de 

l’ús de la llengua o la cura en el seu ús: «[...] poeta 

festiu, de vegades groller, a voltes satíric i càustic, 

el qual, al temps de befar la devallada de la nostra 

llengua en alguns sectors populars, tracta en ocasions 

de netejar-la, de polir-la i d’usar-la dignament», una 

perspectiva curiosa si tenim en compte que el suecà 

era habitualment presentat com un exemple de la 

degradació lingüística. 

A més, l’efemèride li permetia, una volta més, 

exposar quin era el seu model de llibret: «Ha de 

ser un quadernet o follet de poques pàgines, ha 

de contindre la història, o dit d’una altra manera, 

l’explicació de la falla; ha d’estar redactat en vers 

d’art menor (quartetes, quintetes, dècimes, romans, 

tercets, etc., etc., en octosíl·labs graciós, fàcil, 

intencionat, amb llenguatge familiar, entenedor, 

sense imatges poètiques de lirisme pur objectiu 

o subjectiu, les quals en lloc de millorar el llibret 

encara l’empitjorarien». I destaca més avant quin ha 

de ser l’objectiu: «aconseguint la màxima graciositat 

amb el mínim esforç conceptual». Aquell llibret de 

1855 és, per a Salvador, «model de tots els llibrets de 

falla vinents»: «Bernat i Baldoví creà el llibret de falla 

i de la seua ploma ixqué perfecte, amb les condicions 

que li calien i que per sort han perdurat: crítica, 

sàtira, humor...».
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Si �ns eixe moment, el paral·lelisme amb Bernat i 

Baldoví havia guiat el seu article, és en la part �nal 

quan parla clarament dels llibrets de falla del moment. 

D’una banda, subratllant l’aportació dels escriptors 

al gènere: «I ara ens cal remarcar dos constatacions. 

Alguns dels més interessants poetes actuals, lírics de 

primera �la, amb molts i molt estimables llibres de 

versos publicats i amb poemes inserits a les antologies 

de la literatura nacional, han escrit conscientment 

llibrets de falla digni�cant el gènere».4 D’una altra 

banda, fent referència a la decisió presa un any 

abans per Lo Rat Penat de fer o�cials les Normes de 

Castelló per a participar en el seu concurs de llibret: 

«els llibrets de falla actual, per tal que siguen tinguts 

en compte per als premis anuals que discernix el 

“Rat-Penat”, han d’anar, i de fet hi van, escrits amb 

l’ortogra�a o�cial que s’ha imposat per a tota classe de 

publicacions valencianes, des del Missal, de contingut 

tan transcendental com etern, a l’intrascendent 

llibret de falla que dura tres dies...». Per a Salvador, 

la literatura fallera no podia restar al marge de la 

consolidació de l’ortogra�a acordada l’any 1932, que 

era la que havien adoptat les editorials valencianes.

4. Al llarg de la història són diversos els escriptors de 
«literatura culta» que amb major o menor freqüència han 
fet incursions en el gènere dels llibrets de falla. És el cas 
dels germans Josep i Angelí Castanyer, Enric Duran i 
Tortajada, Vicent Andrés Estellés, Joan Valls o Carmelina 
Sánchez Cutillas. Per l’època en què Carles Salvador escriu 
el seu article deu referir-se a autors com ara Bernat Artola, 
Francesc Almela i Vives o Josep Maria Bayarri.

La lluita per la digni�cació lingüística

És evident la constant preocupació de Salvador 

perquè la difusió de la normativa ortogrà�ca arribe 

a les publicacions de les Falles. No sols en trobem 

testimoni en els seus escrits per als llibrets i les 

revistes falleres, sinó també en la premsa generalista. 

És el cas de l’entrevista que Milo li va fer el 31 de març 

de 1951 en el diari Jornada amb motiu de la publicació 

de la seua gramàtica i dels cursos de llengua de Lo Rat 

Penat. El periodista li pregunta per la importància 

d’«estos estudios», i Salvador li respon: «Enorme, para 

el nativo de esta tierra. Porque si es motivo de sonrojo 

cometer faltas de ortografía escribiendo en castellano, 

¿por qué no ha de serlo cuando se emplea nuestra 

lengua vernácula?». Tot seguit, Milo li demana si 

«progresa Valencia en este sentido», a la qual cosa 

Salvador li respon «Mucho. La gente se preocupa de 

escribir en valenciano y de escribirlo bien». I en posa 

com a exemple l’evolució experimentada en els llibrets 

de falla, «la mayoría de los cuales ya van escritos 

correctamente». La resposta és interessant perquè 

Salvador la dóna poques setmanes després d’haver-se 

celebrat les Falles.

Un any més tard, en el setmanari Mascletá, que 

publicava la Junta Central Fallera, Carles Salvador 

insistix en el seu afany per aconseguir la millora 

lingüística dels escrits generats per les comissions 

falleres, conscient que tenen una àmplia difusió que 

els fa arribar a un gran nombre de persones. Ho farà 
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en forma d’una carta al director, datada el 6 d’agost 

de 1952 a Benassal i que aparegué publicada en el 

número corresponent al 6 de setembre. Salvador, qui 

�rmava la carta amb els seus títols de president de 

la Secció de Filologia i Literatura de Lo Rat Penat i 

director de número i president de la Secció de Llengua 

i Literatura del Centre de Cultura Valenciana, exposa 

tot un ambiciós programa de mesures destinades a 

aconseguir l’objectiu de millorar la qualitat lingüística 

dels escrits que veien la llum amb motiu de la festa 

de les Falles. En primer lloc, proposava l’organització 

de classes de valencià gratuïtes destinades als 

col·laboradors de Mascletá, com també als escriptors 

que es dedicaven a la literatura popular anomenada 

fallera. En segon lloc, organitzar un curs per 

correspondència, les lliçons del qual es publicarien 

en este setmanari (sistema que Carles Salvador ja 

havia posat en pràctica a començament dels anys 

trenta amb els cursos d’ortogra�a i morfologia per 

correspondència en el setmanari El Camí).5 Finalment, 

Salvador plantejava la creació «durant els mesos 

5. Davant el creixement del nombre d’alumnes dels cursos 
de llengua que Lo Rat Penat havia posat en marxa, Carles 
Salvador va fer gestions perquè alguns institucions de la 
ciutat de València també n’impartiren (Centre de Cultura 
Valenciana, la Societat Coral el Micalet, la Casa dels Obrers 
Catòlics de Sant Vicent Ferrer, el Patronat de la Joventut 
Obrera, l’Ateneu Mercantil, la Mutualitat de la Dependència 
Mercantil, la Universitat i el Seminari Metropolità) (Cortés, 
2006: 57). És en el marc d’esta iniciativa on s’ha de situar 
esta proposta de Salvador a la Junta Central Fallera.

de febrer i març de cada any i en les O�cines de la 

Junta Central Fallera» d’una «“Secció de Correcció 

d’Originals Fallers” a càrrec d’un professor diplomat», 

a la qual «s’haurien de presentar els borradors dels 

textes, en vers o no, a enganxar en les falles». En 

una època en què les memòries amb els arguments 

de les falles i els llibrets havien de sotmetre’s a la 

censura governativa, Salvador aclaria que la «“Secció” 

no tindria cap altra missió fora de la correcció 

gramatical». Encara anava més enllà, ja que «també 

es podrien presentar els originals dels llibrets de 

falla abans d’anar a la imprenta i les galerades dels 

tals llibrets abans no foren compaginats i editats 

de�nitivament i posats en circulació». I proposava 

estendre este servici a les revistes falleres: «No cal 

dir que els col·laboradors i directors de les revistes 

falleres també podrien enviar a la “Secció correctora” 

tots els escrits destinats a la publicació».

De totes les ambicioses propostes que Carles Salvador 

plantejava en el seu article, només l’última es va fer 

realitat. Així, l’any 1954, coincidint amb la decisió 

presa per Lo Rat Penat d’establir l’obligatorietat de 

seguir les Normes de Castelló per a participar en 

el seu concurs de llibrets de falla, la Junta Central 

Fallera va crear, amb la col·laboració d’esta entitat, 

una o�cina de correcció ortogrà�ca per als escrits 

generats per les comissions de falla (llibrets, rètols o 

fullets).
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Participació en altres publicacions falleres

Sens dubte, per l’assiduïtat i intensitat amb què 

hi participa, la revista Pensat i Fet és la publicació 

que s’associa a l’obra cívica i literària de Carles 

Salvador en l’àmbit faller. Però entre els anys 1944 

i 1955 Salvador també col·labora en algunes de 

les nombroses revistes i publicacions falleres que 

s’editaven cada any a València. El motiu no és altre 

que la xarxa de relacions personals i els cercles en 

què es movia l’autor. 

A diferència de la línia editorial de Pensat i Fet, de 

marcat caràcter valencianista, amb els continguts 

únicament en valencià i tenint cura de la qualitat 

lingüística dels textos, la resta d’anuaris fallers 

estaven escrits majoritàriament en castellà, els 

pocs textos publicats en valencià es limitaven 

a la poesia i presentaven una certa anarquia 

ortogràfica i descurança lèxica. A més, estes revistes 

s’enquadraven dins d’una visió oficialista de la 

festa que estava en consonància amb les directrius 

marcades per les autoritats franquistes, que veien 

les Falles com l’expressió d’una peculiaritat regional, 

d’un tipisme, però sempre dins del marc de la 

unitat d’Espanya. Les consignes que subratllaven 

l’espanyolitat, la religiositat i el supraclassisme de 

la festa fallera eren una constant en estes altres 

publicacions on, al costat d’alguns poetes de la 

vella generació, apareixen firmes destacades de 

la premsa del Movimiento i de la intel·lectualitat 

orgànica local, que reforçaven el discurs oficialista 

totalitzador, de caràcter conservador dins del marc 

ideològic franquista.

En alguns casos, les col·laboracions són esporàdiques, 

com ara en Estampa Fallera, una revista on publicarà 

sengles poesies en 1944 i 1945; El Fallero, on publicarà 

l’any 1948 el poema «Ninots de carn i ossos»; La 

Voz Fallera, on en 1950 publicarà les quartetes 

humorístiques «L’amor i les Falles» i on en 1956 

apareixerà pòstumament el poema «La lluna riu...», 

com també pòstumament, en 1957 es publicarà en 

El Coet un fragment del llibret de la Falla Castelló-

Sogorb de 1953.

En altres ocasions hi ha una presència més 

continuada. És el cas de les col·laboracions amb Nit 

de Foc, que presenten dos etapes: una primera amb 

poemes fallers de caràcter paisatgístic sentimental 

(«La falla en les altes hores de la nit», 1944), 

humorístics («Cançó burlesca del temps de Falles», 

1944, i «El gasógeno veig jo que es la nostra salvació», 

1946) i religiós («Falles sagrades», 1948), i una segona 

amb sonets dedicats a les falleres majors de València 

dels anys 1953, 1954 i 1955, un subgènere que, com 

ja s’ha indicat adés, Carles Salvador cultivà amb una 

certa regularitat. De fet, de les nou col·laboracions 

que va fer per a la revista La Despertá, huit són sonets 

a les falleres majors del cap i casal (1947-1948 i 

1950-1955) i l’altra és un reeixit sonet evocador de la 

cremà («Epigrama de les Falles», 1949). De la mateixa 
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manera, també estan dedicats a les falleres majors 

de València els dos sonets publicats en el suplement 

de Falles del diari Levante. Com que els responsables 

d’estes tres publicacions estaven vinculats a la 

premsa local del Movimento, és plausible pensar 

que la participació de Carles Salvador es deguera a la 

seua relació amb Francesc Soriano Bueso, empresari 

impulsor de diversos projectes editorials i iniciatives 

valencianistes, qui apro�tà els seus contactes 

professionals amb estos diaris per a promoure-hi la 

presència dels autors valencians.

De fet, el mateix Soriano és potser també el nexe 

d’unió amb l’altra de les publicacions falleres 

on va col·laborar Carles Salvador, El Bunyol, que 

s’estampava en la impremta Sucesor de Vives 

Mora, de la qual Soriano era el propietari. En 1946 

Carles Salvador hi escriurà el sonet d’ambientació 

fallera i tema amorós «Falla primaveral» i en 1950 

se li reeditarà el poema religiós «Falles sagrades» 

(publicat prèviament en Nit de Foc, 1948). A més, 

en 1949, amb motiu del 25 aniversari de la revista, 

participa en una enquesta col·lectiva dirigida a 

personalitats destacades de la vida valenciana a les 

quals es pregunta «¿Qué faría vosté si tinguera 25 

anys?». La resposta de Carles Salvador constituïx una 

enardida defensa del seu compromís amb la llengua: 

«Si ara jo tinguera vinticinc anys faría exactament 

igual que ara faig: Escriure sempre en valencià. 

Perqué ha de saber el director d’El Bunyol que jo 

sempre he tingut vinticinc anys (quan anava a escola, 

de xicotet, i pareixia que en tinguera huit, era tan 

formal com ara) i sempre en tindré vinticinc, encara 

que algún día semble que en tinga huitanta. Açó vol 

dir que jo sempre he escrit en valencià; que sempre 

escriuré en aquesta llengua natural del país més bo 

que hi ha en la terra».

Carles Salvador, un escriptor per a les Falles 

A la mort de Carles Salvador, el seu amic Enric Soler 

i Godes, amb qui havia compartit tant projectes 

en camps diferents, feia una recordatori de Carles 

Salvador en el número de 1956 de Pensat i Fet. Les 

paraules de Soler i Godes subratllen que la vinculació 

de Carles Salvador amb les Falles s’ha d’entendre com 

una mostra clara del seu compromís cívic:

Carles Salvador fón un escriptor valencià que 

no girà l’esquena a cap manifestació de l’ànima 

valenciana.

Les falles, això que per a un grapat de coents és 

una vulgaritat inadmissible, fón per al nostre 

amic no una faceta més, sinó la més expressiva 

del geni creador valencià, de la manera d’ésser 

nostra.

I un poeta com ell, de tan �na vena poètica, 

no va sentir menyspreu per la poesia popular 

i �ns escrigué uns quants llibrets de falla. 

Llegint els llibrets de Bernat i Baldoví i els de 
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Carles Salvador, tan acurats de llenguatge i 

d’ortogra�a, es pot comparar l’evolució d’això 

que diuen literatura fallera. [...]

Carles Salvador fón —i ell no se n’amagava— 

un escriptor faller, però amb tota la dignitat 

i tota la responsabilitat que açò comportava i 

que va saber enlairar.

Al capdavall, com va passar en la resta de la seua 

variada i intensa activitat en els camps més diversos, 

la trajectòria de Carles Salvador en les Falles 

també va estar presidida per eixa «exemplaritat 

propagandística, d’acció» que l’any 1930 el van fer 

de�nir-se com un «polític de l’idioma». Un compromís 

cívic que sempre va tindre amb un anhel superior: 

defensar la pervivència de la nostra llengua i, amb 

esta, de l’ànima del nostre poble.
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Carles Salvador va nàixer el 1893 al barri del 

Carme de València, al cor popular i històric del 

cap i casal. L’any 1955 va morir a Benimaclet, 

llavors un barri separat de la capital i envoltat d’horta, 

on havia treballat de mestre durant cosa de vint anys. 

Entremig, havia viscut un llarg període a Benassal, a 

l’Alt Maestrat, un poble on es va casar i amb el qual va 

tindre una vinculació enorme, �ns al punt que molta 

gent pensa que el mestre era d’aquella població.

Des de ben jove, Salvador va col·laborar amb el món 

faller, sobretot en els llibrets de moltes comissions. Ell 

mateix es quali�cava com a «polític de l’idioma» i, per 

tant, no és estranya esta col·laboració: els llibrets són 

una publicació que arriba a molta gent, que naix del 

poble i és per al poble. Per a Carles Salvador, estes dos 

característiques eren fonamentals per al seu objectiu 

principal: difondre l’ús del valencià i digni�car-lo a 

tots els nivells.

Convé recordar, a més a més, que els llibrets de falla 

on va participar no són la seua única contribució a la 

festa, sinó que s’inscriuen en el conjunt de poemes i 

textos divulgatius sobre les falles que va publicar en 

llocs diversos, com ara la revista Pensat i Fet. El mateix 

Salvador va començar a reunir esta part de la seua 

producció en un recull titulat Falles jose�nes, enllestit 

pòstumament per la seua �lla So�a. 

Carles Salvador va col·laborar en vint-i-dos llibrets. El 

primer, l’any 1918, en una falla del costat de la casa on 

havia nascut, al barri del Carme. L’últim, l’any 1955, 

en una falla de l’Eixample. Sempre va participar en 

llibrets de la ciutat, amb alguna excepció: col·laborà 

amb una agrupació d’Alzira i una altra de Borriana, a 

més d’una foguera d’Alacant. De totes les comissions, 

la de Benimaclet és la que més vegades comptà amb el 

seu suport. És normal, ja que era el barri on visqué i 

treballà com a mestre des de 1934 �ns a 1955.

Cronològicament, les col·laboracions es distribueixen 

en tres períodes molt de�nits. Al llibret de 1918 li 

segueix un llarg període sense participar directament 

en cap altre llibret; això coincideix amb els anys que 

el poeta va viure a Benassal. Lluny de la ciutat, en 

una comarca on les falles no tenen tradició, la seua 

vinculació amb la festa va davallar, però no el seu 

interés ni la seua simpatia, que es mantingueren tota 

la vida. Prova d’això són els diferents articles que, 

durant els anys vint, va enviar a la revista degana de la 

premsa fallera, el Pensat i fet.

A partir del moment que torna a València s’intensi�ca 

la participació en llibrets. Poc abans de l’esclat 

de la Guerra Civil i durant el con�icte fa dos 

col·laboracions, però és sobretot a partir de l’any 1943 

quan dedica una gran atenció al llibret. No ens ha 

de sorprendre gens. En el seu exlibris (és a dir, en el 

segell que posava en els volums de la seua biblioteca) 

Carles Salvador deia: «València per damunt de tot». 

I qui diu València, diu el valencià. En els anys foscos 

de la postguerra, la llengua estava prohibida i eren 
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pocs els llocs on es podia usar fora de l’àmbit privat 

i familiar. Els llibrets, particularment la part que 

anava en vers, amb l’explicació de la falla, eren un 

dels pocs espais on estava permés escriure i publicar 

en valencià. Salvador no podia deixar escapar una 

oportunitat així.

El tema principal dels llibrets de Carles Salvador són 

les falles mateixes. En alguns casos, es tracta d’una 

exaltació de la fallera major, inevitablement plena de 

tòpics sobre la bellesa de la dona valenciana. Així, al 

llibret de la falla de Benimaclet de 1947, llegim: 

Moreneta d’ulls preciosos

tens els llavis primorosos

i graciós l’acaminar.

Te veig igual cada dia

i el món s’ompli d’alegria

per AMPARÍN ALMENAR.

Al mateix temps, trobem ara i adés una certa crítica 

social, sempre suau i poc agressiva, en general lligada 

a l’actualitat abordada pel monument faller. Així, al 

llibret de la falla del Tio Pep de l’any 1952, s’incideix 

en un vell tòpic de la poesia humorística valenciana, 

la coentor, des de diferents punts de vista. Per la 

gràcia de les composicions que el llibret va meréixer 

el primer premi del concurs de l’Ajuntament i Lo Rat 

Penat: 

Aquell altre que ven pisos

de fang que sembla ciment

i �rma set compromisos

i sap que set voltes ment;

que era abans obrer de vila

i ara diu que és constructor

perquè cavil·la i cavil·la

cóm pararà més senyor. 

[…]

Si el nou ric és una plaga

d’alls i cebes –¡coentor!–

i el seu mal gust no s’amaga,

que Déu ens salve, Senyor!!!

En una secció del mateix llibret, titulada «Piuletes 

i Tronadors», Salvador incideix de manera més 

aguda en el tema per criticar aquelles persones que 

abandonaven el valencià i parlaven un castellà ple 

d’espardenyades, com si el canvi de llengua els fera 

pujar de categoria social:

Si és rica i diu “ambolica”,

“hilo de aram” i “andesprés”,

ella podrà ser molt rica,

però de cursi ho és més. 

Un altre aspecte habitual als llibrets és l’interés 

pels costums populars, re�ex de la vida valenciana 
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tradicional, sovint amb no poca enyorança. Un bon 

exemple són estos versos del llibret de la falla de 

Benimaclet del 1943, dedicats a un personatge molt 

conegut en la València de les primeres dècades del 

segle xx, el venedor ambulant de pardals:

 «Tres pardalets una aguileta.

  Sempre van en bicicleta.

Ploreu

xiquets

que pardalets

tindreu.»

[…]

Recordant el temps passat

que és millor si és alluntat,

Pardalero, t’hem plantat

en esta falla.

Des d’un punt de vista formal, la tendència de Carles 

Salvador als llibrets de falla és seguir els esquemes 

clàssics de la poesia popular. Això justi�ca el 

predomini dels versos de set síl·labes, sovint agrupats 

en quartets o quintets:

Té el geni com un coet,

per no res ja està enfadat.

Si li preguntes, pobret,

d’on és �ll, te diu, cremat,

–Jo sóc de Beni-masclet.

Pel que fa al model lingüístic, els escrits fallers de 

Carles Salvador, periodístics, divulgatius i poètics, 

solen incorporar a la festa les Normes de 32, cosa 

ben coherent amb la pretensió de normalització 

que va conduir bona part de l’acció cívica del poeta. 

Als llibrets, així i tot, trobem algunes vacil·lacions 

ortogrà�ques pròpies d’una edició ràpida i poc 

revisada, com també de les concessions a la llengua 

oral i als registres més col·loquials.

En resum, la col·laboració de Carles Salvador amb 

els llibrets de falla posa de manifest la seua voluntat 

d’incidir socialment a favor de la utilització del 

valencià, de manera digna i completa, en tots els 

àmbits d’ús. Una voluntat que constitueix un exemple 

en la societat actual, on molt dels objectius que el 

mestre perseguia s’han aconseguit, però en la qual 

el valencià encara no ocupa el lloc que li correspon 

com a llengua d’ús habitual entre tots els valencians 

i les valencianes, siga a les falles, a la Universitat, a 

l’hospital, al centre comercial o en qualsevol espai de 

la nostra vida.





Notícies d’un manuscrit de Carles Salvador:
l’edició d’Antologia poètica, de Teodor Llorente

Rafael Solaz i Albert
Bibliòfil i membre de l’Associació d’Estudis Fallers
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En la nostra biblioteca �gura un dels 

exemplars que més tenim en estima, el 

manuscrit amb pròleg, selecció i notes de 

Carles Salvador sobre l’obra Antologia poètica de 

Teodor Llorente.

Esta Antologia, obra pòstuma de Carles Salvador, 

va ser publicada per l’Editorial Sicània (fundada 

per Nicolau-Primitiu Gómez) en 1958, dins de la 

col·lecció Sicània antològica, amb dibuixos de Carles 

Gargallo i coberta d’Antonio Ferrer. El manuscrit, de 

1946, és un compendi de 167 quartilles, escrites per 

una sola cara en paper reciclat.

Precisament la reutilització de paper, atesa la 

seua escassetat, va ser una pràctica molt comuna 

en l’època de postguerra. Carles Salvador emprà 

diverses classes de fulls, com els produïts en la 

seua escola, impresos o�cials, grà�cs amb dibuixos, 

etc. Qualsevol paper amb el dors blanc era objecte 

d’escriptura.

Si examinem una a una totes les seues pàgines 

veiem diverses classes de paper: de baixa qualitat 

(característic dels anys quaranta), paper ratllat, 

mecanogra�at a una sola cara o impresos relatius 

a la Xarxa Nacional de Ferrocarrils del Nord. Totes 

van servir al nostre autor per a escriure les seues 

apreciades notes i selecció de poemes de Llorente. 

També crida l’atenció algun escrit de l’Ajuntament de 

Benassal, amb el segell estampat, fet que con�rma que 

Dibuix original. Antologia poética.

Carles Salvador, Teodor Llorente. 
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Carles Salvador ho va escriure en esta població, on 

fou destinat com a represaliat i on romangué durant 

anys.

