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Generalitat Valenciana.
El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la
Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià.

Es presenta als concursos.
Lletres Falleres.

Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres.

Casal Bernat i baldoví.

Este llibret participa en el Premi El Mole.
Esta comissió ha rebut una subvenció de la Regidoria de Cultura
Festiva per a les activitats de les Falles 2019.

https://issuu.com/a.c.fallaplacadejesus/docs/a.c._falla_pla__a_jes__s_-_
sinapsis

“Dels diversos instruments inventats per l’home, el més
sorprenent és el llibre; tots els altres són extensions del
seu cos… Només el llibre és una extensió de la imaginació i la memòria”.
Jorge Luis Borges.

“Com més creix el nostre coneixement dels bons llibres,
tant més disminueix el cercle dels homes la companyia
dels quals ens resulta ingrata.”
Ludwig Feuerbach

Falles i llibres, ferramentes
contra la incultura.
Juanjo Medina Bonilla

I
balitzant.

nfinitats de vegades, les Falles han utilitzat els Llibres com a mig per a exposar
a la llum les vergonyes, i alguna bondat
d’esta societat que les acull i, cada vegada més, les fa repensar-se i adaptar-se
als temps, per a no morir d’èxit i poder
fugir d’este coma etílic que les està cani-

Les comissions de falla, com a responsables últimes dels
cadafals que servixen —o deurien de servir— per a fer critica i exposar idees i valors positius, tenim l’obligació d’aprofitar la inèrcia que provoquem i la cessió dels espais públics
que durant uns dies ens fan les ciutats i pobles que celebren
la Festa, per a no convertir les falles en pastissos buits de
contingut i que estes tornen a fer de element comunicatiu,
reivindicatiu i de denuncia de tot allò, i de tots aquells, que
siguen susceptibles d’aparéixer en un cadafal.
Les Falles, com els Llibres, deuen servir per a la denuncia
sociopolítica més àcida, realista i compromesa, sense oblidar
l’humor i la sàtira. Han de ser elements que colpegen als es-
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pectadors i espectadores, que facen obrir els ulls davant de
les problemàtiques més apressants de la societat, com poden
ser la desocupació, la violéncia de gènere, la fam, l’immigració o abusos als més menuts i menudes.
Les Falles, com els Llibres, també deurien fer bandera de
la Cultura, de la que se’ns ompli la boca cada vegada que
parlem de falles, i de la que ens oblidem quan tenim que
organitzar activitats festívoles als casals. Les Falles, com els
Llibres, deurien de servir de baluard contra la ignorància,
d’estandart contra els prejuís i ser guardianes de la pluralitat
i la diversitat de pensament, així com de tota classe de llibertats i valors. En les comissions de falla acollim xiquetes i
xiquets que ens agrairan que així ho fem.
Les Falles no podem donar l’esquena a allò que som, Cultura, no podem continuar sent valedores dels excessos descontrolats, no podem, mai, acollir la intolerància, l’absolutisme o la violència —de qualsevol tipologia— i en especial de
la sorgida de la incultura. I els Llibres son una de les millors
ferramentes per a poder fugir d’eixos perills, en estos temps
de corrents populistes basades en la por, l’obscurantisme
ideològic i la involució política i social.
Així, en una simbiosis de Falles i Llibres, volem expressar
el nostre compromís com a col·lectiu en ajudar a difondre
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la Cultura i aprofitarem este llibret, i la falla que vora la llum
en uns dies, com a vehicles de comunicació del valors que
creguem han de ser la base de la societat, i com no, del món
faller.
En este llibret, i en la falla que plantarem, alliberem cultura, la fiquem a la mà de tots aquells i aquelles que vulguem
emportar-se una xicoteta mostra del que fem i del que ens
agradaria que la societat fora. No deixeu que la ignorància
vos acorrale, no deixeu que guanye. Teniu a la mà la millor de
les ferramentes, un llibre. Llegiu sempre. Allibereu un llibre.
Liberum libri.

Prefaci.
e les iniciatives que he conegut per a impulsar els hàbits de lectura a la nostra
Comunitat, la que realitza la Falla de la
Plaça Jesús de Valencia me pareix la més
original i vistosa de totes. Que un monument faller es construïsca amb llibres
com únic element i que eixos llibres no
acaben en flames si no en les mans dels ciutadans és una
proposta elogiosa.

D

Enumerar els beneficis de la lectura és una feina difícil
perquè són infinits tant como les emocions que sentim quan
recorreguem les paraules d’un rengló amb la nostra vista. La
percepció que cada ú de nosaltres experimentem és única, és
nostra. Com dia Miguel de Cervantes ‘en algún lugar de un libro
hay una frase esperándonos para darle un sentido a nuestra existencia’.
Els que amem la literatura empenyorarem tota la vida en trobar-la; és la justificació perfecta per a no deixar de llegir mai.
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Llegir és una necessitat fisiològica del ser humà, és l’aliment que nutrix el pensament, que servix per a formar-nos
com a persones actives en la societat, amb opinions, amb arguments que ens conferixen la llibertat de ser qui volem ser.
Les institucions no defallim de dissenyar plans que apropen als ciutadans a la lectura, per damunt de tot als més menuts que són els lectors del futur. Però soms conscients que
la nostra llavor no germinarà sense el recolzament social i la
conscienciació ciutadana.
Per això, és tan valuós el projecte que la comissió fallera
de la Plaça Jesús ha desenvolupat enguany. Plantar una llibreria en mitat del carrer no passarà desapercebuda però a
més incitar als veïns del barri a que aguaiten per dins i trien
un llibre serà el record que emmagatzemaran en les seues
cases d’estes Falles 2020.
Enhorabona per promoure la literatura i conciliar-la amb
l’oci. Enhorabona per estimular la generositat dels que han
donat llibres i canalitzar-la amb la solidaritat dels que els van
a rebre. Y enhorabona per concentrar tots els vostres esforços en favor de la cultura perquè soles amb la unió de
moltes iniciatives com esta arribarem al nostre objectiu de
fer a les persones i al mon que vivim un poc millor.
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Carmen Amoraga Toledo
Escriptora i Directora General de Cultura i Patrimoni de
la Generalitat Valenciana.