Quant als dibuixos i il·lustracions que 

sorprenentment apareixen, es tracta de mapes 

realitzats per alumnes. Criden l’atenció els 

corresponents a les comarques i els rius de Castelló, 

de la resta del País Valencià i altres referits a 

Amèrica, possiblement realitzats abans de la 

Guerra Civil. Con�rma les nostres suposicions un 

signat i datat en 1928. També hi ha alguns fulls 

mecanogra�ats amb apunts sobre diversos estudis 

en què Carles Salvador participà, sonets de Miquel 

Duran i Tortajada, Bernat Artola, Xavier Casp, Maria 

Ivars, Navarro Borràs i Josep Mascarell. També cal 

fer esment dels textos mecanogrà�cs de producció 

pròpia que inclouen poemes amb recti�cacions 

manuscrites.

En un dels reversos dels fulls hi ha un sonet de 

Salvador mecanogra�at, dedicat a Victòria Noguera 

un diumenge d’hivern en els Jardins del Real de 

València, text possiblement inèdit:

Si quan s’eleva el sol del novell dia

la mar serena és blava i el cel, clar;

si al vent llança l’ocell en despertar

sa eterna i amorosa simfonia.

El pròleg de l’obra ocupa deu fulls amb numeració 

romana. És un cant a l’obra del poeta Teodor 

Portada de l’original. Antologia poética.

Carles Salvador, Teodor Llorente. 
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Pròleg. Antologia poética. Carles Salvador, Teodor Llorente. 
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Llorente: L’any 1836 naixia a la ciutat de València qui 

havia d’ésser la �gura primordial de la poesia moderna 

valenciana... El nostre Carles Salvador anota dades 

sobre la transcripció de l’Antologia i la seua justi�cació 

ortogrà�ca respecte a la utilització de les Normes de 

Castelló de 1932:

«La present ANTOLOGIA LLORENTINA 

no és solament una tria, una selecció, sinó 

que és, al mateix temps, una transcripció. 

En primer lloc cal dir que totes les edicions 

llorentines anterior a l’actual han estat fetes 

amb l’ortogra�a de la Renaixença –inclosa 

l’edició de 1936–, època en que encara no havia 

Pròleg. Antologia poética. Carles Salvador, Teodor Llorente. 
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Pàg. 60. Antologia poética. Carles Salvador, Teodor Llorente. 
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un criteri ortogrà�c únic en ús sinó múltiples 

criteris, tots de tipus personal; època titulada 

d’anarquia ortogrà�ca. S’aconseguí la uni�cació 

en adoptar la totalitat d’escriptors i d’entitats 

culturals valencianes les normes ortogrà�ques 

de 1932.» 

Acaba este pròleg, datant-lo, �rmant-lo i anotant:

«Hem deixat que el metre, el ritme i la rima 

siguen, en la transcripció, els mateixos que en 

les poesies originals. 

Els nostres punts de mira no és obra singular: 

la reedició dels clàssics i la de les Obres de 

Verdaguer, Maragall, Costa i Llobera, Guimerà, 

per exemple, ens ho abonen. És l’única manera 

de poder posar a les mans dels lectors d’ara els 

autors més o menys antics.»

Estem davant d’un manuscrit que tenim registrat amb 

el núm. 10289 de la nostra biblioteca. Per tot això, es 

tracta d’una obra interessant i important, en la qual 

s’aprecia l’extensa labor realitzada pel nostre autor en 

bé de la poesia i de la cultura valenciana en general. 

Antològic Carles Salvador!





Poesia en temps de silencis:
l’esperit valencià en Carles Salvador

Òscar Pérez Silvestre
Filòleg i investigador
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Una amor és per la llengua valenciana.

I és un Tot.

És un Tot que fa roent el fang del cor.

Il·lusions i Voluntat,

Pensament i Activitat.

Ditxa i Glòria, Vida i Mort

ationen cada dia la foguera del meu cor.

Carles Salvador (1923)

El mateix any 1923 que Carles Salvador 

publicava el poemari Plàstic, el mestre de 

Benassal escrivia altres versos per a la revista 

La Coronació de Nostra Patrona, dirigida pel polifacètic 

Josep Maria Bayarri. Un dels poemes diu:

En la calma de la nit

he tingut un somni breu,

un deler i un goig cumplit

vora Vós, Mare de Déu.

Era el dia ple d’unció

en què Vostra Majestat

als carrers de la Ciutat

rebíeu coronació.

Un esclat de fortitud

valenciana, espiritual,

vibrà dins ma joventut

per la festa nacional.

¡I el meu cor en tal moment

era tot joir fervent!1

Aquest poemeta es titula, precisament, «Per la festa 

nacional». En veritat, hi hagué moltes esperances 

entre els valencianistes dels primers anys 20 que la 

coronació pontifícia de la Mare de Déu dels 1

Desemparats (13 de maig de 1923) fóra una autèntica 

ocasió que ajudara a retrobar l’ànima col·lectiva. És 

la primera conjuntura en què el valencianisme polític 

està més organitzat, compta amb alguns mitjans 

escrits que hi donen suport i la propaganda s’estén 

amb prou més efectivitat en papers, fullets volanders, 

mítings i aplecs. L’isolament a Benassal de Carles 

Salvador és pura anècdota geogrà�ca: des d’allà treballa 

incansable per la seua escola, per la seua obra literària 

i periodística, i per totes les iniciatives que es mouen 

a la Plana i a València. No mira pèl –ni temps– quan es 

tracta d’aportar a la causa de reconstrucció nacional, 

i ho fa des de tots els fronts possibles que li permeten 

les circumstàncies i la sociologia del seu temps. Des 

de tots, en qualsevol època, �ns a la � dels seus dies. 

L’efervescència dels primers anys 20 i primers 30 

contrasta amb les possibilitats més limitades durant 

el règim franquista, en el qual Salvador sabrà apro�tar 

les escletxes de la roca per a trasplantar els brins del 

valencianisme cultural i mantindre encesa la �ama, 

de primer en realitzacions més populars i assimilables 

amb motiu de les falles i de celebracions religioses 

1. La Coronació de Nostra Patrona (núm. X, 3 de febrer de 
1923, pàg. 6). Podreu trobar altres poemes seus en aquesta 
revista, concretament en els números XII (17-2-1923), p. 4, 
i XXII (28-4-1923), p. 4.
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centrals, i, més tard, a poc a poc, en iniciatives de més 

volada �ns a la seua mort el 1955.

La vàlua de la labor cultural –en el sentit més ampli 

possible– del «polític de l’idioma» és inqüestionable. 

Hi ha una coincidència general en les investigacions 

que s’han centrat, des de diferents perspectives, en 

aquest homenot incombustible, però ai!, hi ha una 

taca en el seu brillant expedient valencianista: després 

de ser un valent i un atrevit, va retornar als postulats 

estètics de Llorente... Sí, aquell que feia versos de 

barraquetes i santets. Mala cosa...2

2. Entre les moltíssimes referències a l’assumpte, esmentem la 
més recent que ha escrit Rafael Roca en Saó 404 (maig 2015): «La 
seua època de major dedicació llorentinista se situa, i no debades, 
en els primers anys de la dictadura franquista, quan, juntament 
amb Enric Navarro i Borràs, preconitzà un “retorn a Llorente” –“un 
retorn a les formes acadèmiques i als temes sentimentals oblidant 
un poc els cerebralismes que tan afortunadament havien remogut 
les aigües pútrides de les composicions de certamen, però que no 
havien estat massa acceptades pel poble”–, tal com explicà a la 
conferència “Llorente i els infants”, redactada en 1944 i llegida al 
desembre de 1948 al Centre de Cultura Valenciana». I �nalitza Roca 
amb uns interrogants ben suggeridors: «Era eixa empatia –infantil, 
en aquest cas– la que el polític de l’idioma buscava provocar entre 
el públic lector menys conreat? Era el “retorn a Llorente” una 
estratègia que perseguia l’acostament dels valencians a la seua 
literatura? Vostés mateixos». Recomane, a més, el quadern d’aquest 
mateix número de Saó, dedicat a Carles Salvador, en el qual 
Gonçal López-Pampló camina en la mateixa direcció: «una clara 
proposta de reorientació de la poesia valenciana cap a formes més 
conservadores i tanmateix més acceptables per la societat de l’època 
(en oposició al tímid avantguardisme que ell mateix havia practicat 
i defensat públicament durant els anys vint i trenta)».

El que volem mostrar ací no és cap prova de�nitiva de 

res. La nostra pretensió no és tombar construccions 

literàries de ningú –de vegades, castells de naips 

poc sòlids–, sinó aportar elements que el pas del 

temps desdibuixa i difumina. Ben mirat, no queda 

cap investigador que coneguera íntimament Carles 

Salvador, �nat el 1955. Els testimonis familiars 

cal prendre’ls com això, com uns records rumiats, 

ordenats i dulci�cats, aptes per a difondre’ls al curiós 

preguntador. D’un autor ens queda, sobretot, l’obra; 

una obra que es va fer en un temps concret, el seu, que 

no és el nostre. La resta són anècdotes, familiars o 

públiques, que el temps domestica, exagera i estrafà. I 

encara hi ha els prejudicis, ai!

Acostar-se a la faceta popular (festiva i religiosa) de la 

personalitat i de l’obra polièdriques de Carles Salvador 

exigeix llevar-se les espardenyes de les prevencions i 

espolsar-les al marge. Perquè, si bé és poesia religiosa, 

no ho és en la concepció teològica del món sinó en 

la plena consciència d’allò humà, on s’apleguen –en 

la síntesi que una fe pot fer plausible– vida i mort, 

principi i �. La fe que viu Carles Salvador orienta la 

seua vida de compromís constant, com la d’altres 

lletraferits que tant van donar en aquelles dècades al 
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desensonyament primerenc.3 Ho digué amb claredat 

visionària Lluís Meseguer, en referència al sincretisme 

i voluntarisme que els caracteritzava:

«No era poeta, però va escriure poesia; tampoc no 

era lingüista, però va ser un personatge bàsic de 

la normativa moderna difosa al País Valencià; no 

era tampoc novel·lista, ni assagista, ni polític, ni 

periodista, ni sociòleg ni historiador. En canvi, no es 

podria entendre cap aspecte de la cultura lingüística i 

literària valenciana entre els anys vint i els cinquanta 

del segle, sense acudir a les dades presents dins l’obra 

del mestre i escriptor Carles Salvador».4

Dins del primer i variat5 poemari Plàstic –i des de molt 

abans i posteriorment–, les al·lusions a l’espiritualitat 

i la transcendència són més que constants en 

Salvador. El poema «Esmeragda» (pàg. 23-26) n’és 

potser el màxim exponent, que connecta a la perfecció 

amb aquell poemet de la revisteta de Bayarri a què he 

al·ludit al començ, qui justament escriu el pòrtic de 

3. Per a tota aquella caterva d’erudits i escriptors valencians 
de principis de segle podeu visitar el meu treball «Lletres, 
llengua i arrelament en l’Església de la diòcesi de Tortosa 
(1894-1939)», dins el catàleg Els escriptors castellonencs del 
primer terç del segle xx i les Normes de Castelló, Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, p. 123-142. Hi trobareu referències 
a altres estudis més concrets sobre l’estat de la qüestió. 

4. «Retòrica i sinceritat: Carles Salvador i la poesia», dins 
Escola Catalana 303 (1993, octubre), Barcelona, p. 28-30

5. Feu-ne una llegida: més que poemari amb un pla ben 
bastit, es tracta d’un primer recull de poemes.

Plàstic. Els versos que encapçalen aquest treball nostre 

provenen de l’obra esmentada; hem deixat escapçat 

el poema amb tota la intenció per fer veure, ara, que 

el poeta no llança una consigna o un clam al cel del 

Maestrat, sinó a la Mare de Déu dels Desemparats. 

Una pregària d’aclamació, vaja. Món (carn) i Cel 

(esperit) amalgamats en la seua vida de compromís 

cívic i cultural, atent a les necessitats del seu temps, 

apro�tant totes les plataformes possibles de la seua 

època –de les seues èpoques– amb un anhel �x per a 

tot l’itinerari: 

Verge Santa!

Verge Vida de ma vida!

Verge dels Desamparats!

Del meu cor surten les �ames

que s’eleven gegantines vers el cel.

Són producte d’una pira

formidable i passional.

És un foc immaterial.

Un desig és i una Amor.

Un desig és per les pàtries llibertats.6

I tot seguit continua amb el fragment amb què 

encetàvem aquesta re�exió... Eduard Martínez 

Ferrando ho explicava el 1930 en el pròleg a Rosa dels 

vents:

6. Plàstic, 1923, p. 25.
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«Una poesia que, de tant en tant, traspua una 

vaguetat suggerent per demés, que tal vegada 

provinga de l’esmentada aliança que féu el nostre 

Carles Salvador, amb aquella barreja actual de 

tendències estètiques, literàries i artístiques, a les 

quals ja ens referírem abans. D’aquí que les seues 

troballes poètiques acusen unes vegades per�ls 

descriptius, altres lírics, adés matisos ingenus, adés 

d’humour, bé deliquis místics, bé sensuals i alhora 

visions civils i camperoles».7 

Carles Salvador és el «polític de l’idioma», el totalitari 

tal com els agradava de dir als cercles valencianistes 

de la II República. Evidentment, darrere de tot 

es troba la seua personalitat, forjada des d’un 

cristianisme militant, compromés i arrelat al seu 

país; un exercici que viu amb tota la normalitat que 

es pot i del qual, afortunadament, no és l’única torxa 

ni abans ni després del tall de la Guerra Civil. Però, 

a casa nostra, la historiografia literària no ha acabat 

d’entendre –per dir-ho amb elegància– ni l’arrel 

d’aquest compromís ni aquesta parcel·la d’obra de 

caire religiós o existencial. La dels anys 20 s’ignora 

si no apareix en els poemaris publicats –poca gent 

troba delitosa una immersió en les revistes beates 

i/o festives...–, i la de postguerra és qualificada 

d’involucionista, de retorn al llorentinisme que 

7. Eduard Martínez Ferrando (1930): «A guisa de pròleg» a 
Rosa dels vents. Societat Castellonenca de Cultura, p. 10.

el mateix Carles Salvador havia volgut superar 

–l’epigonisme carrincló, sobretot– en algun moment 

del seu itinerari poètic, sempre variat, però no 

exterminar. Total: sembla que només interessen 

els poemaris de l’època de Taula fins al fatídic 1936 

–Vermell en to major (1928), Rosa dels vents (1930), 

El bes als llavis (1934)–, quan el seu àlbum vital 

és ple d’altres creacions, per a alguns amb oloreta 

de cera sagristanesca o referències espirituals, de 

vegades com a èmul ausiasmarquià: el mateix Plàstic 

en algunes composicions (1923), Llibret eucarístic 

(fet en memòria de la primera comunió del fill, el 

1928), Nadal, flor cordial (1943), El goig i el turment 

(1945), Nupcial (de nou, pel casament del fill, 1947), 

Poema de la Verge dels Desemparats (1948) o El fang i 

l’esperit (1952). Ja ho havia escrit Ricard Blasco, que 

el descriu com a «poeta sincer i espontani, obsés per 

estirpar buidor i niciesa de les lletres valencianes», 

i que «és manifestament inexacte acusar-lo de 

retardatari (...) sense adonar-se que era una 

maniobra d’infiltració i de resistència, acte de servei 

al País. (...) Un cop més, no entenien res. (...) Creia, 

de tot cor, que no era l’hora de les torres de vori. 

(...) El “neo-popularisme” salvadorià (...) cercava 

d’atènyer una escriptura “senzilla”, que arribàs 

al màxim de lectors i fos vacuna per a la cultura 

nostrada, en perill per les contínues agressions, 

alhora que talismà que permetés conservar l’adhesió 

del poble. Regressar a Llorente equivalia a connectar 

amb la fibra cordial, entenedora, popular, dels 

millors passatges llorentins, que els imitadors 
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repetitius prostituïen. No veure-ho així era tancar els 

ulls a l’evidència».8 

Antoni López Quiles, un dels principals revisionistes 

de la nostra història literària, ha destil·lat en 

nombroses ocasions una explicació alternativa a la 

que més corre, que s’avé millor a la realitat que no als 

desitjos de la historiogra�a actual. En seleccionem 

algunes que dedica al mestre:

«(...) en un moment primerenc de la seua vida poètica 

pensà, per militància idiomàtica, que el valencià havia 

d’estar present en la primera línia de la creativitat 

poètica, però per idèntiques raons de compromís 

militant, i vista l’escassa incidència social d’aquella 

actitud avantguardista (o �ns i tot el malestar i 

subsegüent rebuig que produïa en la major part de la 

societat), mantingué la seua �delitat a la llengua, ara 

expressada en termes d’e�càcia social, d’incidència 

sobre una població no culta i que patia una intensa 

diglòssia».

«(...) Resulta obvi d’admetre que ell jugà amb les 

possibilitats que li oferia la situació, que és el 

mateix que fa quan, després d’haver adoptat estils 

avantguardistes, torna la mirada cap al costumisme, 

8. Ricard Blasco (1993): «La poesia de Carles Salvador», dins 
Saó 166, p. 34-35. Vegeu també el seu estudi a l’edició de 
1981 de Carles Salvador. Poesia. IAM, Diputació de València.

cap a l’estil que podia ser rebut per la major part de 

la població. En aquell context, a Carles Salvador li 

importa més la supervivència de la llengua que no 

la presència lírica en llocs de moda; li interessa més 

la bona acollida del valencià que no la intrínseca 

creativitat poètica».

«(...) Clar i redó: per a Carles Salvador, la raó 

sociològica és prioritària a l’hora de l’opció estilística, 

tot i que no combat contra l’altra, en contra del 

que a�rma algú dels seus estudiosos. Al contrari, 

tanmateix, sí. Miquel Adlert es permet de criticar amb 

tota la duresa el gir llorentinista protagonitzat per la 

colla de Lo Rat Penat».9

La qüestió resulta essencial per entendre la selecció 

poc ponderada a què ha estat sotmesa en general 

la seua obra, quan tota forma part de la seua 

personalitat diversi�cada en registres per necessitats 

socials i personals. Així, fora dels estudis més 

locals protagonitzats pel personal relacionat amb 

la Fundació Carles Salvador, no es realça l’aportació 

d’alguns poemaris de caire religiós/espiritual, per 

no parlar de les composicions esparses en revistetes 

encerades i moltíssims llibrets de falla. No estem en 

contra de les seleccions ni de les antologies, però sí 

dels biaixos que condemnen i no tenen en compte la 

9. Totes aquestes citacions provenen del seu llibre Trama i 
ordit (2007), p. 115-117.
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recepció d’una obra –ho reiterem– escrita en un temps 

i per a un temps que no és el nostre. Que no són la 

millor part de la seua obra? Doncs, possiblement, 

però una més alta funció social –i productiva– sí que 

assoliren. No estaríem hui, potser, honorant el mestre 

d’escola que va fer tants papers de l’auca.
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EL PREMI DE POESIA JOAN CLIMENT
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El Premi de Poesia Joan Climent de Gandia 

guardona el text o conjunt de textos poètics 

publicats en un llibret de falla. Inicialment 

tingué caràcter local, després es va estendre a les 

comarques centrals valencianes i, des de fa uns anys, 

està inclòs en els Premis de les Lletres Falleres de la 

Comunitat Valenciana.

 

El Premi

El Premi de Poesia Joan Climent fou creat per 

l’Associació Cultural Premi Iaraní de Gandia l’any 

2001, la qual el patrocina. Hi ha un compromís de 

fer-ho durant 25 anys. L’organització del premi li fou 

con�ada a l’anomenada aleshores Junta Local Fallera 

de Gandia. L’any 2009, l’AC Premi Iaraní i l’anomenada 

en l’actualitat Federació de Falles-Junta Local Fallera 

de Gandia signaren un conveni de col·laboració 

mitjançant el qual l’associació cultural cedia a l’entitat 

fallera tots els drets de l’organització del premi: 

convocatòria, bases, selecció dels jurats, decisió, 

comunicació a la premsa i cerimònia d’atorgament, 

mentrestant ella mantenia el compromís de patrocini.

L’Associació lliura un premi en metàl·lic de 1.000 

euros a la Comissió de la Falla en el llibret de la qual 

s’haja publicat el text o conjunt de textos guanyadors. 

Per a l’edició del 2016, el premi es repartirà en quatre 

dotacions econòmiques: dues més importants per a 

la comissió i per al poeta guanyador i dues més en 

concepte d’accèssits per a una altra comissió i el seu 

poeta guanyador.

L’Associació lliura al poeta guardonat el trofeu «Joan 

Climent», una estatueta de bronze amb disseny de 

Raül Todolí, realitzada per Bronzes Jordà. 

El Quadre D’honor

1ª Edició. 2002

Tomàs Llopis i Guardiola

Poemari a les reines

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

2ª Edició. 2003

Josep Piera

Hivern a la Drova (pressentiment de la festa)

Llibret Falla Plaça Escoles Pies. Gandia

3ª Edició. 2004

Maria Josep Escrivà

Paisatges de ciutat en primavera.

Llibret Falla Plaça Escoles Pies. Gandia

4ª Edició. 2005

Josep Lluís Roig

La festa i el temps

Llibret Falla Plaça Prado. Gandia

5ª Edició. 2006

Àngels Gregori

Com un coet em cou la vida...

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia
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6ª Edició. 2007

Vicenta Llorca

Ferit de mort

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

7ª Edició. 2008

José Vicente Sala

Ritme efímer

Llibret Falla Plaça Prado. Gandia

8ª Edició. 2009

Manel Mari

Ofrena Laica

Llibret Falla Sagrada Família “Corea”. Gandia

9ª Edició. 2010

Antoni Colomina Subiela

Fam...set

Llibret Falla Carrer Major i Passeig. Gandia

10ª Edició. 2011

Àngels Gregori

Benvinguda

Llibret Falla Plaça Prado. Gandia

11ª Edició. 2012

Irene Verdú

R

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

12ª Edició. 2013

Joan Mahiques

Joc

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

13ª Edició. 2014

Vinyet Panyella

Cerimonial de falles

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

14ª Edició. 2015

Eva Denia

De la foscor a la llum

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

L’Associació Cultural Premi Iaraní

L’Associació Cultural Premi Iaraní fou creada a 

Gandia el 1994. L’associació té com a finalitat 

la promoció i el patrocini de la literatura i de les 

publicacions en llengua valenciana sobre la festa de 

les falles i la promoció i el patrocini de les activitats 

culturals relacionades amb la festa fallera. Aprovada 

per la Conselleria de Justícia i Administracions 

Públiques de la Generalitat Valenciana, està inscrita 

en el Registre d’Associacions en la secció primera 

amb el núm. 11.909. També ho està en el Registre 

Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Gandia 

amb el núm. 296. 
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L’Associació Cultural Premi Iaraní va crear i 

patrocinar, durant deu anys, el Premi Iaraní al millor 

article publicat en un llibret de falles. La �loso�a 

del Premi Iaraní naixia de considerar el llibret com 

la veu escrita d’una comissió fallera, una porta 

oberta a l’expressió artística, un testimoni �del per 

a la Història. És cert que l’origen del mateix fou 

l’explicació de la falla, la sàtira, l’enginy i sobretot, 

els versos han estat la valoració fonamental dels 

premis de llibret a Gandia. Però l’AC pensava que 

el llibret podia ser alguna cosa més que l’explicació 

en vers de la falla. Les col·laboracions escrites han 

estat presents també al llibret de Gandia. Autors 

consagrats o simples a�cionats a les lletres han passat 

anònimament per les seues pàgines a causa de la 

limitada difusió. El Premi Iaraní al millor article de 

llibret volia traure a la llum aquells treballs i premiar 

les comissions falleres que cuidaven el llibret com una 

peça fonamental de la cultura valenciana.

El Premi Iaraní fou el pioner dels premis de les Lletres 

Falleres Valencianes, el testimoni del qual va ser 

recollit pel Premi Soler i Godes de València i l’Horta 

(any 2005) i pel Premi Ajuntament de Benirredrà (any 

2008).

L’Associació Cultural Premi Iaraní també va coeditar, 

amb la Federació de Falles-Junta Local Fallera de 

Gandia i amb el Centre d’Estudis i Investigacions 

comarcals CEIC Alfons el Vell, en diversos llibres sobre 

temàtica fallera, i també va col·laborar puntualment 

en alguna de les primeres edicions de la Revista de 

l’Associació d’Estudis Fallers.

L’any 2001 va crear el Premi de Poesia Joan Climent.

Breu apunt històric del Premi. Notes personals

Vaig conéixer Joan Climent quan era ja un home 

gran, i sentírem prompte una mútua simpatia. Joan 

era conseller del CEIC Alfons el Vell, ho va ser durant 

catorze anys, i jo era el cap de l’àrea de cultura de les 

falles gandianes. A més a més, havia creat l’Associació 

Cultural Premi Iaraní, que tenia com a objectiu la 

promoció i patrocini d’activitats literàries, en llengua 

valenciana, en els llibrets de falles.

Joan Climent s’acostà al món de la festa de les falles 

en els darrers anys de sa vida. Se sentia orgullós de 

la qualitat literària dels llibrets de la nostra ciutat. 

Ell mateix, el professor Gabriel Garcia Frasquet i un 

servidor formàrem el jurat de la primera edició del 

Premi del CEIC Alfons el Vell creat, precisament, per a 

guardonar aquella qualitat literària global dels nostres 

llibrets. La nit que ens reunírem per a deliberar 

el premi, Joan ens va dir que en aquells llibrets, 

quasi tots magní�cs, la poesia no estava a l’altura, li 

semblava, en general, anquilosada i esmorteïda, i jo 

em vaig quedar amb la consideració.

Quan l’any 2001 l’Ajuntament va anomenar Joan 

Climent �ll adoptiu de Gandia, des de l’Associació 
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Cultural Premi Iaraní proposàrem a la Junta Local 

Fallera la creació d’un premi que guardonara el millor 

text o conjunt de textos poètics inclosos en els llibrets 

de les falles gandianes, i que el premi portara el seu 

nom. L’Assemblea General de les falles gandianes 

aprovà la proposta i així nasqué el Premi de Poesia 

Joan Climent.

Una vesprada d’aquells dies en els quals va rebre tants 

homenatges, Tomàs Femenia, el president de les 

falles, Laura Molina, presidenta del Iaraní, i jo mateix, 

visitàrem Joan a sa casa. Quan érem asseguts tots al 

saló, li vam comunicar la creació del premi. Llavors, ell 

es va quedar parat, en silenci i amb els ulls brillants. 

Adelina, la seua companya, li posà la mà damunt del 

braç, com despertant-lo: «Joan, no dius res?» Joan 

ens mirà a tots i, amb la veu especialment entretallada 

digué: «són massa les emocions dels darrers dies, però 

aquesta notícia que em porteu... aquest premi... serà 

el que quedarà de mi quan jo me’n vaja!»

Joan Climent va participar personalment en les 

reunions que férem a Marjal per a crear les bases del 

seu premi. Un grup d’amics: Enric Ferrer Solivares, 

Joan Monjo, Gabriel Garcia Frasquet, Joan Iborra, 

Manolo Boronat, Telmo Gadea, Vicenta Llorca i 

Tomàs Femenia, raonàrem entre putxeros i arrossos 

al forn les característiques d’aquelles bases, que 

pretenien millorar i promocionar la qualitat poètica 

als llibrets fallers. Joan assentia a totes les propostes. 

Només va fer dues intervencions: quan es discutia 

sobre l’extensió dels treballs poètics que havien de 

concursar, ens digué que consideràrem que «pot hi 

haver poesia en un sol vers!», i quan n’abordàrem 

la temàtica, ens va demanar que no la limitàrem a 

l’àmbit de la festa fallera perquè «la poesia i el poeta 

no han de tindre minvada la seua llibertat!»

Amb el pas del temps les bases s’han adaptat 

lleugerament a les circumstàncies que han sorgit, 

amb intenció, sempre, de millorar-les. Però eixes dues 

consideracions de Joan Climent s’han mantingut 

inalterables.

Ell mateix va fer el lliurament del seu premi en les 

tres primeres edicions. Anem cap a la setzena. Tomàs 

Llopis Guardiola, Josep Piera, Maria Josep Escrivà, 

Josep Lluís Roig, Àngels Gregori, Vicenta Llorca, 

Irene Verdú i Vinyet Panella conformen, entre d’altres 

poetes guanyadors, el quadre d’honor magní�c del 

Premi de Poesia Joan Climent, el qual ha afavorit 

l’arribada de poetes de renom a les pàgines dels 

llibrets de les falles.

Joan Climent, �ll adoptiu de Gandia

Joan Climent va ser nomenat �ll adoptiu de Gandia 

l’any 2001. Quin honor més gran que la ciutat 

adoptiva et considere un dels �lls més destacats! Joan 

estimava Gandia. L’estimava des que hi va arribar des 

del seu Montitxelvo natal i s’instal·là a viure en un 

dels carrers del barri de l’Estació. Era funcionari i, des 
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d’aquella responsabilitat i des de la pròpia iniciativa, 

crec poder assegurar que no hi va haver cap activitat 

cultural en la nostra ciutat, en la segona meitat del 

segle xx, en la qual ell no estiguera involucrat.

Joan era poeta, escriptor de llibres de poesia, 

de poesia càlida i suau, fàcil, emotiva, intimista. 

Començà a escriure un poc major i prompte 

s’endinsà en la voràgine dels jóvens poetes 

saforencs que escrivien en valencià, que l’estimaven 

com el germà major i el consideraven per la seua 

vàlua literària.

Joan era un home respectat. La clau del seu tarannà 

és que infonia respecte. En l’àmbit polític tothom 

l’escoltava i atenia, respectuosament, les seues 

opinions, perquè ell era el més respectuós de tots, 

amb tots. Àlvar Garcia, director de l’IMAB, em va dir 

un dia que Joan Climent era la veu de la consciència 

de la ciutat.

Joan Climent fou un personatge important de 

l’últim segle a Gandia. S’equivocava quan deia que 

el seu premi de poesia seria el que quedaria d’ell 

quan ja no estiguera. Ara mateix, quan ja fa onze 

anys que no hi és, el record de la seua integritat, 

tarannà, sensibilitat i amor per la vida curullen aquest 

espai de la cultura gandiana i, a més a més, la seua 

veu inconfusible, la seua imatge plàcida i la seua 

escriptura feta vers ens les recorden enregistraments, 

vídeos i llibres...

Joan Climent
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Comiat íntim

Quan ens presentaren em deixà corprés la seua veu, la 

seua forma de parlar.

Jo coneixia la seua biogra�a davant dels micròfons 

de la ràdio i ja havia llegit alguns dels seus versos. 

Confesse que mentre encaixàvem les nostres mans 

vaig tindre un moment d’atabalament en pensar 

com aquell home que metrallava les paraules podia 

destil·lar sentiments en poesia, la qual escrivia de 

manera admirable.

Fou un moment, només un moment, després mai més 

em vaig adonar que la seua veu tinguera cap defecte.

Hui recorde aquella veu nítidament des del territori 

de l’enyorança. 

Enguany farà onze anys que va morir Joan Climent. 

Era l’últim dia del 2004 i a primera hora del dia em 

cridà un periodista demanant-me l’avaluació de 

la �gura de Joan Climent, qui havia mort aquella 

matinada. Se’m va glaçar la sang. Jo havia estat, 

amb ell, a sa casa durant tota la vesprada anterior. 

Me n’havia anat a les deu de la nit i el vaig deixar 

perfectament. Havíem estat examinant els seus arxius 

perquè m’ajudava en un treball d’investigació. S’havia 

fet tard i quedàrem per a un altre dia. Ens abraçàrem a 

la porta del seu pis desitjant-nos el bon any. I �ns ara.

Desembre de 2015
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Les persones que ens dediquem a l’o�ci d’escriure, 

les que hem fet de la paraula el nostre mode de 

viure, sabem què signi�ca el joc de l’escriptura, 

el problema que se’ns planteja per cercar i trobar la 

paraula exacta. Els mots són conscients de la seua 

capacitat de fer-nos sentir tota mena de sensacions: 

alegria, sofriment, angoixa, dolor, passió, tendresa... 

La di�cultat rau a elegir, fer la tria adequada per tal 

de transmetre allò que mana l’ocasió i el pensament. 

Aquesta és la raó última del fet d’escriure.

La poesia és un esforç de renovació del llenguatge 

col·loquial. El poeta ha de transmetre la seua particular 

manera de veure i entendre el món, una forma original 

de traduir i comunicar les emocions mes íntimes. Fer 

poesia és caminar a la recerca de la sensibilitat que 

ens permet de�nir experiències viscudes des dels 

sentiments. És interactuar amb les paraules �ns arribar 

a fondre’s amb l’essència íntima i particular.

La poesia fallera no és diferent d’altres tipus de poesia. 

Els temes tractats solen ser els mateixos i naixen 

arran la fascinació davant d’aquelles coses que volem 

explicar. És arriscat tractar el tema de la poesia fallera. 

Si pensem les possibilitats que ens ofereix la poesia en 

general, no trobarem cap cosa que escape a la viabilitat 

de la poesia fallera. En el cas de les falles, els somnis, 

les il·lusions, l’alegria, un poema nascut davant la 

bellesa de la gràcil silueta d’una jove fallera, un cant a 

l’aroma de les �ors o l’elogi a un masclet, simbolitzen 

aspectes de la festa. Poques festes poden suscitar tantes 

emocions i tan intenses com el protagonisme especial 

de xiquetes i xiquets o la satisfacció d’una comissió 

en veure com entre traques, mascletades i coets, es 

crema el magní�c teatre de cartó pedra que és la vida 

re�ectida en el monument faller.

El panorama actual de la poesia de falles és tan ample 

i variat com la quantitat de llibrets, falles i ciutats on 

es publiquen. És per aquesta senzilla raó que tractaré 

el tema observant el meu entorn més pròxim, Gandia, 

la ciutat on he assistit al naixement i expansió del 

Premi de Poesia Joan Climent. Gandia és testimoni 

vital d’una interessant activitat cultural al voltant 

de les falles. Els col·lectius fallers es preocupen de 

publicar als llibrets poemes i articles d’escriptors de 

reputació per tal de defugir els tòpics de la literatura 

tradicional fallera. Algunes de les institucions 

culturals de la ciutat, com el Centre d’Estudis i 

Investigacions Comarcals Alfons el Vell, l’Associació 

Cultural Premi Iaraní o l’Ajuntament de Benirredrà, 

donen suport i premien respectivament la millor 

qualitat literària global del llibret, el millor poema 

i l’article més interessant publicats als llibrets de la 

ciutat i, des de fa un temps, més enllà de la Safor.

El Premi de Poesia Joan Climent va nàixer amb 

l’objectiu primordial de canviar l’estètica de la poesia 

tractant d’allunyar-la de la poètica usual, massa tòpica 

i en ocasions vulgar i barroera. Podem a�rmar que el 

premi des d’un bell principi �ns a l’actualitat ha marcat 

un punt d’in�exió, un nou camí, un abans i un després.
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Joan Climent va ser un ciutadà il·lustre, poeta, 

periodista considerat i reconegut. Per a mi va ser 

mestre i amic, una semblança, un punt de referència. 

Era un home acollidor, comprensiu, tolerant, lliberal, 

afable, culte, gran lector i millor escriptor. Poesia, 

una visió de la vida encoratjadora i moderna, en Joan 

el gest, els ulls, les mans parlaven quan ell ho feia. 

Era el seu món la paraula, per ella vivia i treballava i 

sentia un gran interés per tot allò que feia referència 

a Gandia i els gandians. El Premi de Poesia Joan 

Climent va ser una iniciativa destinada a prendre el 

pols a la poesia que es publicava als llibrets de falla. 

«Pot haver poesia en un sol vers», «No limiteu el premi 

a l’àmbit de la festa. La poesia i el poeta no han de 

tenir minvada la seua llibertat». Són paraules textuals 

de Climent, vàlides des de sempre i per sempre.

Vull agrair als amics de la Falla El Mocador el fet de 

convidar-me a col·laborar en el vostre extraordinari 

llibre, una publicació que sense perdre el sabor que 

ha de tenir una edició d’aquestes característiques, 

resulta ser una mostra elogiable sobre com les falles 

tenen unes possibilitats més enllà de les estrictament 

lúdiques i festives. I he de felicitar-vos pel fet que 

teniu ben entés el concepte d’Associació Cultural, 

prova d’això són les activitats de desenvolupeu al llarg 

de l’any: Setmana Cultural, excursions pel patrimoni 

artístic de Sagunt, recollida d’aliments i roba, recital 

de nadales i moltes més coses que em poden passar 

imperceptibles.

Sou més que una falla.

Joan, Vicenta i Sara
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1ª Edició. 2002

Tomàs Llopis i Guardiola

Poemari a les reines

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

A BLANCA MARTÍNEZ APARISI, UNA REINA DE LA 

FESTA, QUE DIÀRIAMENT ES DEDICA A AJUDAR ELS 

ALTRES I, QUAN POT, LI AGRADA LLEGIR LLIBRES 

SOBRE L’ANTIC EGIPTE.

Tots els arbres es vestiran d’ofrena

per semblança de la bondat que tens,

car el teu encís i el teu cor immens

són consol per a l’ànima que pena.

Et complaus a imaginar-te l’escena

de velles històries que, com l’encens,

escampen aromes de nit serena

i fan de la vida un art més intens.

Però l’amor, allò que ens fa humans, 

és en tu una casa blanca i oberta,

la primavera que just es desperta,

la carícia que ens posa a les mans

el teu somriure, la veritat més certa.

I encara vols unes festes més grans?

A CARMELA ROIG SÒRIA, LA SEUA MÀXIMA 

IL·LUSIÓ ERA SER EL QUE ÉS: REINA DEL FOC. 

S’ENAMORÀ DE LA MAR I, DES DE LA CREU ROJA, TÉ 

OCASIÓ DE SALVAR-NOS-EN DELS PERILLS.

Pense la nit com una mar ajupida,

com un silenci que l’onada trenca 

si esclata vora la platja sorrenca

com un missatge del vent a la vida.

Pense el foc, fenent, com una sageta,

la pell de la tenebra i el misteri,

amb la seua cabellera desfeta

desmadeixant i trenant l’encanteri. 

Pense en el gust de mar de les mirades

perdudes damunt la ratlla del temps:

mentre s’envolen les hores passades 

albes més noves s’albiren tostemps.

I pense els teus ulls salvant les onades

de gents que esperen l’atzur més intens.
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A TERESA GARCIA MORATAL, REINA DE LA FALLA 

I AMANT DEL BALL I DE LA BONA TAULA. «TOT 

ALLÒ QUE SIGNIFIQUE FESTA PORTA EL MEU NOM 

GRAVAT» –DIU. 

Com d’aigua portes un joiell dins el pit,

plata brillant, la lluna de la festa;

i als teus cabells se t’enrama la nit

i una celístia de �ors i de ginesta.

Balles la vida, com la rosa que esclata,

beus en la copa de vidre resplendent, 

i et ve el regust del vi que en tu va fent

la joia bíblica, el so de serenata.

Cursa de l’aigua, delirant embranzida,

galop frenètic, rutilant vendaval,

tot això i més, el cavall de la vida.

I ara, Teresa, amazona reial,

seràs la font, la corona excel·lida,

que dóna al riu salut, força i cabal.

A MARIA MICÓ GRANADOS,

REINA INFANTIL DE LA FALLA

El �rmament és un arbre

carregat de �ors de nit;

com les que portes, Maria,

adornant el teu vestit.

Sempre pengen del silenci

aquells fanalets encesos

i mirant-los cara a cara

evitem els malentesos.

I tu seràs una estrella,

una guia dels fallers,

perquè regne l’harmonia

per les places i els carrers.
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A MARIA JUAN CUEVAS,

REINA INFANTIL DE LA FESTA

Potser va ser en un llibre

amb planes de nit de març

que vaig trobar un somriure

i unes festes populars.

Aquell somriure, Maria,

com un regal innocent,

pètals de �ors encenia,

perfums com un pensament.

 

I tu passaves les planes 

d’aquest llibre, lentament,

i a mi em venien les ganes

de mirar-te, somrient.

A PAULA MORATAL VALLS,

REINA INFANTIL DEL FOC

Quina rialla fa el foc

ballant les danses festives,

sembla que vol seduir

joves belleses esquives.

I treu la nit a ballar,

el foc, a ritme de vals,

i ella, amb les galtes enceses,

es torç amb passos iguals. 

Tímidament es migparlen

amb ulls i tendres fulgors.

i Paula, tan vergonyosa,

ja pensa en dolços amors.
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3ª Edició. 2004

Maria Josep Escrivà

Paisatges de ciutat en primavera.

Llibret Falla Plaça Escoles Pies. Gandia

BALCÓ

A mercé del garbí,

estams i pètals:

petites barques blanques

a la deriva.

LA SEU

Campanars de diumenge.

El mes d’abril 

engalana la plaça

amb llum distinta.

TORREÓ

Les �ors de tàpera

ressusciten cada any

la torre antiga.

CARRER ADORMIT

Contra el cel negre,

com si foren fanals

lluen raïms d’acàcia.

PARC DE L’EST

En un til·ler,

dues tórtores callen

sota la pluja.

Com si enllà de la branca

no hi haguera ciutat.
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4ª Edició. 2005

Josep Lluís Roig

La festa i el temps

Llibret Falla Plaça Prado. Gandia

Tot fou com l’any:

Ho sé des de després, justament després del primer foc, 

des de les cendres que destil·laven les restes de l’incendi, 

la ràbia incontenible de saber-se i no voler-se sol,

quan s’ha acabat la festa, quan ja ni queda

la pluja dels bombers.

Vingué el després, la calma lenta plena de vesprades: 

compaginar el joc i la bellesa,

cercar l’acord exacte en el misteri de la vida: 

Cal retrobar les espurnes precises que són prestes, 

cal retrobar-les al davant, 

recuperar-les en la mirada i, així, 

enfrontar-se al futur amb les paraules, 

car la bellesa no era més que qualsevol proposta de les places.
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6ª Edició. 2007

Vicenta Llorca

Ferit de mort

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

Jo sóc aquest que en la mort pren delit

Ausiàs March

Si una vegada m’arrossega

tot i perdut fustam, pàtina i esmalt,

pulcrament abillat per regressar-me

escrits als ulls caramulls de sapiència,

a les mans herència rebuda

honrat de servir un pobre ninot

i em xiula a l’orella

el perfum dels pinzells, 

és l’artista que em cisella i estima.

Boires de memòria i gratituds sóc, 

vella fragància de fusta bella.
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9ª Edició. 2010

Antoni Colomina Subiela

Fam...set

Llibret Falla Carrer Major i Passeig. Gandia

Llamp, tro, crit... fam, set... 

allargue el dia amb sol, truc, glop; 

mentrestant, quan arriba la nigromant retreta 

vull i precise més: ball, bes, nit.

Amb les primeres llums de la matinada 

torne a sol·licitar minúscula treva, curta, 

seguida de nova excitació, despertà, 

bunyols amb xocolate i 

una altra vegada llamp, tro, crit... 

i novament... fam, set...

Al casal ja fa olor de llenya 

que s’entremescla entre l’aspra essència del masclet 

i l’arròs bull compassadament, 

com ho fa el meu cor... pum!.. fum, vi.

Llamp, tro, crit... fam, set... 

però no trobe res en la nevera, 

alguna cosa que calme l’ansiosa gana, 

que aplaque l’aborronadora veu 

i alleuge la meua fatigada gola 

i el meu pantaixant cos: coll, cap, peus... cor.

Cor?.. no. 

La sacietat de la meua ànima 

desentona amb el meu solitari estómac, 

encara que el meu cor suplix el seu buit, 

lluïx ple, sobreïxent. 

Ball, bes, nit... 

amic faller i amant fallera 

i �nalment: son, pau... click!.. dorm.
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12ª Edició. 2013

Joan Mahiques

Joc

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

Hem assajat, 

sobre la taula,

un joc. 

Dos escorpins,

entre miralls

de foc. 

S’abrasa el cercle

de la �ama,

clos. 

S’agullonen,

un cos

a l’altre cos. 

Fluctuen

vermellors

de negre i groc. 

Les vides

s’esvaeixen,

i els contorns. 

El sol

es re�ecteix,

després de post. 

Dansen 

les ombres

de la mort.
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14ª Edició. 2015

Eva Denia

De la foscor a la llum

Llibret Falla Sagrada Família «Corea». Gandia

De la foscor a la llum

hi ha tot un camí de boira i silenci.

La nit va vindre a buscar-me

i em trobà jugant amb l’or del crepuscle,

arrapant-li blaus al cel

i pintant-li estels i llunes de plata.

Vingué la nit i em va trobar distreta,

i en allargar-me la mà

moriren els darrers rajos vermells

i em vaig deixar dur per ella.

La mar es va tornar cendra

i vaig cavalcar amb els ulls boirosos

sobre l’escuma invisible

amb el pes de la soledat als muscles.

Prompte la nit va ser la meua llar

i del foscam  

vaig ser l’ama.

Em vaig ensenyorir dels seus silencis

i l’hora es tornà dispersa.

Amb el temps ja diluït

començà a fer-se pas el desconcert

i a les palpentes vaig córrer

apartant amb les mans els draps de boira.

La nit em va mostrar totes les cares,

desvetlant-me els seus enigmes,

i així em donà a tastar la seda amarga

i en vaig palpar les arestes.



/ 241 /

D’ombres estava tan èbria

–posseïda pel boirim i el badall–

que no vaig veure l’escletxa

que s’obria al bell mig de la foscúria.

Però a poc a poc la pedra desperta.

Una vaga lluïssor 

travessa mandrosament la clivella

i la nit pren comiat.

Comença a tacar-se el cel

amb núvols rosats de cotó de sucre 

que encotonen els meus somnis

poc abans que s’extravien per sempre.

Entre tots hem aturat el silenci

i la llum ha obrat el miracle:

ha donat  mort a la nit ja gastada

fent esclatar els colors.

El blanc de la rosa blanca,

el blau que confon el cel i la mar,

el verd de les tiges tendres,

el roig del foc que va cremant la falla.

De la foscor a la llum

hi ha un camí que sempre duu a l’esperança.





música, poesia i falles





AMB MÚSICA HO ESCOLTARIES
POTSER MILLOR Poesia i cançó:

una relació conflictiva... i ben profitosa
Josep Vicent Frechina
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«Défense de déposer de la musique au pied de mes 

vers!», hauria dit un Víctor Hugo irritat per la 

manipulació que un ritme i una melodia estranys 

infringien a l’elaboradíssima musicalitat original dels 

seus versos. La cita és apòcrifa, però no infundada: 

l’autor d’Els Miserables ja havia donat reiterades mostres 

de les seues predileccions estètiques quan a�rmava, 

en un passatge escrit el 1874 i recollit pòstumament 

a Ocean, «Hi ha, per estrany que semble, un art sense 

forma, és la música. D’aquí la seua curta durada, jo 

donaria tota la música dels músics per un vers d’Homer; 

jo donaria tots els núvols del cel per una estrella».

I no seria ell l’únic poeta astorat amb la fesomia 

que prenia la seua obra coartada per aquesta mena 

d’agressius additaments aliens: la música imposa el 

seu ritme a la cadència original del vers, contrafà 

l’acurat treball formal del poeta —una de les moltes 

formes de coneixement amb què s’imbueix el 

poema—, esmorteeix l’articulació de la veu primigènia 

i en superposa una altra nova i estranya.

El poeta barceloní Enrique Badosa ha estat un dels 

més bel·ligerants en defensa de la poesia i contra la 

seua musicació, posicionament que ha argumentat 

en forma d’assaig —Agresión postmoderna a la poesía 

(1987)— i que ha traslladat, de forma igualment 

visceral, als seus versos. Així arremetia, per exemple, 

contra les musicacions que Serrat va fer de l’obra de 

Miguel Hernández en el poema «Cállate voz» inclòs al 

poemari Dad este escrito a las llamas (Barral, 1976):

¡POBRE Miguel Hernández!

 También te acosa

voz de cantapoetas

 puesta de moda:

la que de Don Antonio

 ha roto estrofas

—¡orquesta bullanguera,

 música inhóspita!—

va rompiendo tus versos,

 pan de amapola.