“El bosc de Clío en flames”
er poder, per control, per fer oblidar, per
por, per venjança, per ignorància. Molts
són i han sigut els motius al llarg de la
història, protohistòria i fins i tot prehistòria, pels quals l’ésser humà ha volgut
fer desaparéixer certes idees, corrents
de pensament i noms propis. Incloc
prehistòria, perquè alguns autors defensen que l’escriptura
és fins i tot anterior al llenguatge, entenent com a escriptura
els signes, fruit, tal vegada, de la necessitat de deixar constància de la nostra existència de manera simbòlica, com per
exemple una mà en la paret d’una cova.

P

No enfocaré aquest article des d’un punt de vista històric
purista i dogmàtic, no. Em permetré la llicència de l’autor,
encara arriscant-me a acabar en la foguera, real o cibernètica,
ja arribarem a aquest últim concepte, i l’enfocaré des d’un
punt de vista reflexiu.
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Podria començar enumerant fets històrics documentats
sobre la crema de llibres i limitar-me únicament a col·locar-los cronològicament i plas, plas, plas, ñam, ñam,
ñam, “pren Juanjo”, “maqueta-ho Jose”, “que bonico tot”, i a una
altra cosa, però no, no serà així.
Deia Pablo José Goebbles que “una mentida repetida un
nombre adequat de vegades es convertia en veritat” i tal vegada “un
pensament cremat es convertirà en mentida o deixarà de ser un problema” degué pensar el ministre per a la Il·lustració pública i
propaganda de l’III Reich, déu n’hi do, Il·lustració pública! i
nomenat un 14 de març (picada d’ullet, picada d’ullet).
Perquè al llarg de la història hem viscut això una vegada i
una altra. Un intent, per part del totalitarisme, de no deixarnos pensar o almenys tindre la llibertat de triar un corrent
de pensament pròpia o diferent a la d’ells. I què succeeix si
trie un corrent totalitari? Es preguntaran alguns Estic fent ús
de la meua llibertat d’elecció? Qui decideix què és totalitari
i què no ho és?, avance, sempre que no comences a cremar
els meus llibres, censurar els meus tuits o prohibir els meus
pensaments, encara que ací ja ens ficaríem en el terreny pantanós de la paradoxa de la tolerància i la decisió, i per a això
millor que us ho explique Popper, el filòsof, no la droga.
Tornant al caos reflexiu al qual feia referència que anava
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a ser aquest article, permeteu-me que us faça algunes preguntes. Us imagineu a Sòcrates amb Twitter? Sòcrates no
escrivia perquè per a ell cadascun havia de desenvolupar les
seues pròpies idees, el que sabem d’ell és per l’obra de Plató
i la resta són cendres d’Alexandria. Us imagineu a Stalin amb
compte en Instagram? Pujar foto, editar, filtre, eliminar. Us
imagineu a Torquemada revisant articles per a Nature? Com
si ho vera, assegut tranquil·lament amb el seu portàtil un
diumenge a la vesprada. “Miguel Servet? A la paperera de
reciclatge”, “Galileu has de fer un parell de rectificacions
perquè publiquem la teua peiper”, “Cervantes em tens cremat”.
Durant tots aquests segles el poder s’ha centrat en la manipulació del pensament popular i, que millor manera de ferlo, que cremant després de llegir o esborrant, com en el cas
de Tuthmosis III amb la reina Hatshepsut, la damnatio memoriae dels antics romans, sí, estan bojos aquests romans.
Us recordeu del temps és or? Aquell programa que presentava Darth Vadder en el qual els concursants arribaven
a una prova final en la qual havien d’arribar a una resposta
ajudant-se únicament d’enciclopèdies i anaven suant com a
bojos. Que diferent seria hui! Clic, clic i següent pregunta.
Perquè ara estem en l’era de les connexions, el digital, la sobreinformación, el ràpid, el “el busque en un plis”.
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Arriba el moment que us advertia al començament de l’article. Ara és quan algun pensa “ja ens soltarà la xapa de l’abans
tot era millor, que si el paper, bla, bla, bla” Mec! Error!. Precisament és ara el millor moment de la història. Ara tenim
les portes de la biblioteca d’Alexandria obertes de bat a bat,
ara som Guillermo de Baskerville i Apso de Melk a la biblioteca secreta de l’Abadia del crim, ara som els pupils de
Sòcrates buscant el nostre pensament propi, perquè és això
el que ens fa lliures, la capacitat d’elecció, i és això el que ens
converteix en éssers humans tolerants, el lliure pensament i
la lliure elecció. És la meua biblioteca personal la que diu qui
sóc i la que dirà qui vaig ser. Eurípides, Shakespeare, Cervantes, Napoleó i un llarg etc d’autors, pensadors i personatges
històrics van parlar del “poder de la ploma davant l’espasa”.
Us imagineu tots els llibres que va cremar la bala que va
acabar amb Lorca?
Sóc jo el que decideix que llig i que mana a la paperera de
reciclatge. No cremeu abans de llegir.
M’agradaria concloure aquest article amb uns versos del
qual és considerat com un dels majors poetes de la literatura
àrab clàssica.
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“Em coneixen els cavalls,
el vent, el desert.
Em coneixen l’espasa i la llança
I el paper i la ploma”
Al Mutambbí
Coque Gonzalez

Llombart, Llorente i la
renaixença valenciana

N

o resulta fàcil fer una aproximació a la
Renaixença valenciana (de manera necessàriament breu) sense reiterar els
tòpics habituals: eixos llocs comuns del
guant i l’espardenya que els amants de
la nostra història lliterària, potser, tenen
més que coneguts i trillats.