Voz que el poema de otros

 dejas en prosa,

voz que no hallaste sílabas

 de buena nota

para tu musiquilla

 devastadora,

voz, ¿por qué no callas

 por qué te adornas

con lo que no has escrito,

 pero que tu copias

sobre tu melopea

 tan quejicosa?

Fins i tot, un músic com Santiago Auserón posava 

objeccions a aquestes maniobres artístiques: «Poner 

música a un poema es silenciar en parte la consonancia 

inaudita que persigue, que rebasa su propia época y 

cualquier forma de registro de actualidad.»

I Friedich Nietzsche, en uns papers inèdits del 

1871, argüia la inescaiença de l’operació amb una 
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re�exió sobre la naturalesa tan distinta de tots dos 

llenguatges: «Pensemos ahora, después de sentadas estas 

premisas, la temeridad que supone poner en música una 

poesía, es decir, querer ilustrar musicalmente un poema, 

y, por consiguiente, querer ayudar a la música por un 

lenguaje conceptual: ¡un mundo invertido! ¡Temeridad 

que yo la compararía a un hijo que quisiera engendrar a su 

padre!»

El compositor francés Claude Debussy, també s’hi 

oposava parcialment, però per la raó contrària. En 

resposta a una enquesta plantejada per la revista 

Musique el 1911, es preguntava amb la seua habitual 

ironia: «Y además, ¿dígame para qué sirven los versos 

en la música? ¿Para qué? Se ha puesto más a menudo 

buena música a malas poesías que mala música a 

verdaderos versos. Los verdaderos versos tienen un 

ritmo propio que es más bien molesto para nosotros [...] 

Para concluir, dejemos tranquilos a los poetas. Por otra 

parte, ellos lo prefieren... En general tienen muy mal 

caràcter.»

Certament, les relacions entre poesia i cançó són 

complexes, agitades, sovint tempestuoses. Però 

totes aquestes aprensions que acabem de relatar es 

fonamenten en un prejudici conceptual: parteixen de 

l’efecte que la música indueix en la paraula i conceben 

ambdues expressions artístiques per separat. En 

la meua opinió, però, musicar un poema no és 

simplement afegir una expressivitat diferent al text, 

sinó fundar un nou artefacte artístic. La cançó no 

és el poema amb música: és un cos nou amb els dos 

elements integrats. Ja no hi ha paraula escrita, ni 

successió ordenada de freqüències sonores, sinó una 

combinació indestriable de sons i signi�cats.

Hi ha un corrent intel·lectual dominant que, des de 

la Il·lustració ençà, atorga una plusvàlua intrínseca 

a la paraula escrita i la situa, per defecte, en un 

estatus artístic superior al de la paraula oral: una 

desafortunada conseqüència de la interessada divisió 

entre alta i baixa cultura —o entre culte i popular— 

que es manifesta també en la supremacia tàcita de 

la poesia davant la cançó. No cal dir que es tracta 

d’una jerarquia esbiaixada i molt sovint falsa, entre 

d’altres raons perquè poesia i cançó operen en àmbits 

cognitius relativament diferents.

Més enllà, però, d’aquestes estèrils disquisicions sobre 

cotització estètica, el que és evident és que la cançó té 

un abast potencial superior al del poema escrit perquè 

l’oralitat la dota d’unes ales poderoses: la melodia, 

el ritme superposat, l’acompanyament harmònic 

i la mateixa execució de la cançó ens interpel·len 

redoblant les forces de la paraula nua en atacar-

nos, sovint amb e�càcia devastadora, pels �ancs 

emocional, sensual i sentimental.

De fet, en els seus orígens, poesia i cançó eren una 

mateixa cosa: un únic i remot camí que es bifurcà 

en aparéixer l’escriptura i anar a raure la primera al 

selecte recer del codi grà�c. Des d’aleshores, la poesia 
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visità l’oralitat on s’havia gestat només de forma 

ocasional i deixà tot aquest immens reialme en mans 

de la cançó. 

Un dia, però, algú decidí vestir uns versos amb música 

i, davant l’eventual estupefacció del seu autor, retornà 

la poesia a una nova forma d’oralitat i li reobrí les 

portes de l’àmbit popular, bastant inaccessibles quan 

romania parapetada darrere la seua talaia culta. Qui 

coneixia el poema XLVI d’Ausiàs March abans que 

Raimon el convertira en «Veles e vents»? Qui recitaria 

de memòria els versos incendiats de la segona part 

d’«El herido» de Miguel Hernández, si Serrat no 

hagués escrit «Para la libertad» —mal que li pese a 

Enrique Badosa? 

Molts poetes han reconegut les enormes possibilitats 

comunicatives de la cançó. Així ho escrivia, per 

exemple, Joan Maragall en el seu cèlebre «Elogi de la 

paraula»: «No hi ha pas res més fort que una cançó: 

tot ho venç, i davant d’ella tota cosa es doblega, 

transforma i il·lumina. Sols cal saber-la treure de ben 

endintre, i saber-la cantar ben enfora». «Res no val 

tant com vers d’una cançó» —corroborava Vicent 

Andrés Estellés. 

I per això són també molts els que han vist amb bons 

ulls la musicació dels seus poemes. Salvador Espriu 

titulava un poema «Amb música ho escoltaries potser 

millor» i dedicava una de les seues creacions més 

populars, «Inici de càntic en el temple», a «Raimon, 

amb el meu agraït aplaudiment» —�ns a 22 poemes 

d’Espriu arribà a musicar el cantautor de Xàtiva. 

Miquel Martí i Pol treballà braç a braç amb Lluís 

Llach en l’elaboració de diverses cançons —totes les 

que conformen Un pont de mar blava, per exemple— 

després que aquest li musicara alguns poemes. El 

compositor xilé Vicente Bianchi explica l’entusiasme 

de Pablo Neruda en escoltar la musicació que havia 

fet de «Las tonadas de Manuel Rodríguez»; després 

d’abraçar-lo emocionat, li va dir: «això és el que 

sempre havia volgut! Arribar al públic d’alguna 

forma». O, en �, un poeta valencià contemporani, 

com Manel Alonso, ha pres ell mateix la iniciativa; 

ha acomboiat diversos grups i intèrprets perquè li 

musicaren alguns poemes i els ha reunit en un doble 

CD: Després vingué la música (Bureo Músiques, 2015).

No ens hauria d’estranyar aquest capteniment si 

atenem l’extraordinària difusió que li ha procurat 

a determinats autors la musicació de la seua obra: 

només cal pensar en la feina ja esmentada de Raimon 

musicant Espriu o Ausiàs March i altres poetes 

clàssics —com Jordi de Sant Jordi i l’inoblidable 

«Desert d’amics»—, la de Maria del Mar Bonet 

amb Bartomeu Rosselló-Pòrcel —«Sonet», «Inici 

de campana» o «A Mallorca, durant la Guerra 

Civil», lligats per sempre a la carismàtica veu de la 

mallorquina—, o la dels autors de les més de dues-

centes musicacions de Vicent Andrés Estellés que 

recollíem en un inventari recent i que han contribuït 

a ressituar el poeta de Burjassot en els cims més 
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alts del nostre imaginari col·lectiu. Fins i tot Víctor 

Hugo, malgrat la seua enfurismada prohibició, ha 

vist rejovenir el seu fantàstic verb de la mà de George 

Brassens, Claude Nougaro o Serge Reggiani.

I la disposició no amaina amb les noves generacions: 

cada any es presenten centenars de musicacions 

de poesia al certamen especialitzat Terra i Cultura 

que convoca el celler Vall Llach —una composició 

del valencià Albert Bertomeu sobre «Els amants» 

d’Estellés n’ha estat la guanyadora en l’edició 

2015. Una bona prova que, tot i el disgust d’alguns 

aferrissats defensors de la integritat prístina de les 

produccions artístiques, la poesia continua un pro�tós 

«diàleg amb la música popular» —per dir-ho en els 

termes en què s’hi ha referit molt recentment Lluís 

Meseguer—, per mitjà del qual «la poesia escrita com 

a fet minoritari i exquisit s’ha passat a un consum 

massiu de poesia lírica, és a dir, cantada; o siga, oral». 

Per a gaudi nostre, afegiria jo.
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Que poesia i música mantenen una relació 

pregona en el temps i en la creativitat, és 

una qüestió ben coneguda. De segur que al 

lector se li acuden al cap nombrosos exemples. Per 

no anar-nos-en molt lluny, i per ser breus, farem un 

simple esment de Raimon, musicant els nostres grans 

clàssics –March, Roís de Corella, Roig, Timoneda i 

tants altres–  i de Miquel Gil, fent-lo amb reeixits 

contemporanis –Enric Casasses, Teresa Pascual, Joan 

Barceló, Anna Montero o el sempre present Estellés, 

per citar-ne uns quants–. Ací, però, parlaré d’unes 

iniciatives molt més modestes que unien bona música 

amb poesia menor.

Allà pel 2003, la falla Na Jordana de València 

deposità en mi, potser sense reflexionar massa 

–i això que en eixa falla hi ha molta reflexió–, 

la confiança de desenvolupar els continguts –

juntament amb Paco Pellicer– del seu monument 

de l’any següent. Com a extensió d’eixa encomanda, 

també em comprometí a escriure els versets del 

cadafal i l’explicació al llibret. Jo no havia fet mai 

res de tot això. Ni era faller, ni era això que llavors 

pomposament ja començava a dir-se «guionista», ni 

era poeta (i continue així, convençut que ja mai no 

ho seré). Esdevinguí, tanmateix, paridor de versets, 

tractant d’introduir un aire diferent a la tradicional 

«explicació i relació de la falla». Així, pensí associar 

les meues poc inspirades rimes a un univers musical 

que s’avinguera bé amb el tema de la falla, que els 

jordaners, en plena consolidació de la seua iniciativa 

cultural Tirant de lletra, havien decidit que fóra una 

reflexió sobre la  festa de les falles en un context, 

però, medieval.

Jo no sóc un gran entés en música, encara que sí sóc 

un a�cionat omnívor. En general, m’agraden coses 

quasi totes les èpoques, llocs i estils. Si he d’admetre, 

però, un puntet més de coneixença, és al voltant de 

la música de l’edat mitjana. Així que, quan estava 

pensant com faria front a aquell compromís, resolguí 

agafar un seguit de composicions profanes i religioses 

ben conegudes, d’entre els segles xii i xv, i adaptar-

les unes lletres al·lusives a l’argument i les escenes 

que se situaven en un mític Carmelot festiu –per allò 

del barri del Carme del Cap i Casal– per on anaven 

a des�lar alguns coneguts personatges vinculats al 

microcosmos faller. I vet ací que em posí a compondre 

romanços, virolais, seqüències, balades i sirventesos, 

farcits de provençalismes i d’expressions arcaïtzants. 

M’inventí que allò era fruit d’una descoberta als murs 

d’un antic convent transmutat ara en centre cultural, 

i presentí tot el conjunt com una mena d’edició 

crítica amb notes a peu i tot. El llibret guanyà un bon 

premi al concurs de la Generalitat, de segur que més 

aviat per la magní�ca composició i les excel·lents 

col·laboracions que ajuntà, que no pas per la qualitat 

del pastitx que havia perpetrat. La falla quedà molt 

contenta, com és natural, i jo passí a formar part de la 

cohort dels seus col·laboradors �xos. I és per això que, 

uns anys després, ja estiguí en condicions de demanar 

fer un pas més.
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Quan escriguí aquell llibret, suat com mai per 

l’endimoniada versi�cació que calia posar en joc 

i per tanta paraula incomprensible però alhora 

signi�cant, acaroní la idea que algú el cantara. No 

eren, al capdavall, lletres vinculades a unes melodies? 

Clar, que tampoc era qüestió d’exigir tant, que prou 

d’esforç estava fent la comissió; i que jo ja havia 

d’estar satisfet perquè la falla més famosa del món 

m’haguera convidat a participar al seu projecte 

d’una manera tan visible. A les acaballes del 2007, 

tanmateix, ja n’hi havia con�ança com per a plantejar 

la possibilitat d’un llibret cantat. El projecte del 

monument també era una re�exió metafestiva, però 

d’un caire menys reduccionista –les falles no eren 

allò principal de l’argument– i amb una decidida 

ambientació contemporània encara que farcida de 

ruralisme. Era, a més, una crítica a la relació entre 

València i l’espanyolitat a través dels tòpics de la 

desmesura celebrativa, on s’incloïa, com no, la política 

dels grandes eventos llavors al seu punt culminant. 

Jo no formava part de l’equip que desenvolupà 

materialment i argumentalment aquella divertida 

Enguany amb Ñ que fou tan alabada per la seua 

composició i enginy, però sí em tornaren a encomanar, 

després d’un any de descans, l’explicació de la mateixa 

al llibret.

Amb una falla deliberadament cañí i folklòrica, torní 

al joc de les adaptacions de músiques conegudes, 

ara procedents de la cultura festiva i popular. Hi 

havia pasdobles taurins, jotes, marxes mores i 

processionals, i �ns i tot un deliri valencianglish d’El 

faller de Serrano. Allò que m’havia costat tres mesos 

de treball quatre anys enrere, m’ho traguí ara de la 

mànega en tres dies. I fou llavors quan suggerí de fer 

«el primer llibret cantat». La proposta fou acceptada 

en un altre tres i no res, i en passar Nadal ja estàvem 

a l’estudi de gravació. I dic «estàvem» perquè no 

em limití a posar la lletra, sinó que també aportí la 

meua veu, acompanyat de dos dels meus germans, 

en dues o tres cançons. La resta, afortunadament, 

les resolgueren amb moltíssim o�ci cantants i 

músics professionals i solvents. El llibret aparegué 

puntualment amb el seu corresponent CD, amb un 

èxit efímer però apreciable, com palesa el fet que me’l 

sentira sonar pels altaveus d’ambientació d’alguns 

dinarots de carrer fora inclús de l’àmbit de les falles. 

Allò que més em satisféu, nogensmenys, fou quan, 

mesos després, el meu nebot em passà l’enllaç a 

un vídeo de YouTube basat en una de les cançons 

que havíem gravat. La jota del Circuit, transsumpte 

pervers de l’esplèndida Jota mix dels Sonadors de la 

Guaita –que cediren el seu enregistrament per servir 

de base instrumental a la paròdia–, sonava rotunda 

a l’hora de subratllar l’impacte visual d’unes imatges 

que ensenyaven la cara més patètica d’aquell deliri 

de grandesa que era la Fórmula 1 a casa nostra. No 

he sabut mai qui féu el muntatge. Tampoc no eixia 

enlloc el meu nom, la qual cosa està molt bé, perquè 

és el millor indicatiu que allò ja era vist com veritable 

música popular. Comptat i debatut, el llibret cantat 

havia aconseguit l’objectiu més reeixit de qualsevol 
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explicació i relació de falla: perllongar la vida i el 

missatge crític d’aquesta després de la cremà.

I vostés, si volen, encara hi poden accedir, teclejant a 

la �nestra de cerca «La Jota de la Fórmula 1». Sentiran 

llavors, en les veus virils dels germans Català, allò de

I a ta mare l’he vista

a la vora del Circuit

amb les cames alçades

ensenyant la perdiu.





poesia satírica





Els fills de la morta viva:
el futur de la poesia satírica fallera

JESÚS PERIS LLorca
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En els anys que he tingut la fortuna de formar 

part del jurat del Concurs de Poesia Satírica 

de la Falla la Malva, d’Alzira, integrat en els 

Premis de les Lletres Falleres, he pogut comprovar una 

evolució molt positiva de la poesia satírica a les falles.

Per a començar, per la consolidació d’un vertader star 

system de poetes festius, com ara Salvador Bolufer, 

Josep Enric Gonga, o Antoni Lluís Martínez Furió, per 

esmentar guanyadors dels premis en estos anys. I això 

és un fet molt rellevant en el context valencià. Pensem 

que Lo Rat Penat, la històrica Societat d’Aymadors de 

les Glòries Valencianes, que tant va fer per difondre 

les normes de Castelló des de 1932, i que va sostindre 

la llengua, el seu ús i la seua dignitat en els temps 

més foscos del franquisme, va optar en la Transició, 

precisament quan es podia avançar en la recuperació 

d’àmbits d’ús per al valencià, per l’ortogra�a 

secessionista, que a � de comptes tenia com a objectiu 

(pot ser no desitjat, però sí de fet) l’estigmatització 

de la llengua: com estar segur que no estàs parlant 

català? Qualsevol paraula podria ser català per a 

algú, amb la qual cosa la llengua esdevenia una 

mena de camp minat per a molta gent. La pluralitat 

d’ortogra�es al voltant de discussions bizantines 

consolidava la minoració de la llengua.

Tot plegat, produïa un fet paradoxal especialment 

trist: justament en un moment en el qual més 

valencians que mai havien estat alfabetitzats en 

la nostra llengua, la poesia satírica reconeguda 

pels premis no només girava l’esquena a eixa 

fita històrica, sinó que a més se’n mostrava 

declaradament hostil. Això evidentment 

condicionava la incorporació de noves generacions 

d’escriptors i consolidava l’endogàmia i el 

confinament de la poesia festiva fallera a un cenacle 

en el límit mateix del gueto residual. Això tenia 

conseqüències molt negatives: fossilització dels 

motius, per exemple, rutinització de la crítica, i 

ancorament en determinades posicions ideològiques 

conservadores o fins i tot reaccionàries. La poesia 

satírica fallera d’aleshores corria el risc d’esdevindre 

vella, una antigalla, en lloc d’estar connectada amb 

una actualitat local, estatal i global que ens dóna 

molts motius d’inspiració per a la crítica i per a la 

sàtira. Així mateix, existia el risc de confinar-se en 

la pseudocrítica, en el simulacre de sàtira, de la qual 

amb gran lucidesa ha parlat Gil-Manuel Hernàndez, 

que fins i tot podia permetre ser llegida més aviat 

com a hagiogràfica que com a autèntica crítica 

popular i punyent.

És cert que fora de Lo Rat Penat hi havia vida, 

especialment (encara que no només) més enllà del 

Cap i Casal. Escriptors que no tenien eixos deutes 

ideològics, que no pertanyien a eixe caspós camp 

cultural, anaven consolidant estils, repertoris 

de temes, ritmes i esquemes mètrics propis. 

Paradoxalment també, en revitalitzar el gènere, en 

llevar-li la pols, recuperaven el vertader esperit dels 

antics guanyadors del Plat de Glòria. Però, atés que 
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el premi al llibret atorgat per la Generalitat es dóna 

al conjunt del llibret, aquest nou allau de talents 

sorneguers, riallers i sense por no trobaven cap espai 

de consagració més enllà del pur boca-orella: la seua 

ortogra�a –i la riquesa del seu lèxic– els excloïa dels 

premis de Lo Rat Penat, i també la seua procedència 

externa a la ciutat de València.

Per això és molt important la funció del premi 

atorgat per la Falla la Malva: perquè ha creat un espai 

institucional consagrador on escriure en les normes 

o�cials no està penalitzat, on la llibertat d’expressió i 

la pluralitat és un valor, i on s’entén que la comicitat 

popular és un altre àmbit on treballar per a digni�car 

de la llengua, perquè una llengua esdevé normal quan 

és emprada amb normalitat en tots els àmbits, en tots 

els registres i en tots els gèneres literaris. La literatura 

popular i festiva és una literatura molt important 

per a la nostra llengua, perquè és un dels pocs àmbits 

de circulació que �ns i tot van resistir en els temps 

més foscos. No es por retrocedir, ans al contrari, està 

destinada a ser una de les sòlides bases de la salut 

social del valencià, com a llengua en què riure, com a 

llengua en què viure.

A més, el premi de la Malva, com en general els 

Premis de les Lletres Falleres, constaten que les falles 

fa moltes dècades que no són un fet exclusivament 

del Cap i Casal, i consideren en peu d’igualtat totes 

les falles de les nostres comarques, de nord a sud. De 

fet, em consta que un dels seus objectius ha estat la 

seua implantació en totes elles. És molt bonic que 

les falles, que han esdevingut element identitari i 

vertebrador de les nostres ciutats, pobles i barris, 

ho siguen també del nostre país. I que, a més, això 

es faça des del llibret, i especialment des dels versos 

satírics dels llibrets, element inscrit en l’origen de la 

festa; això és un fet molt important per a la nostra 

cultura. Les falles són, des del seu inici, cultura 

popular, cultura del poble i feta pel i per al poble. 

Que això puga ser un eix vertebrador, que al voltant 

de la poesia satírica entren en contacte autors i 

fallers de diferents procedències, és un fet que ens 

ompli d’esperança.

Com també és un meravellós símptoma de salut 

de la nostra societat que en moments en què les 

institucions encarregades de sostindre la llengua 

han faltat als seus objectius fundacionals i que els 

donen sentit, és a dir, quan la institució clau de la 

Renaixença ha esdevingut un element de divisió i 

de minoració, d’estigmatització dels nostres millors 

poetes festius, dels que més estimen la llengua, ha 

sigut la societat, civil i fallera, la que n’ha creat de 

noves. I de pas ha arribat allà on les institucions, per 

complexes, per tàctica i estratègia, per timidesa o 

per por no havien gosat d’arribar durant dècades: un 

premi per a totes les falles del nostre país.

En conclusió, la poesia satírica en valencià té ara 

millor salut i un futur esperançador; té poetes amb 

mestria en el domini de la llengua, en la construcció 
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de ritmes i metres, i també d’acudits; s’ha obert a 

temes d’actualitat i s’atreveix a tractar-los amb la 

vertadera sornegueria popular que li dóna sentit, 

i a més té un espai de consagració que permet que 

els poetes siguen coneguts fora dels pobles i ciutats 

on publiquen originalment. Al llarg dels anys hem 

pogut trobar-nos amb nous autors i noves falles. 

Ara, però, crec que ens falta encara un repte: fer del 

tot realitat eixa esperança. Cal que més gent jove 

s’atrevisca a versificar, amb els seus nous metres 

(rapejant, perquè no), amb els seus nous temes i la 

seua nova perspectiva: perquè una poesia festiva 

vertaderament arrelada al seu temps i a la seua 

societat és una poesia festiva fidel als seus orígens. 

Fer arqueologia és morir, perquè, a més a més, els 

mestres del passat no en feien, d’arqueologia. Bernat 

i Baldoví, el fundador, no era retro, sinó furiosament 

contemporani al seu temps. 

El futur de la poesia festiva passa perquè noves 

generacions la facen seua. Com passa amb la festa, 

com s’esdevé amb la nostra llengua. Hi ha motius per 

a l’esperança, però queda tasca per fer. I una de les 

més importants és persistir en eines tan magní�ques 

com el Premi de Poesia Satírica de la Falla la Malva 

d’Alzira i els Premis de les Lletres Falleres. Tornar a 

l’origen és garantir el futur. 

Per tot això, parafrasejant Constantí Llombart i Al Tall 

a la vegada, la Morta Viva ja conta amb besnéts molts 

jóvens que alegren la seua cara. I més ens fan falta.





COL·LOQUI NOU DE TRUCADORS FALLERS
ON ENMIG D’UNA PARTIDA SABATERA

S’ARREGLA EL MÓN I PART DE L’UNIVERS
Josep Gonga
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En acabar la reunió 

i el sopar de comissió, 

novament hem preparat, 

això no és cap novetat, 

una taula en un racó 

on sense més dilació 

i molta jovialitat, 

trucarem sense pietat. 

Per començar la batalla, 

cigrons, tapet i baralla

sobre la taula posem. 

A la barra demanem 

gintònic, una cassalla, 

un whisky, això no falla, 

un vi de sabor suprem

i alegrement comencem.  

Tot un seguit de senyals, 

de companys i de rivals, 

la partida animaran. 

Uns les celles alçaran 

sols en moments puntuals; 

vorem més tics corporals, 

llavis que es mossegaran

o muscles que s’alçaran, 

per despistar l’enemic

o informar a l’amic 

si es porta o no bona mà.

Així, la cosa anirà: 

negant uns que van dir dic, 

muntant algun embolic, 

cantant algun envit en va

o comentant la jugà. 

I entre envits, trucs i retrucs, 

fent comentaris saberuts, 

explicarem l’actualitat 

amb molta animositat 

contra polítics caducs, 

que per haver fet els rucs,

han perdut la dignitat

i no tenen �abilitat. 

Pensarem, sense mania, 

a qui, amb poca simpatia, 

en la falla mostrarem. 

En ella el criticarem 

amb humor i gosadia, 

i cremarà el tercer dia

quan bon foc li calarem 

perquè sí, perquè podem. 

Ara, amb versos genuïns, 

a base de redolins, 

la crònica de la partida

deixe ací re�ectida 

per a fallers i veïns,

amics, i seguidors a�ns. 

En ella està resumida 

una vetlada �orida. 

L’alcalde serà, amics meus,

el primer a ser criticat, 

i tota la colla de fariseus

que gràcies a ell han medrat 

comportant-se com guineus.  
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T’he fotut, amic, el lligat, 

eixos dos cigrons són meus

i un per a tu que has trucat. 

Pense de manera sincera  

que esta partida serà sabatera. 

Per a l’obra faraònica: 

aeroports sense avions, 

i altra merda arquitectònica 

que sols ha creat comissions, 

farem crítica sardònica. 

Ja portem dos rebolcons, 

esta és una mà agònica

i amb moltes complicacions. 

Però la moral no desespera, 

serà partida sabatera. 

A la banca rescatada 

la posarem a parir, 

s’ha pegat una fartada

difícil de digerir

i no ha eixit escaldada

a costa de fer-nos patir. 

No us ha eixit la jugada

retruque i heu de fugir. 

Si no ens furten la cartera

fem partida sabatera. 

La reforma laboral 

al treballador ha matat; 

amb ella, la patronal, 

els sous de tots ha baixat 

i l’obrer ho passa mal. 

Company, o jugues concentrat

o et reformaré com cal, 

que el lligat se’ns ha escapat. 

Si ens prenen la cabellera 

no fem partida sabatera. 

Ara tenen la indecència

de dir: ens hem recuperat, 

ja ha tornat l’opulència 

i no viurem de prestat. 

Un poquet de coherència 

i no acceptes el trucat, 

s’han posat en evidència 

i l’espasa s’han tragat. 

I prepara la granera

que fem partida sabatera. 

És que vénen eleccions 

i val tot per enganyar: 

mentir en els seus pregons 

perquè els tornem a votar. 

No els fem més concessions, 

fes la falta sense pensar, 

a vore si tenen collons 

de deixar-la ara passar. 

Açò ja no és el que era,

la partida serà sabatera. 

És gràcies a la televisió,

a la premsa i a Internet, 

que tot sembla una il·lusió

que a ningú deixa satisfet. 

Com jo, que tinc la percepció 

que el món és com un pam�et,

una mentida en acció,

com l’envit que ara ens heu fet. 

Trenta-tres i sense espera

la partida és sabatera.

I ara cavallers, vergonya!

La partida us hem guanyat.

Ara és hora de fer conya, 

baix la taula heu acabat. 

No sigues pocavergonya

encara que estigues cremat, 

convida i no sigues ronya

encara que estigues afectat. 

No podeu fer marxa enrera, 

la partida és sabatera.





LA POESIA A LES FALLES
Josep M. Martínez Izquierdo

«Poetadelfoc» de les falles del 2016
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La història de nostres falles

no es pot sense tu explicar,

poemes que són rialles…

que parlen exacte i clar.

Paraules amb ironia

des d’aquells temps de Bernat (*),

que amb encert molt bé sabia,

rescatar-les del passat.

En este món sempre efímer,

fem un cant a la creació,

dins la vida que és vertigen,

i albirem nova estació.

Les falles ens fan renàixer

de l’hivern més gris i obscur,

renovant les esperances,

I el cel omplint-lo d’atzur.

Critiquem aquelles coses

que no ens agraden ben fort,

també altres per curioses,

apleguen o no a bon port.

La sàtira és l’element

on ens nodrim els poetes,

per contar-los a la gent…

acudits o malifetes.

És nostra essència fallera

del caràcter valencià,

que arribant la primavera,

demostra que és viu i és sa.

Quan aplega el 20 de març

d’eixe núvol abaixem,

i el sentiment que era espars,

pel bon temps el retrobem.

Que té la festa que enganxa,

i ens fa comboi a tothom?

Papallones en la panxa,

i el carrer de gom a gom.

(*) El Bernat a què al·ludim és, com no, Josep Bernat i 

Baldoví (1809-1864)
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L’apassionant vida en captivitat 
del funcionari Vicent

Toni Lluís Martínez Furó 
& Enric Xavier Ferrús Fayos
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Vicent era un funcionari

molt atent i servicial,

que treballava a diari

prestant servei ordinari

al caliu consistorial.

Ell que era un home recte,

assenyat, disciplinat,

sempre estava disposat

a acatar l’ordre perfecte

i a obeir l’autoritat. 

Per això amb molt bon sentit,

Vicent, que no era un babau

i que estava a la que cau,

es va a�liar al partit

que al seu escut té una au.

I és que aquest gran moviment

que a l’escut porta una au,

lletres en blanc i fons blau,

representava al moment

la força, el seny i la pau. 

«En el guanyar i en no perdre

de segur que hi ha d’aquests

també pel Camp de Morvedre.»

I per ser tan conseqüent

aquest valencià de bé,

sense fer cap paripé 

va exclamar molt contundent:

Jo sóc «popular» també. 

Però ai! Quina desgràcia!

En passar la votació

es perden vots a muntó,

i amb tan crua contumàcia

se’n van a l’oposició.

I veus ací quin rosari

d’incertesa es va coent,

que també a l’ajuntament

on exerceix a diari,

perd el partit de Vicent. 

-Vet ací quin numeret!

-Ara que entren tres partits

com que jo no em xucle els dits,

m’hauré de fer el carnet

dels tres partits referits.
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I t’ho conte com ho veus,

Vicent convers, dit i fet,

es guardà l’antic carnet

i es va acostar a les seus

del partits que el pacte han fet. 

Hui ha canviat al costat bo

puix Vicent s’ha «compromés»

i al consistori ja hi és,

«socialitzat» de debò

perquè ací no ha passat res.

Apro�ta l’ocasió

Vicentet el Llepa�ga,

i que s’entenga qui ho siga

que d’exemples n’hi ha a muntons

d’empleats de via estreta,

que s’han canviat de jaqueta

per seguir fent de llepons. 





SAINET





DES DE LA LITERATURA POPULAR I LA FESTA 
AL SAINET I LES FALLES

Lluís mesa
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1la cultura popular: entre la literatura i la festa

   La història en molts moments ha caminat 

apartada d’aquelles i aquells que no n’eren protagonistes 

per no tindre el poder. Realment no és sols que no 

hagen estat reconeguts sinó que a més no han sigut 

retratats en allò que s’ha contat o re�exionat de cada 

temps. Les classes dominants han tingut sempre les 

seues formes d’expressió en forma de documents o 

llibres o�cials que han acabat per formar part dels 

arxius. En el mateix cas s’ha trobat la literatura o�cial. 

Sols els escriptors que han tingut el reconeixement dels 

poderosos de cada època han arribat �ns a l’actualitat 

gràcies a les biblioteques. Malgrat eixa realitat, els més 

marginats també han tingut la necessitat d’expressar-

se. Però els ha tocat buscar aquells espais des d’on no 

ser perseguits. L’anonimat en moltes ocasions ha estat 

la fórmula més repetida en les seues actuacions.  Hi ha 

dos formes d’expressió que de manera especial han estat 

emprades per les classes anònimes, ja que han escapat 

al control dels governants. Es tracta de la literatura 

popular i la festa.  

  

La literatura popular, a diferència de la resta d’espai 

literari que pren forma de llibre, es caracteritza per 

la seua oralitat. Eixe aspecte permet fugir del control 

o�cial i obrir-se a la improvisació i reivindicació del 

moment. També és cert que el discurs oral no impedix 

que amb el temps prenga este una forma escrita.En 

eixe instant, quan passa a formar part del món de 

l’escriptura, presenta a més unes altres connotacions 

diferents de la literatura o�cial. Per una banda 

sacri�ca l’estètica i els esquemes clàssics literaris, ja 

que suposa l’espill espontani de la societat marginada. 

Eixe fet, i sobretot el que siga seguit majoritàriament 

per part d’un col·lectiu amb poca formació cultural, fa 

que siga considerada molt sovint com a subliteratura 

de masses amb poc de valor, com exposa A. Villejas 

Cedillo (1984).

El concepte de la festivitat està relacionat amb 

l’ordenació del temps social i suposa la constitució de 

les seqüències temporals de cada territori. Com diu 

E.R. Leach (1972)  abans de la festa “no hay tiempo 

que pueda ser medido”. Però també és la via ideal 

per a la transformació i la permisibilitat social. Allò 

que U.Schultz (1993) ha dit  que suposa per a l’ésser 

huma“el vértigo del cambio de personalidad y hasta 

el arrebato de un existencia irracional, a los que se 

entrega en esa prórroga que és la �esta”. Realment 

la personalitat social es transforma amb l’arribada 

de la festa i la permissibilitat es fa patent. Eixos 

dos aspectes són els que fan que siga un gran escut 

protector de les idees de les classes marginades.

Amb eixa doble idea, la literatura i la festivitat, 

s’arriba a entendre clarament la ubicació de la cultura 

popular i la seua de�nició com a mitjà d’expressió de 

les classes anònimes. Les formes festives i literàries 

són molt diverses i vinculades al context sociopolític 

i al territori però fa comprendre perfectament la 

cultura popular de cada territori.
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2. La realitat valenciana: la 

literatura de canya i cordell i el 

ritual del foc

En el cas valencià la literatura 

popular té un exponent clar: la 

de canya i cordell. És un gènere 

fonamentalment oral però nascut 

al si de la impremta. Suposa un text 

en prosa o vers que es penja d’una 

canya i passa per múltiples espais 

públics la qual cosa li dóna molta 

difusió. La seua producció en valencià 

fou intensa com assenyala J.Caro 

Baroja (1990). En realitat era un 

mitjà de comunicació de masses 

que no sols es llegia o anunciava en 

places i pobles sinó que després podia 

ser adquirit pel públic. Les seues 

formes principals eren els diàlegs 

els col·loquis o les converses. La 

temàtica era molt diversa: novel·les, 

temes religiosos, relats amorosos o 

aspectes satírics de la realitat. En ells 

també, en algunes ocasions, es tenia 

en compte la descripció de costums o 

la difusió de la situació de les classes 

treballadores. Per tant és inevitable 

que entre la seua temàtica també fóra 

present la crítica política o social. 

Gravat del col·loqui “Romans nou y divertit a hon se referixen 

los treballs de la chent pobra per lo car de les coses en 

Valènsia, en especial lo menjatiu” on  es veu com actuava un 

col·loquier davant el públic.
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En eixe camp se situen, com s’ha dit adés, els 

col·loquis, situats al bel mig entre l’oralitat i 

l’escriptura, entre la recitació i la representació. 

Com exposa J. Martí (1997) és un subgènere “amb 

unes característiques peculiars, determinades 

fonamentalment pel seu aspecte teatral i per la 

seua localització geogrà�ca molt concreta: la ciutat 

de València i la seua rodalia”. El col·loqui resulta 

important per a entendre la consolidació del sainet 

com a gènere teatral popular, nascut a partir de 

diverses formes de la literatura popular. I sobretot, 

el més destacat, tots dos són essencials per a 

comprendre el llenguatge satíric de la festa fallera.

El sainet se situa en els seus orígens a meitat camí 

entre el col·loqui i el teatre. Sorgix de l’entremés 

però adopta una forma diferent el segle xix, molt 

especialment en la geografia valenciana. Encara 

que l’expressió sainet se sol emprar per a parlar 

de teatre menor o de segon cert, el ben cert és que 

resulta la forma de la literatura popular que acaba 

per triomfar en les classes populars valencianes. J. 

l. Sirera(1990), un dels que millor ha definit eixe 

subgènere valencià, l’aparta ben bé de l’entremés. 

Si el segon fa una lectura teatral de la realitat, el 

sainet agafa la via del costumisme per a definir-la. 

Com diu este autor: ”d’una certa realitat si així es 

vol (la centrada en les capes humils i mitjanes de 

l’entorn social d’autors i públic) i dels seus tipus.”. 

Suposa un subgènere de la literatura breu i popular 

que es presenta de forma humorística i crítica. El seu 

objectiu no és ridiculitzar els personatges sinó tan 

sols esmenar-los des de la sàtira.

Dit tot açò s’entén que en el segle xix, moment de 

naixement de la falla com a festa popular hi haja 

una connexió amb la literatura popular, ja que és el 

llenguatge escrit que empra la classe social a la qual 

va dirigida la festa. En eixe sentit, com que el sainet 

és el subgènere que en eixos anys té més intensitat i 

vigència és normal que el llenguatge satíric faller es 

base en ell. 

  

Fins al moment de la consolidació dels escrits de 

la festa fallera, la literatura popular valenciana, 

representada de forma preeminent per col·loquis i 

posteriorment per pràctiques escèniques menors 

com els sainets, es caracteritzaven com ben bé ha 

de�nit J.L. Marín (1996) per ser: a) de consum 

popular amb intenció alienadora b)sotmetre’s al 

paper subordinat que els atorga el sistema cultural 

c) explotar els recursos còmics del llenguatge amb el 

tractament lingüístic dels personatges d) defendre 

el paper auxiliar del valencià respecte el castellà 

d) extremar la castellanització ortogrà�ca e) no 

acceptar solucions normalitzadores del valencià. 

Tots ells són elements que ben bé es re�ectixen en 

la literatura fallera emergent que, com la resta de 

la literatura popular valenciana, es caracteritza per 

tindre un consum efímer, el costumisme, la sàtira 

i l’humor grotesc. R. Blasco (1990) va de�nir que 

compartien la complicitat o connivència i el previ 
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sobreentés del doble sentit de l’escriptura. Eixa 

actitud, segons exposa, els permet transgredir un codi 

purità igualment convencional. Les falles, com gran 

part de la festa valenciana” de ayer a hoy y de norte a 

sur, gravita en torno al fuego” com exposa A.Ariño 

(1990), però també prop de la sàtira i de la crítica. 

És l’espai que escapa a les classes dirigents i des d’on 

els sectors humils apro�ten no sols per a divertir-se 

sinó també per fer crítica d’allò que no compartixen 

de la realitat. El foc suposa en totes les cultures la 

sacralització, la manera de superar allò que desagrada 

i la forma d’elevar-se a la divinitat. Així que la crema 

de trastos prompte és completada amb una lectura 

major. Les fogueres veïnals tracten els temes del 

barri o de la societat del moment. Ho fan penjant a 

les places una explicació del monument efímer. Esta 

té en una tonalitat satírica, i en vers, arreplega tota 

la descripció que encara que a poc a poc arreplega 

elements al·legòrics on s’inclou també la crítica. 

És normal que des d’un primer moment apro�ten el 

mitjà literari popular existent (el de “canya i corda” 

representat per col·loquis i sainets fonamentalment 

i amb les seues variants) per a omplir de continguts 

al fet de cremar trastos vells. El llibret naix com a 

la vessant literària de les falles sense les quals la 

seua lectura no és completa. En un principi és una 

simple explicació i relació de la falla que acaba per 

transformar-se en una publicació. Posteriorment 

evoluciona amb unes característiques especí�ques 

però tenint en compte encara moltes de les 

característiques del llenguatge propi de la literatura 

popular de la qual va sorgir.

  

En resum, el ritual del foc que dóna origen a la festa 

fallera naix davall la in�uència de la literatura popular 

i especialment del sainet, Així que la sàtira i crítica 

fallera, en gran part costumista té un llenguatge 

essencialment sainetesc. Com diu J.L. Marín (1998) 

“Els versos fallers són continuadors d’una tradició 

prèvia i s’han d’incloure en el marc de la literatura 

popular i satírica, un corrent  que en el segle xix 

tingué una gran empenta: als primitius col·loquis, 

al·leluies o auques s’afegiren altres manifestacions 

com ara pràctiques escenes menors (sainets, sarsueles 

o miracles vicentins)...”. El sainet i la literatura 

fallera, doncs, solen mostrar clarament l’existència 

diferenciada de les classes populars i de les classes 

dirigents: els de dalt i els de baix. La llengua, en ambdós 

casos, actua de tanca. Els de baix hi adopten el valencià 

i els altres el castellà amb determinats valencianismes. 

En els cadafals també apareixen junt amb els veïns les 

persones destacades políticament o socialment. A més 

la lectura d’una falla és completament teatral. Hi ha 

un colofó que està constituït per un remat i diverses 

escenes com en les funcions teatrals. El desenllaç de 

les representacions és realment allò que presidix el 

monument. El llenguatge satíric és propi de la festa i 

del sainet. En de�nitiva, les falles són una expressió 

lúdica que no s’explicarien de la mateixa manera sense 

l’existència d’una literatura popular tan especí�ca com 

la valenciana.
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Portada de la “Creu del Matrimoni” Llibret de 1866 publicat per Blai Bellver
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3. Un cas comparatiu del sainet i el llibret de 

falla: l’explicació i relació de la falla d’Estivella 

de 1924

Una manera pràctica d’entendre la vigència del 

sainet des de la comarca és l’anàlisi del primer llibret 

de falla del camp de Morvedre redactat a  Estivella 

el 1924. La publicació de 14 x 11 cm, impresa en 

paper sèpia i cosida, no era introduïda per la paraula 

“llibret” sinó per “explicasió i relasió de lo que conté 

la falla plantà en la plaça Vella”, amb la qual cosa fa 

entendre l’entitat de la publicació que no arriba a 

constituir-se en llibret, com així succeïa encara en 

els anys 20 amb moltes de les publicacions falleres 

editades amb motiu de la construcció d’un cadafal. 

Els continguts que envolten l’entaulat es poden 

agrupar de la següent manera: 1)textos apologètics 

dedicats a la població d’Estivella i a la bellesa de les 

dones 2)textos satírics dedicats a personatges del 

poble.3)textos dedicats a exaltar els elements de la 

festa. 4)textos satírics. 

  Els textos apologètics estan dedicats a l’exaltació 

de la població (“... De tota la Baronía / Estivella es lo 

millor...”) i de manera especial a les seues dones (“... 

Estivellana, hechicera / Coqueta plena de mel / Eres tan 

resalamera / Que sense tú no ya sél”). La sàtira se centra 

en recordar determinats personatges de la població 

que són nomenats a traves de jocs de paraules o de 

malnoms (”u que despacha salchicha”, “�ac” “primo” 

“platero” “manobre” “.. un chic molt galán que te la cama 

llarga”, “Un home que té prou tino / Y que es pasa de 

Fragment del llibret de la falla de la plaça Vella 

d’Estivella de 1924.
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constant...”). L’exaltació dels elements de la festa o 

dels que participen del joc (faves, mistela, bunyols, 

taronges) n’és també un altre tema. I �nalment 

apareixen textos satírics en forma d’”Anunsi” ,“Epita�”, 

“Consell”, etc. I envoltant tot el text hi ha determinats 

versos que de�neixen les característiques d’esta festa 

efímera i dels ninots (“”Y ahí dalt del entaulat / Estaran 

huí tot lo día / Y encara q’alseu el crit / Al tormént els 

condenem, / Y en la falla els ensendrem / A les onse de la 

nit” “... Y si no t’agra la falla / Pasa de llarg mira y calla.” 

O “Si trobes algo mal, calla / No et sofoques y tin �ema / 

Per que tot aquell qu’escrema / es un ninot de la falla”). 

Realment el llenguatge i els continguts coincidixen 

en part en el propi del sainet. Els temes costumistes 

i la de�nició social de cada classe  social, en este cas 

rural, apareixen de�nits clarament. L’aparició d’un 

llenguatge, en molts casos castellanitzats, denota 

precisament la funció de la llengua per a de�nir 

llauradors i personatges propis de poble. La crítica és 

expressada en un llenguatge que ben bé podia haver 

aparegut en qualsevol sainet. Tot arriba al punt que 

�ns i tot l’autor de la publicació sembla que va ser 

també de sainets o peces teatrals de divers orde que 

es publicaren i representaren al poble. Un cas que 

es repetix en molts escriptors i que ja des de Bernat 

i Baldoví, un dels escriptors més antics de textos 

fallers, es fa evident com ho demostren els estudis de 

J.L. Marín (2010).  

4.Conclusió

 

L’evolució i les característiques de la literatura popular 

valenciana marquen el naixement del marc literari de 

la festa fallera �ns al punt que sense eixa vessant de 

la festa esta no s’entén totalment. El sentit satíric, la 

diferenciació social, el costumisme de les escenes del 

cadafal són especialment re�ex del sainet. Els autors 

de les primeres publicacions falleres coneixen ben 

bé el sainet i �ns i tot n’han escrit. L’ortogra�a dels 

versos i la descripció dels personatges coincidixen 

amb l’aparença dels ninots. La distribució de les 

escenes són les mateixes en els dos casos. En resum, 

les falles són continuació dels sainets. A poc a poc 

s’independitzen literàriament �ns a constituir un 

llenguatge propi que mai no s’aparta totalment del 

llenguatge sainetesc.
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Lequilibrista

Cada dia té la seua proposta: alguns són 

monòtons i avorrits, en altres l’ansietat se’ns 

apodera d’una forma natural; només en alguns casos, 

una crida converteix en atractiu un moment delicat i, 

amb un simple suggeriment, s’elimina la monotonia. 

Aquesta vegada la crida va ser d’Hugo Morte, el qual 

va convertir l’apatia en poesia.

El repte estava sobre la taula, i, com altres vegades, 

l’escrivent va acceptar amb gust desenrotllar la 

proposta del llibret d’El Mocador en el terreny que es 

coneix com publicacions periòdiques falleres.

Aquestes publicacions, hui conegudes per tots els 

aficionats, van veure la llum a principis del segle 

XX, i, des dels primers exemplars, la poesia va 

formar part de les seues pàgines, i, encara que van 

acompanyar la prosa i la il·lustració, el poeta sempre 

hi va estar present, o per encàrrec o mitjançant la 

reproducció d’obres ja editades.

En els primers anys, conflueixen nombrosos poetes 

en les publicacions falleres -en què el castellà es 

mescla amb el valencià-, al mateix temps que hi 

convergeixen dues generacions d’autors. 

Alguns ja havien desaparegut quan veuen la llum 

els primers exemplars de la premsa que ens ocupa, 

però les seues creacions van ser reproduïdes en 

innumerables ocasions i van exercir una influència 

decisiva en les formes literàries que han acompanyat 

aquestes publicacions fins als nostres dies: Eduard 

Escalante Mateu (1834-1895), Josep Bernat i 

Baldoví (1810-1964) i Josep Maria Bonilla (1808-

1980). 

En els inicis, les publicacions falleres es nodreixen 

principalment d’escriptors, periodistes i poetes 

vinculats a diversos setmanaris literaris locals, com 

El Cuento del Dumeche (1908), El Cuento Valencià 

(1910), Foc y Flama (1912), Nostre Teatro (1922), 

La Barraca (1903), La Degolla (1901), La Tronà 

(1915) o La Sombra (1924), entre moltes altres 

publicacions de finals del XIX i principis del segle XX, 

majoritàriament vinculades al món cultural, polític i 

festiu de la ciutat.

Cal destacar casos com els de l’escriptor, poeta, 

periodista i polític Maximilià Thous, qui col·labora 

amb Pensat i Fet des del seu primer exemplar, amb un 

poema escrit ex professo pocs dies abans de l’aparició 

de la revista fundada per Ricard Sanmartín. També 

s’hi han de mencionar el poeta Josep Maria Esteve 

Victoria i el dibuixant Vicent Ramil.

En aquesta publicació van col·laborar centenars 

d’escriptors que procedien de diversos ambients 

culturals, però que escrivien poemes per a la revista. 

És el cas de Faust Hernàndez Casajuana, el qual 

prové del món teatral i literari, i qui és, en aquests 
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anys, el redactor en cap d’El Cuento del Dumenche 

i el creador d’una interminable sèrie de poemes 

titulats “Bunyols Cuadrats”, els quals li van 

acompanyar durant tota la seua vida literària en 

desenes de publicacions.