Una cosa està clara: el concepte actual de cultura valenciana, i el major o menor grau d’autodefensa militant dels valencians del sigle XXI cap a la seua llengua i les seues tradicions,
no podria existir si la Renaixença no haguera tingut lloc. Eixe
refloriment idiomàtic i cultural del segle XIX, indubtablement emmarcat en el Romanticisme que amerà Europa de
sentiments d’exaltació de l’història, les tradicions i les llengües dels pobles (especialment dels oprimits pels grans imperis d’Europa oriental, com ara l’austrohongarés, el turc o
el rus) actuà d’antídot front a la desmemòria històrica i la
decadència idiomàtica que sobrevingueren en terres valen-
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cianes com a conseqüència del desenllaç de la Guerra de
Successió i dels decrets de Nova Planta de 1707.
Pero la Renaixença valenciana, com alguns han pretés, ni
naix sobre el buit, ni tampoc condicionada (encara que sí
estimulada) per unes atres renaixences pròximes com la catalana, la balear o la provençal. La dignificació de la llengua
del poble valencià, la llengua valenciana, l’us de la qual mai
s’havia apagat a nivell popular i que havia contat en potents
defensors en el segle XVIII (com Carles Ros), està present
en la voluntat expressa de Manuel Civera en una data tan
primeranca com 1820. En el pròlec d’u dels seus coloquis
constitucionalistes, escriu:
“Molt despreciada está la llengua valenciana, y es la
causa, perque els mateixos que debiem ensalsarla la degradem [...] y ha arribat á tal estat de perdisió que es
rar entre nosatros el que sap escríurela conforme. [...]
y de asi es, que eixa multitut de pòbles que no nentenen atra, están en extrem ignorants de lo que els convé
saber tant en lo politic com en lo moral [...] determine
escriure en llengua valensiana estes conversasións [...]
encara que alguns ignorants presumits, neguen haberla
[instrucció] en esta clase de escrits, y en idioma valensiá [...] Respònga per mí el meu Pare, Chermá i Patró
Sen Visènt Ferrer, que predicant en llengua valensiana,
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instruí, convensé i convertí a innumerables. En fi, yo
tinc per un simple al que vullga sostindre que el idioma
valensià no siga capás y suseptible de tot lo que son els
demés”.
Hi ha cert consens en que el punt inicial de la Renaixença
valenciana, en la seua manifestació poètica, es deu a Vicent
Salvà (1786-1849), famós bibliòfil i exaltat progressiste, en el
poema que figura en l’àlbum dedicat a la senyoreta Beltran
de Lis, exiliada en París junt a son pare. El poema es titula
“Lo somni” i l’escrigué en Londres en 1831, dos anys abans
que el català Aribau donara a conéixer una poesia que, posterioment, va prendre el títul de “Oda a la Pàtria”.
“Pasetjan-me una vesprada / per lo fresch Guadalaviar, / no llunt de Montolivet, / front als arbres de
Salvà, / gran gorja en lo Turia note, / y que les ninfes
saltant, / al pare qu-alberch els dona / es proposen
festejar. [...]
Mes profunda fon la cuarta, / referint d’esta Ciutat
/ los furs, y com contra els reys / los guardaven los
Jurats: / com lo Asenci Vinatea, / de Llop de Gonent
aidat, / de Lleonor y En Alfons / al desafur s’oposà.
Anaba a seguir la ninfa / a donar curs a son cant... /
pero, sobre-l pit, lo Turia, / de colp deixant caure-l cap,
/ gemech fondo despedi / qu-en los contorns resonà.”
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El poema recordava per igual les glòries militars, les lliteràries i les llibertats polítiques dels valencians antics, i
s’arrematava, com veem, en un gemec final d’impotència i
melancolia davant d’un passat que, en aquell temps i aquell
espai, se pensava que mai tornaria a existir.
Uns anys més tart trobem una segona fita: el primer periòdic escrit íntegrament en llengua vernàcula. En 1837 naixqué
El Mòle, periòdic de tendències polítiques lliberals, promogut per Josep Maria Bonilla (“Nap-y-Col”) en la colaboració
de Pasqual Pérez i Rodríguez (“Pataca Grosa”) i Josep Bernat i Baldoví (“Garrofa”), que analisava l’actualitat política i
econòmica en un to crític i satíric que conectava en el sector
poblacional més popular i contrari a l’absolutisme.
En 1841 apareixeria la més coneguda “Cançó” de Tomàs
de Villarroya (1812-1856), en una temàtica romàntica i sentimental (u dels atres leitmotivs de la poesia renaixentista), “en
l’olvidada llengua de mos avis / mes dolça que la mel”. A poc a poc,
escomencen a ser més freqüents les composicions líriques en
valencià, en certes aspiracions estètiques i lliteràries, a l’hora que continua desenrollant-se una lliteratura d’aspiracions
més populars: coloquis, sainets, milacres de Sant Vicent, els
primers llibrets de falla i publicacions periódiques diverses.
Posteriorment, en 1859, tenen lloc en Valéncia, a image i
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semblança de les justes poètiques de l’época trobadoresca,
els primers Jocs Florals de l’época moderna, organisats pel
Liceo Valenciano. També eixe any s’organisaren per primera
volta uns Jocs Florals en Barcelona; no obstant, mentres en
la capital catalana gojarien de continuïtat els anys successius,
en Valéncia no tornarien a celebrar-se fins a 1879, baix els
auspicis de la nova societat Lo Rat Penat.
Devem recordar que les décades centrals del sigle XIX
constituïxen una época en la que el simple fet de parlar en
públic en valencià, o d’escriure poesies en esta mateixa llengua, o exaltar un cert “provincianismo” (ni tan sols se parlava
encara de “regionalisme”) que enyorara les vetustes glòries del
Regne de Valéncia (fea poc trossejat en tres províncies), era
vist per molts com una extravagància, quan no un signe clar
de “separatismo” o, generosament, de “ir en contra de los tiempos”.
En eixe marc desfavorable i malcorador, Teodor Llorente
(1836-1911), d’extracció burguesa i monàrquica, degué cultivar les seues millors arts diplomàtiques entre els del seu
estament social per a que, per eixemple, s’avingueren a recolzar la creació de la societat Lo Rat Penat en 1878. Una
iniciativa, esta, naixcuda majorment de l’espenta autodidacta
i l’idealisme de Constantí Llombart (1848-1893); tan sincerament valencianiste, erudit i trencador d’esquemes com dèbil
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econòmicament, puix vivia en la pobrea més extrema. La
mampresa constituí un verdader eixemple d’unió de forces
entre conservadors com el mateix Llorente, lliberals com
Feliu Pizcueta (que es convertiria en el primer president de
l’entitat) i Llombart, republicà federal com Escalante o Puig
Torralba; recolzats tots ells per l’ajuntament de la ciutat de
Valéncia.
Llorente, com tots els renaixentistes “de guant”, que
apostaven teòricament per recuperar l’ortografia valenciana
tradicional (fins a caure, en ocasions, en l’arcaisme migeval
o l’incorrecció), era partidari d’un estil determinat de llengua lliterària, que rebia el nom de “llemosí”, en difús recort
d’aquella originària llengua d’oc, gloriós tronc comú del que
les seues filles Valéncia, Catalunya, Mallorca i Provença serien hereues; com també dels oblidats clàssics valencians del
nostre Sigle d’Or (escriuria Llorente en 1876: “¡Fills de la noble terra que mai del cor s’allunya! / ¡Trobadors de Mallorca! ¡Cantors
de Catalunya! / ¡Felibres de Provença! ¡Companys, amics, germans! /
Valéncia a vostre encontre tota joyosa avança...”)
Això, front als renaixentistes “d’espardenya”, que usaven
el “valensiá que ara’s parla” per a aplegar de forma manera al
seu públic potencial, poc instruït i que pràcticament a soles parlava valencià, pero que paradoxalment només sabia
llegir en castellà. Un us sense major aspiració lliterària ni
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normativisadora, pero que al capdavall predicava en l’eixemple: les publicacions d’este sector solien estar íntegrament
en valencià (castellanisat ortogràficament i lèxicament, pero
ric en paraules i expressions ben genuïnes) contrastant en un
us del valencià poc més que ornamental de la majoria dels
poetes “de guant”, que solien usar el castellà per a qualsevol
cosa que no fora la poesia...
No obstant, s’ha de dir que tant Llorente com Llombart,
representants paradigmàtics de les dos tendències llingüístiques en conflicte, se convenceren de que eixa separació entre
els dos estils de valenciana llengua havia de superar-se pel be del
propi idioma. Aixina, mentres Llombart adoptà ben pronte
l’ortografia valenciana tradicional, abandonant la castellana,
Llorente reconegué haver reescrit alguns dels seus poemes
per a que s’acostaren millor a la llengua valenciana actual,
sense contradir l’ortografia valenciana ni l’elegància estètica.
Els dos, en fi, proclamaren la necessitat d’un acort normatiu
que, de forma pareguda als moviments que s’encetaven en
la veïna Catalunya, trencara en l’absoluta anarquia a l’hora
de fixar el nostre idioma, i determinara un model de llengua
valenciana oficial i incontestable que tots els usuaris acceptaren seguir. Una necessitat que, per desgràcia, no arribaria
a ser coberta en vida dels dos escritors, de la qual prendrien
el testic gramàtics com Nebot o, especialment, Fullana, i que
encara hui és motiu de fonda controvèrsia entre els valen-
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cians.
Siga com siga, la Renaixença, en les seues llums (recuperació de la memòria històrica, de les tradicions i de l’us formal
de la llengua valenciana) i les seues ombres (llimitada proyecció política i social, controvèrsia entorn de la definició d’un
model lliterari o estàndart per a la llengua valenciana) continua condicionant, per a be i per a no tan be, la nostra realitat
present... i futura, mentres continuem construint, pàgina a
pàgina, capítul a capítul, el relat d’este poble casi milenari.
Òscar Rueda i Pitarque

Censura invisible
voltes em pregunte de qué podrem escriure dins d’uns anys. Esta semana, en
la classe de Lliteratura Contemporànea,
el tema era la lliteratura de posguerra en
Espanya i la censura en tots els àmbits,
pero, en particular, en el lliterari. Hi ha
texts impagables ―vejau una mostra―
de censors varis que demostren la ignorància i l’absurt al
qual es va aplegar en este país i que va perdurar des dels anys
40 fins a casi els 70.

A

«Informe de Pedro de Lorenzo sobre l’obra
La poesía de Luis Cernuda, de Ricardo Gullón:
«Numeroses alusions a poemes prohibits, exaltació d’un
autor que es va mostrar comuniste en l’Antologia de 1934,
de Gerardo Diego, que ha combatut públicament al Règim
i continua en l’exili manifestament hostil. No es tracta de
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tachadures com les aconsellables en les pàgines 2, 20 ,24, 26,
27, 29, 30, 37 i 38, sino del problema de resoldre sobre l’apologia d’una figura i una temàtica declaradament enemiga dels
principis religiosos: és blasfematori; dels morals: és uranista;
i dels polítics: és roig.»
(Font: Historia de la Literatura fascista española – Volumen 2 de
Julio Rodríguez Puértolas, Edicions Akal 2008)
Un alumne em va preguntar si encara es produïen este
tipo de pràctiques. I lo primer que em va vindre a la ment
varen ser els distints règims totalitaris que perduren, però
immediatament la meua memòria va rescatar un artícul recent d’un dels meus veïns de lletres en la «presó» de Zenda
―Cuando los tontos mandan, de Javier Marías1 ―, on exponia
cóm el sindicat d’estudiants de l’Escola d’Estudis Orientals i
Africans de l’Universitat de Londres havia exigit que desapareguen del programa filòsofs com Platón, Descartes i Kant,
per racistes, colonialistes i blancs. L’artícul desgranava atres
casos o supòsits i expressava la preocupació de l’autor davant l’entitat que se li està donant a estes postures. El paralelisme en l’eixemple censor de Pablo de Lorenzo analisat en
classe és evident.
1
Podeu llegar este articul bé en https://www.zendalibros.com/cuando-los-tontos-mandan/ o en El País Semanal del 29 de gener de 2017.
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Podria paréixer una anècdota, però no ho és. Abans havien
sorgit veus demanant la modificació dels contes infantils per
masclistes i violents, proposant noves variants en substitució
del text clàssic, on Blancanieves baixa a la mina mentres els nanets netegen la seua caseta i atres canvis d’índole similar. Els
moviments en pro de la correcció política que dominen hui
en dia la prensa i les rets socials analisen passat i present en
la mentalitat d’un censor de ment estreta i braç llarc, i amenacen en convertir en tinta invisible bona part de la lliteratura existent. A la pregunta de l’alumne podria haver contestat
que en els paisos que es consideren oberts, com el nostre, on
la llibertat d’expressió és un dret, existix hui un atre tipo de
censura, incipient i menys evident, sotil, que podria aplegar a
afectar a la lliteratura en modo similar a aquella que tant nos
va escandalisar.
Moltes de les obres clàssiques o contemporànees no passarien este filtre. Thomas Mann, García Márquez, Vargas
Llosa… ¿Qué passaria en les seues noveles si prosperara
eixe moviment flower-power cultural? ¿Desapareixerien de les
seues obres els incestos, la violència, les menors casades en
adults, el llenguage classista, les actituts racistes...?
Veent els linchaments públics que es produïxen dia sí i dia
també en les rets socials, no sembla tan lluntà ni improvable
el resorgir d’una censura de la correcció política, tal volta