Una altra de les firmes que ens hi trobem aquests 

anys és Miquel Duran i Tortajada, escriptor, poeta 

i polític, fundador de les Joventuts Valencianistes; 

motiu pel qual, en 1910, hagué d’abandonar 

València, i no hi va poder tornar fins 1930. Però 

aquesta situació no li farà perdre la seua relació 

amb el món cultural de la ciutat, ja que escriu, 

des de 1917, en Pensat i Fet, i, en El Fallero, des 

de 1922. Igual succeeix amb els coneguts poetes 

festius i escriptors teatrals Estanislau Alberola i 

Rafael Gayano Lluch, els quals són col·laboradors 

habituals de Pensat i Fet i El Fallero; publicació, 

aquesta última, en la qual ens tornem a trobar 

Maximilià Thous; però ara junt a Josep Serret 

Mestre, periodista, locutor d’Unión Radio Valencia 

i editor de diversos monòlegs satírics en vers, com 

“Tratao de la finor”, en 1907, i el conegut “Sermó 

sobre la Patria Selestial”, aparegut el 1908, els quals 

van obtindre una àmplia repercussió popular. La 

seua desaparició prematura, l’any 1933, farà que 

tinga molt poca producció poètica en la premsa 

fallera. 

No ens podem deixar, en aquests primers anys, el 

polifacètic pintor, escultor, poeta i artista faller 

1952, A riures toquen
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Ramon Andrés Cabrelles, qui, en la seua llarga 

trajectòria, es converteix en guionista del conegut 

artista Regino Mas, i participa en innumerables 

premis en certàmens poètics, per la qual cosa els 

seus poemes apareixeran en desenes de publicacions 

fins a la dècada dels anys cinquanta.

Es completa aquest primer període amb Josep Mª 

Bayarri Hurtado, poeta i artista plàstic, fundador, 

en 1915, de la revista Poetes valencians contemporanis 

i, en 1934, d’El Vers Valencià. La seua firma ens 

la trobem en quasi totes les revistes del moment, 

amb col·laboracions que s’arrepleguen en el llibre 

Populars, a manera d’antologia poètica. També s’ha 

de citar Carles Salvador, qui, encara que en aquests 

primers anys no tinguera participacions continuades, 

a partir de 1934, després del seu retorn a València, 

es convertirà en un habitual durant les dècades dels 

anys quaranta i cinquanta. 

La seua participació en la redacció de les conegudes 

“Normes de Castelló” junt a Lluís Revest Corzo, en 

1932, i la seua aparició en la revista Nova Cultura, 

en 1937, amb el poema “La gran Falla”, l’inclouen 

per dret propi en aquesta època, en la qual s’han de 

destacar les seues col·laboracions poètiques en la 

revista La despertà, on, durant més de deu anys és 

l’encarregat de la poesia a la fallera major.

En els anys trenta, la premsa fallera aconsegueix la 

seua primera edat d’or, ja que veuen la llum més de 

quinze publicacions, deu de les quals estan escrites 

en valencià. En elles participen poetes del primer 

període, com Godofred Ros, qui va ser president de 

l’Associació d’Amics de la Poesia, Josep Peris Celda i 

Josep Rodrigo Alamar.

Al mateix temps, s’incorpora una nova generació 

d’autors nascuts en els albors del segle XX, els quals 

arriben a la seua plenitud artística en la dècada 

dels trenta: Els escriptors de sainets Alfred Sendín 

Galiana i Francesc Barchino Pérez, qui inicien les 

seues aparicions, en 1924, en Pensat i Fet, i, en El 

Bunyol, en 1926. Francesc Almela i Vives, amb una 

àmplia producció literària en prosa, també escriu 

versos en revistes com El tio Pep en la Valencia fallera, 

en 1936. Jesús Morante i Borràs, periodista i poeta, 

l’any 1924, publica el seu primer poema en la revista 

El Bunyol, i es converteix en un dels habituals de 

Pensat i Fet des de l’any 1929 fins a la desaparició de 

la revista, en 1972. També, finalment, cal esmentar 

l’escriptor Lluís Guarner, qui publica els seus poemes 

en Pensat i fet des de 1931. 

Tots ells són només una xicoteta mostra dels 

escriptors que en el període participen en la premsa 

fallera. Com diem, la major part d’ells provenia 

de distintes disciplines; alguns van firmar amb 

pseudònims perquè no els relacionaren amb aquestes 

publicacions, ja que pensaven que era una literatura 

menor. Altres, els més, van ser oblidats per sempre. 

Només uns pocs romanen en la memòria col·lectiva, 



/ 295 /

“Pensat y fet”

Señors de Pensat y Fet:

Retorica es borumballa.

Yo vull, pera el seu “follet”

Escriure… mes tinc un… fet

que necesita una falla.

8 mars 1912

Maximilià �ous 

Si vols a Valencia molt,

Estudia y la voldras mes;

¡Que tot no son falles, traques, 

dolçaines y tabalets!

Maximilià �ous

El Fallero, 1921

Ara la Guardia sivil 

Esta fent una batuda;

Amagat els ulls chiqueta,

Que son llebres de natura.

F. Hernández Casajuana

El Fallero, 1921

“Epigrames”

El que a Madrit no hatja vist,

No sap per cert lo que’s bo

Alli tot es jent de tó

May es veu a ningu trist;

Tot lo mon com vol se vist;

Res fa als altres novetat;

Cada cantó es un mercat;

Sobren diners, mentjar, roba

Y per � alli tot se tróba,

Tot… manco la veritat.

Josep Bernat i Baldoví

El Buñol, 1932

“El Llorer”

Segóns dihuen en la historia

Cuant el mon Deu el Creá

Buscant ahón �car la Glória

En valencia els ulls posá

Paco Barchino

El tio Pep, 1930

“¡No Falles!”

Pa hermosechar la siutat

Molts proyectes s’han manprés.

¡Vullga Deu que lo promés

Siga una realitat!...

Pues tant nos han engañat

Después de mides y ralles

Que ara pareixen muralles

Lo que de plans se nos conte.

¡Si ha de ser que siga pronte!... 

Sant Proyecte…, no nos falles.

Peris Celda

El Buñol, 1927
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com Antoni Valero Alufre, Josep Gómez Pol, Valero 

Muñoz, Vicent Mallent, els germans Vicent i Xavier 

Casp, i un llarg etcètera la relació dels quals es faria 

interminable. 

Segona època :

Després de tres anys sense festes, en 1940, es reprén 

l’activitat fallera. La nova situació politicosocial 

les redueix a només sis publicacions, i en queda 

solament una entre elles en valencià.

La primera part del període, 1940–1952, s’inicia 

amb una proliferació de les publicacions falleres, 

totes elles escrites principalment en castellà; la 

qual culmina, l’any 1951, amb el nombre més gran 

de capçaleres de tota la història, quan n’arriben als 

quioscos més de vint-i-quatre.

1940-1952

Els primers anys del franquisme, el gènere pateix 

un increment desmesurat, ja que veuen la llum 

més de 30 capçaleres noves. La major part d’elles 

no passen de dos números, les quals poc o res 

aporten al sector, excepte un sentit altament 

oficialista, el qual afig, a l’adulació ja habitual, 

una clara orientació religiosa, que, si bé ja s’havia 

utilitzat anteriorment, serà a partir d’ara quan es 

convertisca en normal.

Cal ressenyar, en aquest punt, que molts dels 

escriptors i poetes que hi col·laboren són els 

mateixos que amb anterioritat al colp d’estat 

participaven, i que es van adaptar amb facilitat 

escrivint els seus poemes en castellà i en valencià. 

La desaparició de totes les revistes escrites en 

valencià, excepte Pensat i Fet, junt a l’aparició de 

poemes escrits en llengua vernacla en algunes altres 

publicacions, es converteixen en les úniques mostres 

escrites en la nostra llengua.

Les revistes com Els Falleros, La Despertá, Nit de Foc 

i El Fallero mayor són l’exemple de les publicacions 

escrites totalment en castellà, les quals mantenen 

només la poesia en valencià. 

En elles, com venim dient, col·laboren poetes que 

ja coneixem, com Josep Mª Bayarri, Godofred Ros, 

o Elies Borràs Castelló, fundador de l’Associació 

d’Amics de la Poesia i col·laborador habitual de 

nombroses publicacions i llibrets de falla; igual que 

Jesús Morante Borràs, Severí Guastavino Robba, 

Ricard Valero, Faust Hernàndez Casajuana, Ramon 

Andrés Cabrelles, Ventura Vidal, Enric Duran i 

Tortajada i Carles Salvador, entre altres.

Després de diversos intents en la dècada dels anys 

trenta, és en 1940 quan veu la llum el primer Libro 

Oficial Fallero, en el qual ens tornem a trobar firmes 

ja conegudes com Godofred Ros, Vicent Ramírez 
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Con el santo¡ ARRIBA ESPAÑA!

Comenzará mi canción,

Siguiendo tres ¡Viva Franco!

Nacidos del Corazon.

G.B

Libro O�cial Fallero, 194..

“El President de la Falla”

Mai sentí tanta alegria

Com al referirme un dia

Uns vehins de “molta talla”

Qu’el veinat me votaría

Pa President de la Falla.

Jesús Morante Borràs

Información Fallera, 1947

“Olé tu Madre, Morena”

Rosita la musa mía

Rosita musa mesera,

con esa pelambrera

yo también musa sería

de la Revista Fallera

Rosita, la musa mía

Rosita la peluquera.

Sin autor

El Petardo, 1946

“Petardos”

Aun ganando la guerra

los aliados

igual que los vencidos

se han arruinado

Y en todas las naciones

el comunismo

va extendiendo una ola

de belicismo.

El Petardo, 1947



/ 298 /

Bordes, Artur Rei Marzal, Jesús Morante i Borràs, 

el llavors president de Lo Rat Penat, Josep 

Calatayud Bayà, i Teodor Llorente i Falcó, qui, 

junt al poeta Crisanto Sinalefa, van ser víctimes 

de la censura franquista en el Libro Oficial Fallero 

de 1945, i, en conseqüència, arrancats del llibre 

oficial.

Els poemes víctimes de la censura van ser “La falla 

de antaño” i “Motivos”. L’escàndol va motivar el 

cessament del director literari del llibre oficial, 

Ricard Valero.

Entre les que cal ressenyar, en el període, es 

troba la longeva El Turista Fallero, creada en 

1942; publicació que, en el seu primer exemplar, 

guanya el premi al millor poema escrit en 

castellà, titulat “A los valencianos en la División 

Azul”, i el premi en valencià amb “Foc Intern”, de 

Pasqual Asins. 

S’hi ha de destacar també la publicació Concurso 

Fallero, la qual organitza un premi a la millor 

poesia, guardó que consisteix en tres-centes 

pessetes de l’època. Aqust premi es va atorgar per 

votació popular, durant diversos anys, en sessions 

matinals al cèntric Teatre Eslava de València. La 

revista es manté en els quioscos fins a 1958, i 

en ella apareixen centenars de poetes amateurs, 

els quals escriuen les seues obres en castellà i en 

valencià. Curiosament, el premi el guanya en 1951 

1965, Poesias Bilingües i falleras
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“Motivos”

No envidio al poderoso, ni al tirano, 

ni a aquel señor feudal de horca y cuchillo; 

sin recelo contemplo todo brillo 

del áureo tesoro de un villano,

Como el sabio, yo bebo agua en la mano

porque tal es mi ajuar: pobre y sencillo;

mas tengo mi tesón y no me humillo 

sino ante Dios inmenso y soberano.

Yo solo envidio al peine que acaricia 

las entrañas de tu cabellera,

en la que me ahogaría en avaricia, 

rindiéndome mi vida, de manera 

que en el orgasmo, con mortal delicia,

no puedo responder de lo que hiciera

Crisanto Sinalefa

Libro O�cial Fallero, 1945

“A los valencianos en la División Azul”

En la heroica y romántica División Azul, estos días tan 

valencianos, vuestro orgullo español,

derivando por sendas valencianas, nos llega,

con �oridas metáforas de “fallero” folklor.

Josep Mª Bayarri

El Turista Fallero, 1942

“Atra volta les Falles”

Riu Valencia, riu, riu.

Que ja el sol foradá la mortalla

Que al teu poble tenia captiu,

I glassava la �onja rialla

Del teu riure agradós i joliu.

Vicent Casp i Verger

Pensat i Fet, 1940
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el conegut Lucio Ballesteros Jaime, amb el poema 

escrit en castellà “Aquellas fallas de antes”.

Cal citar, en la dècada dels anys cinquanta, diverses 

publicacions que van dedicar algunes de les seues 

pàgines a la poesia. Van ser els casos de La Cotorra 

Fallera, Llamaradas, Valencia en llamas, Fallero 

Valenciano i Información Fallera, en les quals ens 

trobem Eduard Marquina, Alfred Sendín, Josep Peris 

Celda, Jesús Morante i Borràs, Godofred Ros i Artur 

Rei Marzal.

1953-1993

L’aparició, en 1952, de l’extraordinari dedicat a les 

falles del diari Levante, suposa el primer intent 

d’actualitzar i de professionalitzar el sector. La 

millora de la impressió, junt a l’aparició d’entrevistes 

i articles d’opinió i de caràcter històric, suposa un 

clar intent de modernitzar unes publicacions que 

havien arribat a un punt sense eixida.

La reforma la segueixen diverses publicacions, 

que igual que el diari Levante, posseeixen darrere 

empreses editorials. Així ocorre en Festivitades, Las 

Provincias i, en menor grau, en la segona època d’El 

Cohet.

Els canvis van deixant en un segon terme la part 

literària de les revistes, desapareixent o reduint-se 

els texts en nombroses publicacions com Mi Fallero, 

1983, Llibre del Poeta Faller
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Fum, El Fallero Popular, Diana Fallera, Valencia 

Fallera, Guía Fallera, El Poble Fallero, Espurnes i 

Humo. En aquestes, només apareixen els esbossos 

i els programes dels festejos, però s’incrementa 

la part fotogràfica; en especial, en les revistes 

dedicades al món femení.

Entre totes les publicacions, hi ha unes poques 

excepcions: En Información Fallera i Carcasa Fallera, 

apareixen, junt als texts, nombrosos poemes 

escrits en castellà i en valencià, a càrrec d’Alfred 

Sendín Galiana, Enric Duran i Tortajada, Josep 

Peris Celda i Godofred Ros, entre altres. No hem 

d’oblidar, en aquest punt, Nit de Foc, la qual està 

considerada la millor publicació de l’època, però 

que manté el valencià només en els poemes que 

publica. 

Quedaran, com a única mostra en valencià, els 

escassos poemes dedicats a les Falleres Majors, en 

publicacions com els especials de Levante, en els 

quals apareixen les firmes dels poetes següents: 

Carles Salvador, en 1952 i 1955; Joan Fuster, 

en 1953; Duran i Tortajada, en 1954, 1956 i 1960; 

Josep Mª Bayarri, en 1954; Ricard Sanmartín, en 

1955, 1957 i 1961; Almela i Vives, en 1957, i Jaume 

Bru i Vidal, en 1959.

En els setanta i en els anys huitanta, la premsa 

inicia un goteig incessant, ja que les publicacions 

clàssiques van desapareixent l’una darrere de l’altra: 

1984, La insolent sàtira antiga 



/ 302 /

Pensat i Fet, en 1972; El Cohet, en 1985; Festividades, 

en 1992, i El Casal Fallero, en 1990. Van quedar sols 

en els quioscos, en 1993, El Turista Fallero i el Libro 

Oficial Fallero.

Les poques publicacions que s’hi editen mantenen 

la tendència ja marcada des de fa anys: No tenen 

producció pròpia i reprodueixen els premis de llibrets 

de falla, com és el cas d’El Turista Fallero en la seua 

secció “Espurnes dels llibrets de falla”, apareguda 

en 1954 i eliminada el 1993. En la major part de 

publicacions només queden els poemes dedicats a les 

Falleres Majors, en els quals ens trobem les firmes de 

Jesús Morante i Borràs, Alfons Ramon Garcia, Alfred 

Sendín Galiana, Josep Alarte, Josep Melià i Castelló, 

Jesús López Sancho i Donís Martín.

1993-2016

A finals del segle XX i a principis del XXI, s’inicia el 

tercer i per ara últim renaixement de les publicacions 

falleres. L’aparició de revistes com Mundo Fallas, en 

1992; Actualidad Fallera, en 1993, i Fiestas y Sociedad, 

en 1999; creen un nou estil de publicacions, molt 

allunyat de l’origen d’aquestes. D’una altra banda, 

els intents de fer evolucionar el gènere, amb 

revistes com El Casal, apareguda en 1990, a la qual 

s’incorpora una nova generació de periodistes, 

escriptors, investigadors i poetes, són un fracàs. 

Finalment, la revista Artfa, apareguda en 1991, no 

tindrà la repercussió ni l’ajuda adequades.

Junt a aquestes, apareixen, en anys successius, 

cinc publicacions més, curiosament escrites en 

valencià: La Revista d’Estudis Fallers, en 1994, 

cordinada per Gil-Manuel Hernández, un dels 

fundadors de l’Associació d’Estudis Fallers. La 

revista Pensat i fet, refundada en 1995, editada 

per Edicions del País Valencià, del conegut editor 

Eliseu Climent, i dirigida, en els seus primers 

anys, pel llavors conegut periodista, locutor 

de ràdio i poeta, Toni Mestre. La revista Marxa 

Popular Fallera, fundada i dirigida per Simó Aguilar 

en 2002. I, per a acabar, Lletrafaller, que veu la 

llum en 2004, editada per L’Oronella i coodinada 

per l’escriptor i periodista Juli Amadeu Arias i 

Bordeus; i Cendra, coordinada per Manolo Sanchis 

i Hernan Mir, creada en 2005.

En gran part d’elles, la presència de reportatges 

gràfics i il·lustracions es repeteix amb assiduïtat, 

en detriment dels texts i, en conseqüència, de la 

poesia. Només en un parell d’elles hi ha pàgines 

dedicades als poemes. Destacarà Marxa Popular 

Fallera, en la qual apareixen Josep Vicent Bergon, 

Vicent Vilanova, Quino Puig, Francesc Mompó, 

Joan Picazo i Marc Granell. En menor grau, 

hem de destacar Pensat i Fet, on ens trobem el 

seu director, Toni Mestre, i el gran poeta Vicent 

Andrés Estellés. 

El futur és incert, no sols per a la poesia, sinó per 

a tot el sector. El desgast i l’abandó per part del 
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lector fan perillar aquest estil de publicacions, 

que, excepte honroses excepcions, amb casos que 

tots tenim al cap, s’han convertit en un gènere 

minoritari en poc més de cent anys.

1986, Poeta, trobador y sátiro de Fallas





L’ús de la poesia en la publicitat
en les publicacions falleres,

el cas de Pensat i Fet (etapa prerepublicana)
Ramon Estellés i Feliu
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El present treball és part d’un més ampli que 

cerca els eventuals comportaments diferencials 

de les publicacions que es fan eco de la festa 

de les Falles, en allò que fa a una certa preferència 

relativa pel valencià en general i, especí�cament, en la 

toponomàstica urbana i en l’onomàstica. 

Per al buidatge dels mitjans implicats, en el cas 

concret que tracte en aquest escrit, he partit dels 

següents supòsits previs:

-Els llibrets de falla, les revistes falleres i les 

seccions especialitzades en aquesta matèria 

de la premsa diària presentarien, en diversos 

graus, una major presència relativa del 

valencià en qualsevol nivell comunicatiu. En 

concret, açò hauria de palesar-se també en les 

pràctiques publicitàries. La raó seria que en 

l’àmbit faller prendria importància una certa 

èmfasi evocativa del llenguatge guiada pel desig 

de marcar el caràcter tradicional de l’activitat 

tractada; o també, lògicament, la corresponent 

naturalesa del lector més habitual.

-El recurs als versos en usos publicitaris, atés 

el caire utilitari i comercial d’aquesta faceta, 

serà escàs o reduït a composicions curtes que 

puguen funcionar fàcilment com un lema. El 

fet que la distribució d’èmfasis evocatives o 

comunicatives puga decantar-se envers les 

primeres en el cas de l’ús del valencià, pot fer 

que la presència de composicions d’estructura 

rimada en valencià supere les del castellà. No 

s’ha d’oblidar tampoc que els autors havien 

d’apro�tar les poques ocasions que l’activitat 

editorial d’aleshores els oferia.

-Ambdues tesis es veurien afectades per les 

vicissituds polítiques en un doble sentit: les 

etapes polítiques de predomini conservador 

o autoritari reduirien el pes del valencià però 

augmentarien el percentatge de composicions 

versi�cades i el pes de la poesia en el conjunt 

de la creació literària, atés el seu valor evocatiu 

i referencial per a una cultura i una llengua 

minoritzades.

La corroboració d’aquest plantejament demanava, 

en primer terme, el buidatge sistemàtic de les 

publicacions esmentades amb atenció a la distribució 

d’usos castellà-valencià dins de la publicitat. La 

compleció del treball exigeix el buidatge comparable 

de la resta de les publicacions  falleres i l’acarament 

dels resultats amb els d’aquelles de caràcter general.

De moment, presente ací els resultats parcials de 

l’escorcoll de la revista degana de les Falles, Pensat i 

Fet, just �ns abans del període republicà, en el qual 

es van obrir noves portes, com mai no havia passat 

abans, a la nostra llengua. Acompanye el text amb una 

distribució cronològica del temps polític contemplat: 

gran part del regnat d’Alfons XIII.
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1. Cronologia general

a) Període constitucional (1902 a 1923)

-Governs liberals de Canalejas i del comte de 

Romanones (09/02/1910 a 27/10/1913)

El primer número de la revista, de març de 1912, 

incorpora en les últimes pàgines anuncis d’una desena 

de marques comercials, tots ells en castellà. 

Serà la revista de 1913 la que incorporarà el primer 

anunci en valencià, d’un estil sintètic, amb una 

apel·lació directa. Serà el lema “¡Valencians! fumeu el 

paper ¡¡Ché!! ¡¡Ché!! Ché!!”.

-Govern conservador d’Eduardo Dato 

(27/10/1913 a 9/12/2015)

Amb el parèntesi de 1914, el valencià tornarà a la 

publicitat de Pensat i Fet en 1915, una altra vegada amb 

un anunci sintètic per a una marca de paper de fumar: 

“Fumaors: exichíu el PAPER BELGA”. Però també serà 

aquest número 4 el que incloga el primer anunci en 

valencià que incorpore un text ampli, amb expressió de 

tota l’oferta comercial de la marca “Establiments El Turia. 

Espesialitat en Cafés, Chocolates y Pastes alimentisies”. 

En qualsevol cas, serà l’única de les onze marques 

comercials que s’anuncien en la revista que trie el valencià 

per a redactar el seu reclam, i ho farà formalment en 

prosa però amb un text clarament versi�cable:

«El bon públic valensiá, al provar els 

chocolates, els millors cafés tostats, y saber 

dels preus y clases, tot selecte, entusiasmat 

se’n va a compraro a esta casa. No cavilen, 

valensians; si Pastes, Arros, Fesols, Sucres, 

Purés –varietat– Sigróns del Saúc, etcétera, 

tot lo que vullgues comprar, no es presís eixir 

de casa; El Turia vos heu durá. Sempre les 

clases mes bones, y en pes y en preu, arreglat. 

Paisans nostres, no dubten; tots a El Turia hau 

de comprar, deixar cases estrancheres que ara 

s’están peleant; pues El Turia, aváns que tot, es 

valensiá.»

-Governs liberals del comte de Romanones i de 

Manuel García Prieto (10/12/1915 a 21/03/1918)

El conegudíssim paper de fumar “Bambú”, s’anunciarà 

en valencià en 1916 amb un xicotet lema al baix de 

cadascuna de les pàgines on es publicaran els esbossos 

de les falles de l’any, però preferirà un poema en 

castellà per a un gran anunci que omplirà tot l’interior 

de la contraportada.

En 1917, les marques “Blay Asensi Bresó”, una 

sastreria, i “Olaya”, material de gas i electricitat, 

redactaran en valencià els seus anuncis, i el paper 

de fumar “Bambú” en farà ús també per a omplir la 

contraportada amb un lema simple: “Paper de fumar 

BAMBÚ se ven en tota España”. 
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Pensat i Fet, 1917
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i la botiga de material elèctric i combustibles Olaya
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Finalment, el 1918, la “Casa Bar-Lock” de màquines 

d’escriure, usarà el valencià alhora que la marca 

“Olaya” citada més amunt. No faltarà la contraportada 

de “Bambú” amb el text de l’any anterior. 