578

LIBERUM LIBRI

no des d’òrguens governamentals, pero sí des d’eixes entitats que es consideren guardianes i garants dels drets d’est o
aquell colectiu o minoria i funcionen com a grups de pressió.
Estos moviments, ben organisats i en domini de la Ret, són
capaces de marcar en la lletra escarlata comentaris, artículs,
llibres o fins i tot autors que es veuen abordats i desbordats
per la fúria dels seus opositors.
La pressió no solament afecta a posteriori sino que pot
afectar en el mateix moment d’assentar-se davant el teclat.
Una de les coses que també comente en classe és que, per a
escriure be, cal abstraure’s del món, oblidar-se del «qué diran» o «qué pensaran» i escriure en els budells. Encara que
el resultat siga un text per el que puguen tachar-te d’açò o
lo atre, o et facen un trage en les rets socials. En la posguerra espanyola era molt complicat escriure ―sense exiliar-se―
alguna cosa mínimament propenc a la realitat. L’autor començava el procés de creació sabent que les obres es vorien
someses el rigorós tamís dels censors. Molts escritors han
contat com «destrossaven» les seues pròpies obres ―Torrent
Ballester dixit― per a poder publicar, i no sempre esta autocensura garantisava l’edició final de la novela sense canvis o
tachadures o, fins i tot, la seua posterior retirada.
Hui no es retiren, pero l’autor està expost en la palestra
digital a opinions de tot tipo i açò pot pesar. Poden recrimi-
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nar-te des de que escrigues una escena on un chiquet devora en delectació una hamburguesa ―per fomentar l’obesitat
infantil―, fins que aparega un nóvio solícit en la seua chica
i li regale flors per Sant Valentí ―machiste sense paliatius,
per supost―. Semblen borinotades pero, segons evolucione
l’influència d’estes corrents coercitives en la cultura, pot acabar deixant en el camí massa pàgines en blanc, massa tinta
invisible.
No aplegarem ―espere― a extrems tan dramàtics com
quan en la vesprada del dèu de maig de 1933, en el Opernplatz de Berlín, estudiants universitaris nazis varen carrejar
més de vint mil llibres d’autors consagrats per a fer-los ardir,
pero l’encabotament mental i l’escassa amplitut de mires que
s’aprecien en entorns que deurien ser paradigmes del pensament resulten preocupants.
Despuix d’estes reflexions vaig concloure que el desassossec matinal no m’ho va produir el passat desgranat en classe,
sino el present. I és que ningú va pensar en 1949 que 1984 ―
la distopía d’Orwell― fòra a fer-se realitat, i ací estem, emetent Gran Hermano i en Facebook® i Google® controlant tot
lo que fem. Esperem que a lo manco Ray Bradbury no fora
premonitori en el seu Fahrenheit 451.
Marta Querol Benech.
Escriptora

La Cremà.

E

n Farenheit 451, un cos de bombers s’encarrega de rastrejar les cases en busca
de llibres per a cremar-los. Per sort,
Guy Montag guarda alguns exemplars
encorajat per la seua veïna Clarisse. És
perseguit per això, però gràcies a la lectura troba la felicitat.

En l’obra cimera de la literatura espanyola, El Quixot,
mentre està al llit i malalt després de l’última palissa, sol·licita al retor i al barber què retiren de la foguera a la que han
enviat els llibres de la seua biblioteca, entre altres el Tirant lo
Blanch de Joanot Martorell, i al llarg de la història, molts han
segut els episodis coneguts de crema de llibres, en dictadures
i règims totalitaris, entre ells pot ser els més tristament populars el de l’Alemanya nazi, o el de les dictadures de Pinochet
i Videla.
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Però en cadascun dels episodis, tant en la ficció com en
la realitat, hi va haver herois salvadors que sostrarien exemplars del voraç apetit del foc, la manipulació i la incultura.
Ja al segle I, Plini el Jove, en una carta al seu amic Bebo
Marco, escrivia eixa cèlebre frase que passà a la posteritat:
«La veritat és que no existixen llibres roïns, sinó mals lectors», i l’anònim autor de El Lazarillo de Tormes s’escudaria
en ella molts segles després per a escriure les aventures del
guilopo sense sentir la picor de la inseguretat.
Probablement no hauria escrit res paregut si haguera viscut en l’època actual i haguera conegut algunes de les obscenitats que ens ronden, com la d’eixes editorials canalles que
juguen amb la il·lusió de tants autors ingenus als que alaven
amb l’única intenció de bufar-los els diners.
Este tipo de llibres han proliferat («com setes», escriurien
molts dels seus autors) i es troben a cada pas en les fires
del llibre en mans d’un autor-venedor què s’anuncia com
flamant guanyador de nombrosos premis literaris. Quan u
indaga en les seues biografies troba premis que ha organitzat el propi autor entre els seus amigatxos, o premis l’única
dotació dels quals és l’edició (i publiquen a tots els autors
que es presenten al certamen). Inclús en ocasions he llegit
en currículums d’autors frases absurdes com: «Su novel·la...
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fue presentada al Premio Alfaguara, Nadal y al Planeta» i he
assistit a la reacció de gent que al llegir semblant disbarat
assentix amb el llavi inferior superposat al superior, «¡Es que
ha sido presentada a premios tan importantes como el Alfaguara, Nadal y Planeta, este es un autor importante!», quan
l’únic requisit per a presentar-se a un premi es ficar l’obra a
un sobre, acudir a l’oficina de Correus i pagar l’enviament.
És dir, que qualsevol, encara que haja escrit una novel·la en
blanc, com el famós quadre d’ Arte pot presentar-se al Alfaguara, Nadal o Planeta i penjar-se una medalla de llanda amb
bany d’or en el seu historial.
I en este país inflacionari on tant habitual és reflectir entre
els mèrits màsters, distincions o coneixements inexistents,
les baldes principals de les estanteries es troben repletes
de novel·les de grans editorials amb vitoles de premis què
suposen publicitat enganyosa puix arrastraren a centenars
d’autors amb les seues il·lusions depositades en concursos
el fallo dels quals està decidit d’avant mà.
Jo no cremaria jamai tals llibres, ni els dels autors ingenus
què es presenten al joc de l’engany, però sí a eixes editorials
al marge de la llei, les què trauen els diners dels autors i les
que bufen els diners als lectors amb mentires. Però tal vegada estiga hui un poc incendiari i parlar aixina me fique
poc manco que a l’alçada de monstres piròmans com els
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bombers de Farenheit, els nazis o el fanàtics seguidors de
Pinochet o Videla.
En la seua magnifica novel·la històrica La última hoguera,
Enrique Tomás ens deixà ben clar que l’anhel de cultura és
ignífug. L’Àngel Exterminador inquisitiu ací en Valencia no
va poder acabar amb l’esperit del mestre Cayetano Ripoll a
qui portà a la foguera per difondre el pensament lliure, puix
la passió es rebel·la i ardix quan es condemna la innocència.
En la meua opinió, llegir qualsevol llibre, siga el que siga,
suposa una activitat molt més instructiva que buscar en la
televisió debats futbolístics, polítics, conèixer les intimitats
de personatges irrellevants o vore la resta de programes de
Tele5. Però —si es poguera—, jamai se m’ocorreria cremar
allò que algú denominà «basura televisiva» perquè darrere
existix una emoció, l’emoció dels seus autors i l’emoció dels
espectadors, i crec que ningú estiga legitimat per a qüestionar les emocions.
Així que regressant a Plini després del calentón, insistisc
en una idea que repetisc als tallers d’escriptura: tot llibre
ensenya. I els llibres mal escrits ensenyen quasi més. Això
deia a menut, entre «vino y fue», el meu bon amic el poeta
nicaragüenc Ricardo Llopesa: «Vicente, hay que leer libros
malos» i també pocs mesos abans de la seua mort: «Tengo
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las venas gastadas como las ruedas de tu bicicleta», se li va
acabar el gas, però deixà una estela lalrga de consell sempre
valuosos, així que, no més per ell hauríem de salvar-ho tot
(encara que de Tele5 mai me diguera res), perquè escriure
es com l’amor: sempre existix algú a qui li agraden les teues
creacions. Inclús més del que puga haver escrit un Premi
Nobel com Vargas Llosa o una excel·lent autora com Agota
Kristof.
Sí, el valor dels llibres és incalculable. Des de temps remots, l’home ha buscat la ficció per a evadir-se de la realitat- Els llibres ens salven del morir de cada dia. En la seua
insuperable novel·la curta La mort d’Ivan Illich, Tolstoi venia a dir que el secret de la felicitat residix en allunyar la
consciència de que no som eterns, que la nostra vida acabarà
més prompte que tard. Els llibres servixen molt per això. No
sols per a qui els llig, també per a qui els escriu. L’escriptura
permitix anar-nos-en a llocs lluny de la mort, de la nostra i
de la dels demés. Posseix una part terapèutica com la lectura.
Així que agraïsc l’iniciativa de la Falla Plaça de Jesús. Me
sembla molt lloable esta genial idea d’amuntonar llibre per a
organitzar una cremà inversa en la que les flames soles crepitaran en els cors quan al obrir les pàgines boten foc —fulguren, abrasen— les històries que cada qual portarà a sa casa i
devorarà en el silenci de les seues soledats fins convertir-les

586

LIBERUM LIBRI

en cendres.
Sense dubte, molts d’eixos llibres mereixeran llegir-se no
una vegada, sinó varies, i respecte als altres, bo, els altres...
sempre me quedarà el cònsol de que no existix millor condemna per a ells que salvar-los de la foguera.
Decembre 2019
Vicente Marco.
Escriptor.

La passió pels llibres.

Breus apunts d’antigues edicions i bibliòfils valencians.
mar els llibres. València, lloc pel qual
arriba, cap al segle XI, el paper a Europa, és també una de les primeres ciutats
espanyoles en la creació i conservació
de grans biblioteques. Valencià va ser
l’origen de la coneguda biblioteca d’Alfonso V El Magnànim, rei de l’antiga
Corona d’Aragó. Valencianes també van ser les cèlebres biblioteques dels Mayans, Pérez Bayer, Roca i Pertusa, Orga,
Mallén, Orellana, Serrano Morales, Lluis Guarner, Nicolás
Primitiu... i una infinitat d’erudits que ens van deixar els seus
llibres per a la posteritat.

A

Per esta passió pels llibres molt prompte es van crear
societats bibliogràfiques. Ja en 1742 va sorgir la Acadèmia
Valenciana de la Divina Sabiduría, fundada per Gregorio
Mayans. Este primer intent va ser quedant en l’oblit fins a
arribar al segle XIX en que apareix la Sociedad Valenciana
de Bibliofilos presidida pel marqués de Cáceres. L’amor i la
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sensibilitat per la bellesa els va portar a publicar verdaderes joies bibliogràfiques. També, a finals d’este segle, Roque
Chabás, canonge i arxiver de la Catedral de València, funda
el Archivo Valentino.
Ja arribat el segle XX, en ocasió de la visita en 1904 de
Marcelino Menéndez Pidal, nasce la Societat de Bibliòfils
Valencians encoratjada per persones pertanyents al moviment Renaixença Valenciana, societat presidida per José Enrique Serrano Morales, persona il·lustre l’extensa biblioteca
de la qual es troba depositada en l’Arxiu Municipal situat al
palau de Cervelló, de València. En 1921 el marqués de Malferit va crear Acció Bibliogràfica Valenciana, societat que va
promoure l’edició d’obres valencianes.
Van passar els anys i va haver-hi una decadència en la continuïtat de les societats d’este tipus. És ací on diverses editorials es van encarregar de substituir esta falta. A destacar
l’Editorial Castalia que editava la prestigiosa revista Bibliofília. També Arts Gràfiques Vicent qui va imprimir verdaderes
obres d’art tipogràfic, edicions facsímils que van formar una
selecta col·lecció d’obres valencianes.
Corria 1990, any del Tirant lo Blanch, quan es realitzen
diversos actes entorn dels llibres i una gran exposició celebrada en la Llotja de València. Va sorgir llavors la idea de
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formar una societat bibliogràfica que recuperara la llarga tradició valenciana i eixa intenció es fa realitat en 1994 amb
la creació de la Societat Bibliogràfica Valenciana “Jerònima
Galés” que en l’actualitat contínua i celebra el seu XXV Aniversari. A través d’eixos vint-i-cinc anys la Jerònima ha editat diversos llibres i estudis sobre bibliografia valenciana així
com el llibre anual Pasiones Bibliogràficas.
Els llibres valencians, la impremta valenciana, sempre ha
estat en el més alt de l’edició europea. La qualitat de les impressions no té res a envejar a altres ciutats que van destacar
per les seues cuidades edicions. València es va convertir en
puntera respecte a la impressió de llibres degut a la seua qualitat tipogràfica. Citar alguns llibres serà deixar-nos centenars pel camí. No obstant cal destacar el primer llibre literari
imprés a Espanya: Trobes en lahors de la Verge María va ser
la primera obra literària impresa a Espanya. Es compon de
quaranta-cinc poemes, quaranta d’ells en valencià. Va eixir
de les premses de Lambert Palmart el 25 de març de 1474,
en la ciutat de València. L’únic exemplar conegut es conserva en la biblioteca de la Universitat de València.
Un altre dels llibres a destacar, exemple del segle XVI, va
ser Aureum Opus, amb una descripció, a manera de proemi,
de la conquista de València pel rei Jaume I, una joia de la impremta valenciana, imprés en 1515, en la nostra ciutat, en els
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tallers de Gumiel. Un altre llibre fabulós seria Blanquerna,
de Ramon Lull, que va eixir estampat en llengua valenciana,
en 1522, en els tallers de Johan Joffre.
Al segle XVII destaquen les cròniques sobre actes festius i
grans commemoracions. Exemple va ser la magnífica edició
Siglo Qvarto de la Conquista de Valencia [1640], obra escrita
per Marco Antonio Ortí, que descriu els festejos que es van
realitzar en la ciutat en commemoració de l’entrada de les
tropes de Jaume I [Nou d’Octubre]. També l’obra de 1659,
Solemnidad Festiva celebrada en Valencia a Santo Tomás
de Villanueva, escrita per l’anterior autor, que acompanyava
una infinitat de gravats de carrosses i altars construïts per a
l’ocasió.
Al segle XVIII van proliferar les bones edicions i les impremtes, amb una qualitat del paper. Moltes obres serien
destacables en eixe període. Ens quedem amb Las Observaciones del Reyno de Valencia, de Cavanilles, un excel·lent llibre, en dos toms, que va ser imprés en la Impremta Real, en
1797, edició acompanyada de bells gravats sobre la geografia
valenciana. És tanta la fama d’este llibre que s’han realitzat
diverses edicions. Una autèntica joia per als historiadors i els
bibliòfils.
Al segle XIX es van incrementar encara més les edicions
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degut als avanços tecnològics de la impremta. Destaquen
d’esta època les belles edicions romàntiques eixides dels tallers de Mariano Cabrerizo. Tot fins a arribar al pas del segle
XX que es va caracteritzar per l’aparició de les edicions facsímils d’alguns dels llibres més interessants de la nostra història, obres de curtes edicions numerades davant de notari.
I arribem al segle XXI amb noves incorporacions tecnològiques, l’era digital va canviar l’antic procediment d’impressió i va facilitar molt les noves edicions. Arrere van quedar
els tipus mòbils, els fulls que s’havien de compondre manualment, l’absència dels fotolits i gravats... tot un món en
les modernes edicions que inclús ha permés, a través d’una
pantalla, l’aparició del llibre digital que suplix la tinta i el paper. Però això ja és una altra història.
Rafael Solaz
Bibliòfil. President de la Societat Bibliogràfica Valenciana
“Jerònima Galés”
Membre de l’Associació d’Estudis Fallers [Adef]