-Governs conservadors d’Antonio Maura, del 

comte de Romanones, Joaquín Sánchez de Toca, 

Manuel Allendesalazar, Eduardo Dato, Antonio 

Maura i José Sánchez Guerra (22/03/1918 a 

07/12/1922), amb el parèntesi liberal de García 

Prieto (10/11/1918 a 30/11/1918)

Idèntiques dades podem referir del número 11, de 

1919, que de l’anterior. En 1920, però, el “Champañ 

Duc de Boutry Epernay”, després d’un anunci en 

castellà que omplirà l’interior de la portada, inclourà 

crides en valencià als baixos d’algunes de les pàgines, i 

serà la que acompanye els anuncis de les cases “Olaya” 

i  “Bambú”.

En 1921, la publicitat en valencià solament es fa 

present en l’anunci de “Bambú”, mentre que la casa 

“Olaya” triarà ara el castellà; comportament que 

manté en el número de 1922, on l’únic text publicitari 

en valencià és el del fabricant d’etiquetes per a licors 

“E. Abarca”, que ocupa solament el baix d’una pàgina 

interior. Desapareix l’anunci del paper de fumar 

“Bambú” i es publica, en castellà, el del paper “Pay-

Pay” d’Alcoi. 

-Govern liberal de Manuel García Prieto 

(08/12/1922 a 13/09/1923)

En 1923, la sabateria “Casa Lafarga” publica en vers i en 

valencià el seu anunci, i en ell usa les falles com a motiu:

«Este establiment no falla,

i les sabates que ven

diuen que son les millors

perque les fabrica éll.

Si cuant les falles ya has vist

te s’han trencat les sabates,

vesten a CASA LAFARGA

y cómpraten unes atres.»

Idèntica opció prendran dos cases de fotogra�es:

 

«Si vols que te traguen be

les falles que has retratat,

pórtales a revelarles

al KIOSKO DE POSTALS,

el millor pa esta faena

(qu’està en lo CARRER LA PAU),

o al que imprimix les tarchetes

en la PLASA CASTELAR.

Heu tindrás barato y pronte.

Creume, y m’heu agrairás.»

Els acompanyarà en l’ús de l’idioma el “Taller de 

Fotograbat de Estanislao Vilaseca”, ubicat al carrer 

d’Alboraia.
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b) La dictadura de Primo de Rivera (13 de 

setembre de 1923 a 28 de gener de 1930)

1924 vorà la tornada de l’anunci del paper “Bambú”, 

que omplirà l’interior de la portada, però ara en 

castellà. També optarà pel castellà “Estanislao 

Vilaseca”. Tota la publicitat serà en castellà amb 

la sola excepció de la inserció d’un text conjunt, 

bàsicament en prosa, amb al·lusions a la festa de Sant 

Josep, dels establiments de venda de vaixelles i peces 

de porcellana �na “Viuda de Visent” i “Casa Visent”.

Serà el número 19 de Pensat i Fet, de 1925, el que 

portarà el poema publicitari en valencià més llarg dels 

publicats �ns ara, i en una ubicació de privilegi, al 

darrere de la portada, el de la “Perfumería de Visent 

Ibáñez”, que obria portes a la cantonada dels carrers 

de san Vicent i d’En Sanç.

«Valencia té �lls ilustres

de mèrit sobresalient

que treballen pa enaltirla

cada día més y més

creant riquea pea ella

y ornatla de tots aquells

adelantos y ventaches

que porta al mon el progrés.

U d’estos �lls que treballen

es Ibáñez (D. Visent),

el de la Perfumería

més surtida y excelent

que puga haver en Valencia,

en España y l’estrancher.

Tots els perfums de l’Arabia,

de la Persia y del Orient,

tot lo més grat als sentits,

lo més selecte y lo més

chic pa les señoretes

y pa les persones bien,

se encontra, en variat surtit,

así en este establiment.

Perfums antics que marechen,

y els de ara, lo més modérn,

Ibáñez els te en sa casa,

pues sa casa es un portent,

qu’el que la visita un día

se torna en parroquiá etérn.

Valencia sansera ho sap

y perque li consta, te

el bon gust de proveirse

d’esta casa. Y ademés,

la fadrina qu’es perfuma

en esencies de así, veu

cóm la sort li cambia pronte,

y si es pobra fa dinés, 

pues al punt un home ric

la demana en casament.
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Comprar así Heno de Pravia,

el sabó famós, cosa es

que la salud a ú li dona

p’el fet de llavarse en éll,

pues es llechítim, es bo, 

es perfumat y es... chipén.

Con que a probaro, señores;

pera anar perfumat be,

no hi ha ducte, ¡a Casa Ibáñez!

del carrer de San Visent!»

Tanmateix, serà l’única de les 26 marques comercials 

que s’anuncien en aquest número de la revista que 

optarà pel valencià com a llengua d’expressió; si 

fem excepció de la fàbrica de labors de cotó per a 

l’elaboració de calces “Las Barracas. Descalzo y Viuda 

de Villena”, que, tot i que s’anunciarà en castellà, 

inclourà nota en valencià per recordar l’estendard “a 

la millor falla” que oferia cada any. Igualment farà en 

1926, any en el qual aquest text serà l’únic redactat 

en valencià en tots els anuncis de la revista, un total 

de 32.

En 1927, la revista canvia el format i augmenta les 

dimensions de les pàgines; la qual cosa comporta 

un considerable increment de la presència de la 

publicitat. Seran 44 les marques comercials presents. 

A banda del referit anunci de “Las Barracas”, que 

repeteix l’estructura comentada més amunt, ara són 

tres els anuncis que estan redactats en valencià: el de 

la ferreteria “La Cadena”, el dels grans magatzems de 

teixits “Sobrino de Llopis Capella” i el de la sabateria 

“Lafarga”. Tots ells usen versos per a transmetre el seu 

missatge comercial:

“La Cadena”

«En la rechió celestial,

per ahon vach fer una jira,

presensí, per un casual,

este cas orichinal

que pareix hasta mentira.

Vach vore que treballant

en sert treball chicotet,

estaben els dos suant,

Sant Chusep y el Chesuset.

–Estic que ya no puc més–,

el bon San Chusep comenta;

y el chiquet diu: –¿Sap per qué’s?–

Pues, perque la ferramenta

que tením ya no val res.

–¿Y qué vols, que la tirém?

–¡Per mí!... No val ni mich duro.

¡Si es de cuant Matusalém, 

de cuant se ballá en Belén

en castañetes de suro! 
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Ara se té que buscar

fer el treball en nous moles,

pues n’hi ha pa treballar

de ferramentes la mar,

que fan la faena asoles.

[…]

Y en menos de mich menut,

com un coet volador,

aná y digué: Convensut.

De tot cuant he corregut,

La Cadena es lo millor. 

[…]

Y en esta casa el bon Sant

aná de tot carregant

y quedá tan satisfet,

que pera d’allí en avant

publicá el siguient decret:

Aquell que tinga un chiquillo,

que li hacha eixit un pillo,

qu’el duga a casa Torner,

y m’el farán faener,

posantli al cap un tornillo.

Si tot aquell que se casa,

heu compra tot d’esta casa,

pot viure sense resel,

perque ya vorá cóm pasa

eterna lluna de mel.

Y el que pa un palasio obrar

a Torner li va a comprar

el ferrache y tot l’asunt,

satisfet se pot quedar,

que may li caurá damunt.

Finalment, si a La Cadena

lo qu’et fa falta demanes,

tindrás salut i faena

y lo que a molts dona pena:

de treballar, moltes ganes.»

“Sobrino de Llopis Capella”

«Si vols que un trache te dure

nou, més que capa vella,

adquirixlo en casa del

Nebot de Llopis Capella.

Y si vols causar el pasme

per lo elegant dels vestits,

no deixes de visitar

este Almacén de Teixits.»

“Lafarga”

«Si después de haberles vist

Te s’han trencat les sabates

Pasa per casa LAFARGA

Y te’n compres unes atres.»
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Pensat i Fet, 1925
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Pensat i Fet, 1928
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El 1928 s’anuncien en valencià la fàbrica de gèneres 

de punt “As de Oros”, la ferreteria  “La Cadena”, 

la marca de llet evaporada “El Niño” i la sabateria 

“Lafarga”; en tots els casos s’hi van emprar versos. 

El 1929 repetirà esquema solament “La Cadena”, 

perquè “As de Oros” presentarà una composició 

bilingüe en vers, mentre que “Bañs del Almirant” 

s’anunciarà en prosa, en castellà i en valencià, i igual 

farà la pastisseria “Casa Castelló”; però incorporaran 

el valencià i els versos l’orxateria i xocolateria “La 

Central”, l’acadèmia de xofers de Francisco Hueso 

Storr, la fàbrica del �xador “Omega”, per a xarops 

i perfums, i un distribuïdor d’aigua de Camarena; i 

el valencià en prosa el “Bar Champañ” i la marca de 

cobertes “Teula Plana”. 

c) La “dictablanda” de Dámaso Berenguer 

(29/01/1930 a 13/02/1931)

El 1930 s’anuncien en valencià i en versos la sabateria 

“Mira”, la ferreteria  “La Cadena”, una botiga de 

matalassos del carrer de Ciril Amorós, una altra de 

perols i atifells de cuina al carrer de Dénia, el comerç 

de pardalets “La Pardaleria de H. Monleón” al carrer 

de la Tapineria, una xocolateria del carrer d’Ercilla 

i el fotògraf “Crespo” del carrer del Peu de la Creu. 

Finalment, “Bañs del Almirant” i “Casa Castelló” faran 

com l’any anterior.

d) Govern de l’almirall Juan Bautista Aznar 

(14/02 a 14/04/1931)

Per acabar amb la cronologia considerada, el 1931 

s’anuncien en valencià i en versos “El gran CAFÉ EL 

SIGLO”, “La Cadena”, “La Pardaleria de H. Monleón” i 

la xocolateria i orxateria “Santa Catalina”; escolliran la 

prosa la fàbrica de dolços “El Mundo”, “Postre Martí” i 

la marca “Teula Plana de Unión Cerámica Alicantina”. 

La pastisseria “Casa Castelló” s’anunciarà en prosa en 

castellà i en valencià.

2. El cas particular de “La Cadena”

Cal destacar, en tot el període, l’aparent seriació dels 

versos que constitueixen els successius anuncis de “La 

Cadena”, ja que mai no repeteix els textos. Després de 

fer una presentació “celestial” dels seus productes en 

1927 –més amunt reproduïda en extracte–,  en 1928 

�gurarà la publicació d’un sainet versi�cat, “Un cas 

que pasá en Valensia o el triunf de la resistensia”, els 

fets del qual són protagonitzats per una comissió que 

acaba plantant la millor falla perquè usa els materials 

i les ferramentes de “La Cadena”; seguirà el mateix 

procediment en el número de 1929, amb “Com cosa 

per ell may vista / i per primera vegá, / en Valencia li 

fallá / al Tenorio una conquista”, on el Tenori no pot 

escapar d’un marit gelós per com de bé estan fets els 

panys de la porta de l’habitació on l’ha acabat tancant... 

i és que són de “La Cadena”. En 1930, en “Este es el 

románs sensillo / del loco que bò el tornaren / cuant en 
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lo cap li posaren / lo que li faltá: un tornillo”, el pobre 

Guillem, qui s’ha trastornat per un seguit de robatoris 

que ha patit a sa casa, troba la solució en els caragols i 

els panys i claus que venen a “La Cadena”. Però el 1931, 

en “La nòta de l’Alcaldía / o el comentari del día”, canvia 

el to, en anunciar que, a causa de tan bé com atén els 

clients i de les magní�ques condicions econòmiques 

dels seus productes, l’alcaldia ha ordenat que es 

respecte l’edi�ci que ocupava l’establiment, al carrer 

de Guerrero, i que no es veja afectat pel programa 

d’enderrocs lligat als plans de reforma del municipi. 

Valga d’exemple el text de 1928:

«Una Comisió de falla

presidida per Farfalla,

un pleno va celebrar

pera poder acordar

l’emplasament de la falla,

pues hi había per allí

el tenduch del Chopetí

i el cafetí de Carasa,

i els dos volíen al fí

plantarla davant sa casa.

Per molt qu’es va discutir

no’s pogueren aclarir,

armantse tan gran cacau

que pa conseguir la pau

s’hagueren de dividir.

I al �nal de la sesió,

que casi acabá en cuestió,

va quedar com a resialles

la plantasió de dos falles,

una pa cada cantó.

Se va fer la despertá

en una gran dispará,

en les dos, a cuál més lluída;

i com en tot, també aná

la música allí partida.

No sé si a causa dels trons

dels petardets, qu’eren... bons,

del destí o de la sort loca,

lo sert es que als últims ¡boms!

una falla se feu coca.

Se veren tan correguts

els autors d’ésta, que, muts

i no pensant molt ni poc, 

al estar del tot vensuts

als trastos botaren foc,

quedant la de l’atra banda

tan forta i tan ben plantá,

qu’el estandart se guañá

de la peña La Bufanda

que uns chicots tenen formá.

La falla d’esta cuestió

causá tanta admirasió,

qu’en Valensi encá resona

la unánime exclamasió:

–¡Fon la millor, la més bona!
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I al �nal se va saber

qu’el material ferreter

d’esta falla d’èxits plena

era de Casa Torner,

o siga de La Cadena.

¡De atre no podía ser!»

Un tast de conclusió:

L’anàlisi de Pensat i Fet en el període prerepublicà mostra 

un ús molt reduït del valencià en la publicitat a pesar 

que el cos de la revista està íntegrament redactat en el 

nostre idioma. No arriba, en tot el període, al 13%; però, 

d’aquests anuncis, prop del 50 % està redactat en versos. 

En canvi, respecte del castellà, la situació és clarament 

la contrària; tot ço que corroboraria les tesis inicials; a 

falta de les comparacions imprescindibles referides en la 

introducció.

Pel que fa a la possible in�uència de la situació política, 

la poca dimensió del fenomen publicitari en la revista 

�ns 1922 dóna, per a aquesta època, dades molt poc 

signi�catives, i, en qualsevol cas, no s’hi manifesten 

diferències essencials. En canvi, és molt evident la 

davallada en l’ús del valencià en els anuncis publicats 

en Pensat i Fet durant la dictadura de Primo, amb la sola 

excepció del seu any d’eixida; repunt que es manté �ns 

l’adveniment de la II República, i també s’hi fa palés el 

pes aclaparador dels versos en aquest temps.



/ 319 /

*La suma d’anuncis en castellà i en valencià no és coincident pel fet que alguna casa comercial s’anuncia en ambdós idiomes.

any
cases 

comercials 

anuncis en 

valencià
en vers % val

% val en 

vers

anuncis 

en castellà
en vers

1912 13 0 0 0,00% 13 0

1913 12 1 0 8,33% 0,00% 11 0

1914 12 0 0 0,00% 12 0

1915 11 2 1 18,18% 50,00% 9 0

1916 7 1 0 14,29% 0,00% 7 1

1917 12 3 0 25,00% 0,00% 9 0

1918 8 3 0 37,50% 0,00% 5 0

1919 9 3 0 33,33% 0,00% 6 0

1920 11 3 0 27,27% 0,00% 9 0

1921 11 1 0 9,09% 0,00% 10 0

1922 11 1 0 9,09% 0,00% 10 0

1923 19 3 2 15,79% 66,67% 16 1

1924 22 1 0 4,55% 0,00% 21 1

1925 27 1 1 3,70% 100,00% 26 0

1926 32 0 0 0,00% 32 0

1927 44 3 3 6,82% 100,00% 41 0

1928 51 4 4 7,84% 100,00% 47 0

1929 54 10 6 18,51% 60,00% 46 1

1930 51 9 7 17,65% 77,78% 42 0

1931 57 8 4 14,04% 50,00% 49 0

474 57 28 12,03% 49,12% 421* 4





Transmissions poètiques al voltant d’una falla
(o haver d’anar al psiquiatre)

Juanjo Medina i Bonilla
Revista Cendra
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La poesia sol parlar-nos de sentiments, de 

sensacions trobades baix la pell, de vivències 

somiades i palpitants, del somriure de la 

persona amada, de reaccions viscerals front a la 

injustícia dels bàrbars, o també del corrent elèctric 

que se sent per l’esquena en arribar a un clímax... 

Tenen les falles la capacitat de transmetre eixes 

sensacions? Tenen les falles discurs poètic? Poden 

ser el centre d’experiències intimistes? Se’ns 

aborrona la pell davant d’un ninot, ja siga per bé o 

per mal? S’enfada l’espectador quan veu una falla 

maltractada? O simplement són el que són? Figures, 

estructures, fusta, que no servixen més que per a ser 

actors efímers d’una representació destinada al foc 

purificador. O, pitjor encara, trossos de suro blanc 

modelat, treballat pintat i que es cremen una nit. 

O, baixant un poc més, l’excusa perfecta per a una 

bacanal moderna regada de licors i acompanyada de 

sorolls ensordidors. Són això?

Quantes preguntes, algunes bastant fàcils de 

respondre. Perquè sí, les falles s’han convertit 

últimament en un amuntonament de figures 

pintades de suro blanc, cremades com a excusa per 

a passar-ho bé. Però vaig a quedar-me ab les més 

complicades d’explicar, ja que entrarien en l’espai 

quasi íntim de la individualitat de cada espectador 

de falles, perquè, no a tots, la falla, com a element 

comunicatiu, ens transmet les mateixes sensacions, 

ja que estes depenen dels gustos estètics fallers de 

cadascú, i també del moment en què es visita una 

falla. I dels costums a l’hora d’analitzar-les, pels 

acabats, la pintura, la capacitat crítica i satírica de 

l’autor dels versos de la cartelleria, però mai no 

s’analitza d’una falla el que l’envolta, i ella mateixa 

mou, com apuntava abans, per la transmissió 

de sensacions que puga tindre. Pot ser que ens 

sorprenguem, o pot ser que jo siga un somiador 

o un exagerat, o m’ho haja de fer mirar per un 

especialista... Qui sap?

Anem a dividir la vida d’una falla al carrer en tres 

moments: la plantà, que seria el seu naixement; la 

falla ja plantada, ab una curta vida exposada als 

elements, a les crítiques, al juí d’uns pocs entesos 

i a la valoració general del vianant, i la falla a punt 

de cremar, quan acaba la seua vida, i ja només serà 

record i imatge digital que la idealitzarà o afonarà en 

l’oblit. I anem a imaginar cadascun d’eixos moments 

ab unes especials característiques, ab diferents 

vivències, que potser la falla transmet a l’espectador. 

La falla, durant els treballs de plantà, és el centre 

d’un caos, un xicotet univers en formació, no sempre 

controlat, en el qual intervenen molts figurants, 

entre els qui destacaran l’artista i els seus operaris, 

afaenats des del matí fins a la nit, procurant, ab 

expressió concentrada, enllestir al carrer el que la 

imaginació ha transportat primer al paper, després 

al volum multicolor de figures, escenografies i 

coronaments. El ball harmoniós de les grues que 
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pugen peces, el silenci expectant que acompanya 

eixa coreografia mecànica, les cares de tensió dels 

treballadors i les d’expectació i admiració del públic, 

davant del vol de mig ninot que s’engrunsa en l’aire, 

ab el rictus estrident i festiu atorgat per les mans de 

l’escultor que li ha donat vida.  L’ovació espontània al 

encaixar un coronament que ha presentat dificultats 

o que suposa la finalització dels treballs, el soroll 

compassat de martells, serres elèctriques, elevadors, 

crits de nerviosisme, que emmarquen simfònicament 

la delicadesa del pintor que retoca, concentrat i 

abstret de tot, una junta, un desperfecte, o que acaba 

de decorar una figura, i tot enmig d’una pau relativa, 

un silenci fals al carrer sempre envaït pel  trànsit, 

aprofitat pel malalt per a eliminar tot allò superflu i 

quedar-se ab el detall de color, ab la mirada precisa 

que podrà capturar ab la càmera.  

També ens transmeten eixe ambient únic, provocat 

per la falla, els primer comentaris dels visitants, que 

assenyalen una peça que encara roman embolicada 

en plàstics, i que, mirant l’esbós en la revista El 

Turista Fallero, tracten d’endevinar on acabarà 

plantada; el somriure orgullós del president al creuar 

un gest furtiu ab l’artista, que fa saber en silenci 

que tot va bé, a l’hora que s’hi continua arrimant 

escenes, mentres els nervis comencen a dominar 

la plaça, perquè comença a despuntar el dia setze i 

falta encara un poc de treball. Sempre falta un poc 

de treball per a tindre la falla perfecta, somiada, 

imaginada, volguda per la fallera major que ja 

pentinada de valenciana observa ab ulls vidriosos 

d’emoció com ha quedat el “seu” cadafal. Igualment 

rodegen de sentiment la falla les primeres rialles 

provocades per la lectura dels versos per part dels 

primers visitants, quan encara no s’escolten ni els 

primers pardalets que anuncien el nou dia; l’abraç, 

acompanyat de paraules expressades en veu baixa, 

entre l’artista i aquell faller que li dóna les gràcies pel 

treball ben rematat; el primer raig de llum daurada, 

llum que no calfa, però que desperta la ciutat i 

anuncia que la falla està plantada, banyant-la ab 

un reflex únic, batejant-la perquè la falla ja viu, ja 

respira, ja està despullada davant de la masses de 

visitants, de fallers, de càmeres fotogràfiques, dels 

festers, dels curiosos, dels qui reneguen de la festa, 

dels obertament contraris; la falla que, només nàixer, 

ja s’acosta al seu final.

La falla, que encara fa olor de vernís que aromatitza 

l’aire que l’envolta, però que prompte es barrejarà 

ab l’olor dels tubs d’escapament dels vehicles que 

envairan la ciutat, i del més agraït perfum de 

pólvora. També es barrejarà ab l’ensordidor soroll 

dels clàxons, que avisen als veïns en una despertà 

incòmoda; res a vore ab la festiva comunió d’esclats 

de petards i dianes cantades per una trompeta, i que 

cada vegada es més difícil de trobar quan es passeja 

la ciutat buscant falles. Eixes falles que decoren 

els carrers, que, al despuntar el dia, es queden en 

penombra al apagar-se els llums que li donaven calor, 

i encara no l’absorbixen dels tímids rajos de sol que 



/ 325 /

la faran reviure durant el dia, per a transformar-la 

en un teatre de figures estàtiques, de colors més 

foscos quan torne a caure la nit i els llums artificials 

li varien l’aspecte.

La falla de dia es veu acompanyada per la curiositat 

de les senyores majors que riuen davant el polític 

del moment, o iròniques davant del ninot despullat 

ab atributs exagerats; també per les rialles dels més 

menuts que juguen, per la somnolència gelada de la 

fallera que espera el jurat, per les crítiques del veí 

que sempre vol més i mai no aporta res, pels bots 

compassats dels grups de runners que sense perdre el 

ritme visiten les falles, per les cercaviles de les falles 

de la contornada, pels pares que apropen els �lls i 

expliquen les escenes davant de l’admiració innocent 

dels menuts, que són l’essència expressiva i sincera de 

les emocions provocades per la falla. Eixa és la falla 

cuidada, alegre, viscuda per propis i estranys, la falla 

que ens agrada, que volem, que desitgem; però també 

existix la falla trista, abandonada, quasi rebutjada 

per qui deuria fer-la valdre, la falla furtada a la festa. 