Escritores valentes, escritores
valencianes.
uè gran és escriure. Què gran plaer té la
persona que sap ajuntar lletres, paraules
i frases per a construir i donar sentit a
una història. Eixa virtut la tenen moltes dones però els ha costat avançar en
el temps i ser reconegues com a bones
escritores sense necessitat d’utilitzar un
pseudònim per a signar els seus relats. Moltes d’eixes dones
són valencianes i no varen tindre gens fàcil fer-se un nom
com a escritores.

Q

Una d’eixes dones és Elionor Manuel de Villena, més coneguda com sor Isabel de Villena. Ella va nàixer a València
en 1430. Ab a penes 15 anys va ingressar al monestir de la
Santíssima Trinitat. La seua obra Vita Christi és un dels testimonis més importants de la literatura del segle XV, va ser
la primera escritora en escriure en valencià i la seua obra va
tindre molt més èxit que la coneguda Tirant lo Blanc. Què
fa a eixa obra tant important? El que una monja s’atrevira
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a parlar de la potencia de les dones i de la misogínia en eixa
època. Dona valenta sense dubte.
Seguim en el repàs. Concha Alós, València,1926. De família obrera, Alós va viure molt de temps en Lorca, fugint dels
bombardejos de la guerra civil. Es casa ab un periodista i es
trasllada a Mallorca, on la seua vida dona un canvi. Es separa del seu home i torna a casa amb un escritor, en qui aprèn
l’ofici, un ofici que li fa guanyar dos vegades un dels reconeixements més gran que pot tindre una persona que es dedica a l’escritura: el Premi Planeta. Sabíeu què una valenciana
havia aconseguit dos Premis Planeta? Contiuem viatjant.
Trobem Jerònima Galés, la dona que estimava als llibres.
Dos vegades casada ab homes impressors, aprèn l’ofici mantenint-se a l’ombra dels noms de estos dos homes o sent
coneguda com “la viuda de”. El professor Francisco M. Gimeno Blay de la Universitat de Valencia explica en la presentació del llibre La impressora Jerònima Galés i els Mey (València,
segle XVI) que a Jerònima no li costar entrar en este univers:
(...) s’acostumà a conéixer tota la legió de persones que giraven entorn del llibre i, òbviament, del taller de
la impremta, i a tractar-hi; començant pels autors, les persones i les institucions que satisfeien les despeses d’edició,
a les quals sovint s’havia d’adreçar per tal d’aconseguir les
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subvencions oficials; devia continuar amb els llibreters i les
xarxes de distribució i venda dels llibres, i, finalment, hagué
d’interessar-se pel públic, potencial adquirent i futur propietari dels llibres, per conéixer-ne els interessos literaris, professionals, etc.
Hui és possible passejar per un carrer que porta el seu
nom en València, així mateix, la Societat Bibliogràfica Valenciana també du el seu nom. Interesant, molt interesant.
Avancem en la nostra busca de dones i coneguem a Amalia Fenollosa. Poetessa de Castelló nascuda al 1825. Als tretze anys Amalia ja escrivia els seus primers poemes. En 1941
publicaria el seu primer poema, El suspiro de la brisa. La qualificaren, de manera textual com “uno de aquellos raros portentos de su sexo”. Dona i ab talent en aquella època? Impossible, això soles ho tenien els homes, no? Òbviament no.
No més 44 anys de vida li bastaren para convertir-se en una
de las poetes, novel·listes i dramaturgues més importants del
Romanticisme. Fenollosa reivindicava el fatalisme i la melangia com grans temes de la seua obra.
Arribem ara a la historia de María Cambrils. Nascuda al
barri del Cabanyal, en 1878, es va criar en una casa on ningú
sabia ni llegir ni escriure. Se li coneix com “la escritora del
feminismo”. Feminisme Socialista, publicada en 1925 va ser la
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seua ópera prima.
“La mujer no debe ser ni el objeto exclusivo de placer ni
la esclava del hombre, y si, siempre su compañera, su igual,
la que con él comparta los sinsabores y los goces de la vida.
Nadie que ostente representación liberal de las masas, puede, en nombre de la Libertad, negar a la mujer derechos legítimos de intervención en la vida ciudadana, ya que, como
el hombre, es un ser pensante, con facultades mentales demostradas para poder intervenir en todas las cuestiones de
interés público; no es sólo, como por muchos ilustres varones se pretende que sea, un bártulo de cocina o una máquina
de hacer calceta...” Hi ha que tindre molta força per a dir
estes paraules en una època on, com ella diu, la dona era un
“bártulo”.
Finalitzem el nostre recorregut ab una escritora que coneix
molt bé Plaça de Jesús, Marta Querol. La valenciana Marta
Querol arriba a la escritura per accident. Estudia Econòmiques i Enginyeria de Qualitat i s’aventura a escriure una
novel·la, (tres i un llibre de relats ha publicat ja) i s’atrevix a
enviar el relat al Premi Planeta, on escala fins ser una de les
deu finalistes d’este conegut guardó.
T’atreviries a escriure sobre feminisme en una època de
dictadura? Series capaç de relatar poemes a l’estil de Lord
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Byron? A ser monja i reivindicativa apostant per la igualtat
entre home i dona? A oblidar allò que has estudiat i apostar
per la literatura? Sí? Eres una dona valenta. No? Tranquil·la,
pot ser ara penses no, però qui te diu a tu que d’ací uns anys
el teu nom no pot protagonitzar la portada d’un best seller,
d’un Premi Planeta, d’una gran narració? Si has pensat en
escriure un llibre fes-ho, llançat a construir uns personatges, una historia i una vida entre fulles, ja que, et servirà per
aprendre, ensenyar i créixer. Llig i viatja. Escriu i viu.
Carmen Bosch Medina.
Periodista.