La falla que passa quatre dies sense visites, sense 

ningú que la rodeje, la falla que transmet solitud, 

desídia, la falla excusa per a fer festa, perquè els veïns 

s’embriaguen, la falla descuidada, ab el rogle brut, ab 

�gures abatudes pel vent trist de la desgana, la falla 

que vol que arribe la cremà per a poder morir en pau, 

orgullosa de defendre el seu paper; davant d’un públic 

inapetent de falla però cobejós de la bacanal festera 

en què hem convertit la festa en els últims anys, on 

el glamour i la faràndula han apartat d’una manotada 

la falla com a centre espiritual de la celebració fallera, 

que es perd, de dia i també de nit, en altres qüestions 

més vistoses però que no deurien tindre cabuda en 

la nostra festa. Nits plenes de revetles, disco-mòbils, 

sirenes d’ambulància, crits aborronadors de lluites 

provocades pels e�uvis alcohòlics, i els aromes de 

la seua eliminació, que servixen de fons a la visita 

nocturna a la falla. Eixes falles maltractades fan 

brollar la ràbia de l’amant del cadafal, i la rodeja 

moltes vegades, la mira, i se’n va trist, girant-se a 

despedir-se, mentres un ninot li torna la mirada i 

sembla somriure amarg sabedor del seu ingrat paper a 

tan ingrat auditori. 

Tot canvia ab la nit, el fred, els sopars als envelats, 

ab la falla il·luminada pels focus, però sola, només 

vigilada per alguna mirada d’aquell faller que se 

l’estima des del primer dia que conegué el projecte. 

Alguns passejants s’acosten i la repassen de dalt a 

baix quasi sense alentir el pas, grups de joves que 

ab les hormones desbocades s’encaminen al castell 

de focs, i després faran festa tota la nit. La ciutat 

viu les falles de nit de forma desbordant, exagerada, 

promíscua; l’algaravia ompli els carrers, davant 

la impaciència dels qui treballen, o el cansament 

d’aquells que tornen passada la mitja nit d’ofrenar, 

però que encara guarden unes últimes espurnes 

d’energia per a tancar la nit ab un ball de disfresses 

o uns play-backs. Ja veus, pacient lector, novetats 

allunyades de la falla, que continuarà presidint el 
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carrer baix la rosada humida de març, desprotegida 

davant d’aquells que boten les barreres físiques i 

imaginàries per a trencar una mà, arrancar un cap 

de ninot, tombar la figura de la mamelluda, que ja 

ningú no gosarà alçar i tornar a atorgar-li dignitat, 

i que voldria cremar en una combustió espontània 

que traguera de l’apatia aquells qui deurien ser els 

seus cuidadors, els seus valedors, els fallers, que 

preferixen cantar l’èxit de l’estiu al ritme que marca 

l’orquestra contractada, sense fer cas de la falla.

Per sort, la massa sense rostre però ab ànima es mou 

respectuosa al voltant de la falla, ab un ritme lent 

en sentit contrari a les agulles del rellotge, baix els 

colors dels llums que il·luminen les cares de sorpresa, 

dels grans i dels més menuts, dels qui només es 

veuen els ulls de tant protegits contra el fred com 

els ha vestit sa mare. Eixe fred que es busca calmar 

ab un bon got de xocolate calent, adquirit en un 

dels aparadors que trobem al girar cada cantó, i que 

oferix un altre aroma nou a la festa, el del refregit... 

oli refregit. Ab eixe transfons aromàtic, les parelles 

s’agarren de la cintura i es comenten a l’orella entre 

somriures i mirades de reüll l’escena que tenen 

davant, o bé altres escenes més intimes, observats 

pel matrimoni nostàlgic d’ancians que reviuen en les 

pupil·les dels joves les falles de fa cinquanta anys, i 

s’atrevixen a murmurar a l’oït records, de segur que 

íntims i pujats de temperatura, que poden provocar 

una palmada al muscle de la dona, i un somriure 

orgullós en ell. La gent, envaïda per l’ambient festiu, 

s’amuntona al voltant de la falla; els ninots criden 

expressius que ja arriba l’hora, que demà tot serà 

record, cendres, fum i plor; que ja es començarà a 

imaginar la falla que els substituirà omplint el barri, 

a la qual ara  s’arrimen els turistes a fer-se fotos 

sense comprendre de què va tot açò, la que ara mira 

de front al faller que l’estudia de dalt a baix per 

enèsima vegada, per a retindre-la en el pensament, 

ab un sentiment de possessió i d’orgull com si de la 

xicona a qui furtà el primer bes es tractara. 

Perquè, per al faller que viu i sent la falla, ací 

quedarà; ja que, per al pensament, per a la memòria, 

per a la pell, es planten les falles; allí viuen a partir 

del vint de març, no mai oblidades; convertides en 

la falla ritual, foguera, espurna del renaixement 

de la festa; falla que l’últim dia de festa val de fons 

per a l’entrega d’insígnies, per a ballar agafats de 

la mà rodejant-la, per a fotografies d’última hora, 

per a homenatjar el faller que ja no està; perquè 

un faller, sol, tancat en si mateix, l’acompanye 

en els últims minuts acaronant-la i despedint-se 

d’ella, per a mirar-la de front mentres es fa balanç 

de l’any; tancant un cicle faller, i personal, íntim; 

tancant ferides sagnants, i obrint sempre badalls 

a l’esperança, a la il·lusió, a la motivació per a 

continuar endavant ab les falles, exercici darrere 

d’exercici i, més important encara, ab la vida. 

La cremà, el poder del foc, el fi, el principi, la tristor, 

l’alegria del començament, el brindis ab cava per 



/ 327 /

l’any nou, felicitat, les llàgrimes de la fallera major, 

i del faller ab moltes ganes d’anar a dormir, el 

descans del veí, el pi-pi de l’agranadora mecànica que 

s’emporta la falla encara flamejant; una altra vegada 

tractada sense respecte, apagada pels servicis de 

neteja, fent solament fem el que ha sigut centre de 

la vida de la plaça, del barri, de la ciutat durant uns 

dies. 

Falla que s’ha respectat ab una bona cremà, sense 

violar-la ab cabirons que l’omplin de forats, perquè 

respire, però que només val perquè la testosterona 

mute en agressivitat, i que provoca una cremà 

lletja, ab fum; excessiu fum negre del suro blanc, 

flames menudes que gotegen plàstic candent, falles 

que ploren foc, plors irremeiables per l’avanç de 

les tècniques, i que ens fan enyorar les cremaes 

d’abans, xicotetes danses quasi eròtiques de flames 

i figures, lents espectacles on les flames conquerien 

les formes de ninots i caramulls, descarnant el cartó 

de les pinzellades que li donaren cos i vestit, i que 

deixaven nu l’esquelet de fusta de la falla, el centre 

del centre de la festa. L’esquelet d’una festa, d’una 

manera de viure, d’un somni; esquelet que encara 

pot quedar en alguna cremà, si no s’ha explosionat 

la falla ab combustible, i, davall del qual, com si d’un 

temple parlàrem, s’ha amagat l’alegria, la diversió, el 

cansament, els disgustos, i torna el silenci, el ritme 

quotidià; tornen a passar per la plaça els cotxes, no 

es tornen a encendre els llums, no es tornen a sentir 

els glopejos dels masclets, ni les notes d’un clarinet o 

una dolçaina; només queda l’espera, un any d’espera, 

de treball, de lluita, de taller, de projectes, de 

preparacions, per a tornar a començar, per a tornar 

a trobar-se en la falla al girar un cantó, per a tornar 

a córrer quan t’arriba un whatsapp que avisa que en 

aquell encreuament estan tirant de grua, a sentir 

els nervis quan t’acostes a la falla que tens ganes 

de vore; a escoltar com canta una falla ballada pel 

vent, com riu la gent, com plora el faller al guanyar 

un premi, o blasfema al quedar-se sense ell; com 

s’admira la gent, o com critica; com ens arriba l’olor 

a pintura, a fusta, a falla nova, encara que siga un 

refregit, la teua falla, la que vius, la que sents, la que 

et transmet sentiments, o la que fa que t’estudie el 

psiquiatra. Jo ja he demanat hora, i tu?          

     





POETES SAGUNTINS





Francisco Salinas: el poeta i l’ètica 
ANTONI GÓMEZ
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F rancisco Salinas Torres (Sagunt, 1954-

2004) era un poeta entossudit en l’ètica del 

poema i de la poesia que no tolerava que la 

precipitació enterbolira la transparència formal a 

la qual aspirava apassionadament. Com al clàssic 

castellà Fernando de Herrera, l’obsessionava la 

perfecció dels seus versos: era capaç de mantindre el 

procés de tensió i assaonament d’un poema al llarg 

de mesos i, fins i tot, anys.  

Tenia un indubtable sentit transcendent del fet 

poètic, d’arrel mística, lligat de manera immanent 

al valor de la tradició literària.  La seua aversió al 

protagonisme que comportava el reconeixement 

públic era atàvica. Es resistia a participar en els 

premis literaris perquè considerava que la poesia 

no havia d’arreplegar la brutícia dels interessos –en 

ocasions espuris, certament– del món literari oficial. 

Qui sap si per això només va publicar dos poemaris 

en vida, El orden de la esfera (Pre-Textos, 1993), que 

va ser premi Villa de Cox de l’any 1992, i de Las 

tapias extensas (Ardeas-Bancaixa Sagunt, 1996), a 

més de poemes solts apareguts en la revista Abalorio, 

de la qual fou fundador i membre actiu, i l’aparició 

en l’antologia local Donde el eco al vuelo, amb 

selecció i estudi preliminar a càrrec de la professora 

Evangelina Rodríguez.  

La seua sobtada mort a l’edat de cinquanta anys 

a causa d’un càncer va deixar inèdits un parell 

d’obres de concepció clarament unitària, El libro de 

Zacintos i Luz a lo lejos. El orden de la esfera té unes 

paraules inicials signades pel poeta César Simón, 

amb qui va mantindre un especial vincle literari 

i personal que es va perllongar tota la seua vida. 

César va dir d’ell que «pertenece a esa rara especie 

de poeta que no tiene prisa por llegar. Me dijo que 

lo que le hubiera gustado es haber escrito sólo un 

opúsculo, algo inencontrable, y haberse sepultado 

en el anonimato. A ello se añadía su aversión a todo 

montaje, a  todo exhibicionismo, tan frecuentes en 

los de su especie».

Encara que estava immers en la vida literària local a 

través de la revista Abalorio i el seu grup de poetes i 

de la coordinació de les cèlebres tertúlies Divendres 

de Poesia, organitzades per l’Ajuntament de Sagunt, 

Paco Salinas també es va relacionar amb altres 

escriptors coetanis com és el cas de Miguel Mas, 

Antoni Gómez, Jenaro Talens i Juan José Gómez 

Cadenas, entre d’altres; amb tots ells compartia 

amistat i complicitats. 

També va mantindre una gran relació d’amistat amb 

els ja traspassats Jaume Bru i Vidal i César Simón. La 

seua vivència humana, literària i intel·lectual estava 

fortament lligada a l’entorn social en què es va 

moure des de ben jove: el nucli del Port de Sagunt i la 

Ciutat Vella. Aquesta ambivalència vital va marcar la 

seua projecció literària. 
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Prova d’aquest compromís és la importància que va 

donar al seu recull El libro de Zacintos, sobre el qual 

va escriure que «me ha acompañado toda la vida 

porque es en estos poemas donde he reflejado los 

sentimientos sobre mi ciudad: sobre el pueblo donde 

nací, el Puerto de Sagunto, y sobre el pueblo donde 

vivo, el viejo Morvedre. He vivido esta condición 

como una suerte». 

Salinas i la seua obra poètica simbolitza, en clau 

interna, l’acceptació de les contradiccions culturals 

dels dos nuclis com  una simbiosi enriquidora de 

l’experiència de coneixement que per a ell era la 

poesia. No és casualitat  la seua recuperació crítica de 

l’obra poètica de Jaume Bru i Vidal amb motiu d’un 

número monogràfic dedicat per la revista Abalorio al 

Premi de les Lletres Valencianes. 

Com a catedràtic de llengua espanyola i literatura 

a l’IES Clot del Moro de Sagunt era un professor 

seriós i devot de la feina, convençut de la necessitat 

que els alumnes s’aproximaren als clàssics que tant 

s’estimava i que tant havien influït en la seua obra: 

Garcilaso de la Vega, Francisco de Aldana, Fernando 

de Herrera, fray Luis de León, Quevedo, Juan de la 

Cruz, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Luis 

Cernuda, César Simón, etcètera. 

Francisco Salinas va ser un home honest i un poeta 

artesanal i exquisit que atorgava un grandíssim 

sentit ètic a totes les facetes de la vida. Els amics 

sempre el recordarem pel seu peculiar sentit de 

l’humor i la seua vitalitat afectiva. I per aquell 

entossudiment de ser un poeta anònim, com si la 

glòria literària es trobara únicament en el procés 

creador.





Nota sobre «Posta»
La mar, la nostra mar

Sergi Durbà
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En el vinté aniversari de la mort del polifacètic 

artista d’Alcoi, Ovidi Montllor, no volia 

passar per alt l’oportunitat de retre un breu 

homenatge a la �gura que va fer possible que molts 

valencians apreciàrem la poesia com el que és: un 

enaltiment de les emocions i un cant a la sensibilitat. 

Potser no és un tema de falla, és cert. Ni tampoc 

excessivament adequat per a l’atmosfera càndida i 

pueril que envolta la festa en honor a sant Josep, però 

ben mirat pot funcionar si comprenem l’abast del terme 

poesia i la profunditat d’un dels seus temes essencials: 

l’amor. I no, no estic pensant en Vicent Andrés Estellés, 

de sobres conegut per la majoria dels veïns d’aquestes 

terres, ni que siga pel nom, sinó en un altre poeta 

musicat també per Ovidi Montllor i que va situar 

l’art de lligar versos entre els més sentits de la nostra 

llengua: Joan Salvat-Papasseit. No puc parar d’escoltar, 

per això, ni de llegir, una de les peces inserides en 

aquest magní�c poemari anomenat L’irradiador del port 

i les gavines, un poema titulat «Posta» i que, almenys 

a mi, em trasllada a un dels espais emblemàtics que 

tota falla hauria d’incorporar alguna vegada entre les 

seues prioritats, la mar, la Mediterrània, perquè la 

tenim a tocar, un ecosistema que només fem servir a les 

vacances i que poques vegades apreciem com es mereix. 

Del vaixell de les veles de zè�r

un irradiador de proa

ha xuclada la sang del sol morent al mar.

Rovell d’ou destriat en galledes de fusta.

Sitges s’aquieta en verd i en blau i en blanc.

I la terra s’emporpra en la costa granada.

Del vaixell de les veles de zè�r ara arriba una veu:

Mariner mariner

si pren vol la gavina

allunya’t del rocam

que el vaixell de les veles de zè�r

bell corsari

se’n va.

Carregat a coberta del re�ex de la lluna.

Amor, mar, vaixell, veles, corsari, rocam, gavina, zè�r, 

irradiador... Tot pareix conjugar-se en una sintonia de 

sabors i perfums mariners que remet al nostre litoral, 

a la mar de Morvedre, allà on l’arena i les pedres de la 

vora es dilueixen en l’aigua marina �ns més enllà de 

la carena. Perquè tenim tots els ingredients, tots. Un 

poema carregat d’imatges nostrades que, ben mirat, 

podria funcionar pel simple fet de convidar al passeig 

tranquil per la vora de la mar, solitàriament o en grup, 

tant se val, un vagareig per aquesta costa tan propera, 

i alhora tan distant, de la qual només agafem la part 

material, l’estrictament turística, sense arribar a 

comprendre l’abast del seu signi�cat. Molt convindria 

valorar com correspon aquest patrimoni marí que 

ens abraça, quiets, asseguts mentre deixem anar 

l’arena pels badalls dels nostres punys i la llibertat 

se’ns mostra pletòrica al davant en forma de xicotetes 

embarcacions que es mouen compassades pels vents, 

el zè�r, per exemple, un vent suau que tendeix a venir 

de ponent, també un teixit � de cotó tenyit en colors 

clars, llisos... 
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Tots els vents que ens abracen: llevant, tramuntana, 

gregal, llebeig, xaloc, migjorn, garbí, mestral... I com no, 

l’irradiador, això és, el far, el far encara en peu de Canet 

d’en Berenguer, envoltat hui d’urbanitzacions, allunyat 

de la soledat i la foscor que necessita per a recobrar 

vida. I els mariners que laboren en ple litoral, talment 

com corsaris enamorats de l’immens entorn aquós i 

salat, acompanyats del soroll de les gavines refugiades 

en els racons oblidats de la comarca, com ara el Grau 

Vell, sense anar més lluny. Tot sota el sol que mai no 

ens abandona i que ens guia ara i sempre pels camins 

sinuosos de l’amor i el romanticisme. És ben fàcil acostar-

se a la mar, de retruc a la poesia, a la més sublim de Joan 

Salvat-Papasseit, a la musicada per un dels artistes més 

carismàtics i alhora més oblidats de les nostres terres, 

Ovidi Montllor. Vint anys de vacances per al mestre 

d’Alcoi. No m’allargaré més. Tampoc és necessari. «Posta», 

un poema per a ser mastegat i escoltat in�nitament. 

Silenci...
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RENGLONS DE CANVI
JOAN ISACH ALEGRE
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El faller del segle present,

vol anar més enllà.

Pensa, actua, prova..., utilitza la ment.

Lluita per innovar, simplement.

Sense deixar de ser aci2,

7mana rere 7mana

treballa i prepara la festa.

És bonda2.

Cadasc1, amb bona 2i d’esperit,

renovar, innovar i evolucionar.

Com un bon 3orer,

vol en2sar a la societat

un regal monumental.

Se2, abun2 i sense ser gal2, 

un any més,

és agra2.

Benvingut el faller,

que al in6tir amb el seu treball,

vol donar una �amant volta

a la fresca festa valenciana.

Soroll, �ama i cendra

i més de 3 canvis.

In6tir, in6tir, in6tir:

és la innovació,

el fet que farà a la falla,

EXISTIR.
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L’emigrant
Reme Hervás Torres
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Amb el cor compungit 

pel dolor provocat per l’adéu,

vaig agafar aquell tren

que em duria a un nou destí.

Recordant aquelles mirades,

aquells ulls ennuvolats,

aquells somriures tan tristos,

que em desitjaven tota la felicitat...

Adéu amarg a la família,

a la terra en la qual visquí,

als amics, a la quadrilla

amb els quals tant vaig compartir...

Adéu als jocs d’infantesa,

als amors de joventut,

als estius banyats de platja,

a les excursions per la muntanya.

Adéu a les meues il·lusions

un incert camí, hui s’obri

de moment, ple de soledat,

sense els braços forts de mon pare

ni la complicitat dels meus germans.

On estarà ma mare

per a poder-me acaronar,

quan la vida em colpege

i busque, sense trobar-lo el seu abraç.

On estaran els meus amics

quan necessite companyia,

en quin muscle recolzaré el cap

suportant els sospirs de la meua ànima...

No sé què em reportarà la vida

allà on puga aterrar,

però sé que la vostra força

m’ajudarà a seguir avant.

Se’n va el meu cos, 

que el meu cor es queda,

per això un dia tornaré

que un cos sense cor no té vida,

que una vida sense cor no és res.
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Poble meu, poble nostre
Josep Martínez Rondàn
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Canteu de la ciutat aquelles glòries

que al cel varen escriure els temps passats,

i els segles van portar mai oblidats

tot fent present desfetes i victòries.

 

Reviu el poble meu en les memòries

camins, boscams, clotades i sembrats,

i els jorns festius, joiosos, retornats

salmegen per les prades llurs històries.

 

Sentiu des del Teatre la remor

del riu baixant al trot aigües vermelles,

sentiu dels tristos dies el clamor

 

de guerres sense lluna i sense estrelles,

que sang, el sol, la joia i la suor,

tingueres poble meu per sentinelles.
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GUIA COMERCIAL
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EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT

COL·LABORA
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GRÚAS ANDRÉS DEL REY

C/ Mariano Mestre, 29
Sagunt

608 667 647

PIROTÈCNIA

Juan Miguel Lluch
T. 600 267 076
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AGRÍCOLES
Agropal S.L. – José Antonio Peruga Vinyals – C/ Puçol, 29 – Sagunt – 962 662 158

ALIMENTACIÓ
Frutería y frutos secos La Primavera – Plaza Distrito, 1 – Sagunt 

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
Joaquín Catalán – Gestión, mediación de seguros – Avda. Sants de la Pedra, 77  B  – Sagunt – 962 66 1144 

BARS - RESTAURANTS - PUBS
A cualquier otra parte – Especialistes en café italià i en gin tonics – Plaça Cronista Chabret, 17 b. – Sagunt

Racó Paco – C/ Joaquin Rodrigo, 4 – Sagunt – 962 650 987

Raco de l’Horta – C/ Puzol, 13 – Sagunt – 962 664 744 – 962 664 622

CAFETERIES
Del Bosque – Cafetería, Pastelería, Heladería – C/  Barcelona, 10 – Port de Sagunt – 692 760 359

ELECTRODOMÈSTICS
Francisco Gimeno S.L. – Electrodomésticos – C/ Camí Real, 50 – Sagunt – 962 660 228

ESTACIONS DE SERVEI
Estación de Servicio Sendra Solves S.A. – 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 – 962 663 122

FARMÀCIES
Farmacia y Laboratorio Lda. Avelina Escrig Ribelles – C/ Algezar, 10 – Sagunt – Tel 962 661 652

Farmàcia Isabel Botia Lorca – Plaça Virgen de la Estrella, 3 – Gilet
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FESTES
Lorenzo Ponce – Montaje �estas y eventos sociales – Sagunto – 670 329 799

FLORS I JARDINERIA
Flores Vidal – Avda. Doctor Palos, 11 – Sagunt – 962 663 150

FORNS
Forn de l’Olleria – C/ Maestro Palanca, 14 – 962660856 – Sagunt – C/ Emilio Llopis, 17 – 962 650 954 – Sagunt

Artesans Forn de la Melica – C/ Castell, 1 – Sagunt – 962 660 698

FOTÒGRAFS
Fotos Egea – C/ Capitan Pallarés, 7 – Sagunt – 962 660 628

GIMNAS
MC Sport Club – Tu gimnasio en Sagunto – Plaça Antiga Moreria, 2 bj. – Sagunt – 617 129 819 – 961 014 150

JOIERIES
R. O. A. Joyerías S.L. – C/ Benifairó, 12 – Sagunt – 962 650 386

Joyería · Relojería Maite – Av. 9 de Octubre, 61 – Port de Sagunt – 962 674 613 – C/ Tanda, 38 – Burriana – 964 570 010

MÚSICA
Presto Music – C/ Huertos, 13 – Sagunt – 961 086 379 / 600 689 645 – ivanprestomusic@hotmail.com 

OBRES EN GENERAL
Decoraciones Ramón Alejo – Distribuidor de Blatem y Titan Profesional 

Avda. Doctor Palos, 32 – Sagunt – 616 768 060

Saneamientos Anguita, S.C. – C/ Los Huertos, 83 – Sagunt – Tel./Fax 962 664 775 – www.saneamientosanguita.es

Saneamientos Miguel – Fontanería, aire acondicionado, calefacción – C/ Huertos, 43 – Sagunt

962 660 395 – 637 514 310

Serranosa – Madera y creatividad – C/ Puzol, 4-6 – Sagunt – 962 665 513

www.serranosa.com – info@serranosa.com

Pinturas Samper – Plaza Uno De Mayo, 2 Bajo – Puerto de Sagunto  – 962 68 05 72
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ÒPTIQUES
Óptica Ribelles – C/ Huertos, 25 – Sagunt – 962 661 212

Óptica Real – C/ Camí Real, 39 – Sagunt – 962 661 501

Óptica Huertos – C/ Huertos, 78 – 46500 Sagunt – 962 663 889 - 625 500 624

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 

QUIOSCS
Kiosco Edmar – Detalles, artículos regalo, librería – C/ Huertos, 28 – Sagunt – 962 650 827

ROBA, TEIXITS I COMPLEMENTS
Rasos – Toldos, tejidos, retales y telas de disfraces – Maype Hogar – Cortinas, decoración, talleres propios

C/ Pablo Iglesias, 23 – Port de Sagunt – 962 679 775

Lledó – Indumentària valenciana – C/ Benifairó, 3 – 46500 Sagunt – 962 661 568

El lloc dels fallers – Indumentària valenciana – C/ Gibraltar, 7 – Port de Sagunt – 961 087 391 - 685 860 658

TELEFONIA
Yoigo Telefonía Móvil – C/ Huertos, 14 – Sagunt – 962 655 712