El llest de la classe.
ots hem trepitjat un aula de col·legi o
institut. L’escenari on ingerim el coneixement que ens brinda un professor. Allí ens relacionem amb els nostres
iguals, encara que no sempre de forma
igualitària. Vull que penses en una classe
de la qual pugues recordar almenys una
desena de companys. Saps allò que diuen de “hi ha dos tipus
de persones”? Bé, nosaltres, ara, direm que no n’hi ha dos,
sinó tres tipus de persones, i tots compten amb representants en esta classe a què ara tornes amb mi. Atent.

T

Per a recordar algun dels representants del primer tipus
de persones potser hauràs de fer un xicotet esforç. No sol
ser gent que quede fixada a la memòria ni de professors ni
de companys. És probable que, fora de l’aula, siguen d’allò
més extrovertits i sociables, però a dins quasi mai intervenen. Responen a les preguntes que els formulen directament
els professors, però rarament aportaran en veu alta la seua
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visió sobre un conflicte filosòfic i molt menys s’atreviran a
corregir una relliscada del docent o d’un company. El primer
tipus de persones callen, escolten i aprenen, perquè saben
que no saben.
Identificar un company del segon tipus de persones et
costarà molt menys. A la punta de la seua la llengua sempre aguarden la postil·la i la correcció. Sembla que, més que
atents a les lliçons, estiguen alerta per caçar el pròxim nyap
del professor i comentar-lo en veu alta. Si no hi ha errada
que assenyalar, almenys s’asseguraran de deixar clar el seu
punt de vista al respecte de qualsevol tema de què s’estiga
parlant en eixe moment. Volen ser els més llestos de la classe, i sovint aconseguixen parèixer-ho, només que en el pack
va inclosa la mania que els altres els agafem per pedants i setciències. Ells saben que saben… fins i tot pensen que saben
més del que saben realment.
El tercer grup de persones és una espècie més difícil de
reconèixer. Els podries confondre fàcilment amb els integrants del primer grup. I potser algun company que ficaries
en eixa primera categoria pertanga en realitat a la tercera, i
tu mai ho sabràs. Perquè els individus del tercer grup també
callen per fora, com els del primer, però parlen, i molt, per
dins, i la veu que articulen s’assembla molt a la de les persones del segon grup. Si el professor diu el que ells consideren
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-amb raó o no- una bestiesa, les persones del tercer grup
no ho faran notar en veu alta, no ho comentaran de forma
despectiva amb el company de taula, però per dins es faran
creus amb la ineptitud del professor, es preguntaran com no
pot saber una cosa tan òbvia; es diran, indignats i orgullosos,
“jo mateix podria donar esta classe molt millor que este ignorant”.
Sí: per a les persones del tercer grup, la ignorància és el
major dels pecats. És una falta tan greu que ni tan sols convé
parlar-ne, de la vergonya aliena que fa: per això només se la
comenten de pell cap a dins.
Quan anava a l’institut, jo pertanyia a eixe tercer grup de
persones. M’exasperaven els companys del primer grup, que
quasi mai deien res, perquè em semblaven receptors passius
i acrítics d’informació. Però el més curiós és que guardava una tírria profunda pels companys del tercer grup. No
m’adonava que jo era la versió silenciosa de tots ells: pretenia saber-ho tot, fins i tot el que no sabia. La paraula “ignorància” em repel·lia: “ignorant” era el pitjor insult que em
podrien haver dit. Per això, quan vaig descobrir que ho era,
que era ignorant, quasi vaig patir un trauma, però al mateix
temps aquella troballa va suposar un alliberament profund.
Se suposa que “ignorant” és aquella persona “que no té
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instrucció o coneixements sobre una matèria”. Això diu el
diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Recorde
preguntar-me a mi mateixa, plena d’angoixa, amb les primeres sospites de la meua ignorància: “aleshores, sóc ignorant?
Perquè jo no ho sé tot sobre tot. De fet, si he de ser honesta
amb mi mateixa, no sé quasi res sobre res”. Superat el xoc
inicial, a poc a poc vaig anar abandonant l’obligació de ser
infalible en el terreny del saber, cosa que em va permetre
ser molt més indulgent amb les errades dels altres. De sobte podia perdonar (i perdonar-me) equivocacions que abans
em feien bullir de ràbia. Però el millor és que, reconeixent
que era ignorant, amb el temps vaig adonar-me que potser la
ignorància era una cosa distinta a no saber.
Açò és el que vaig descobrir: ignorant no és qui no sap,
sinó qui no vol saber. Ignorant és qui no estima la curiositat,
qui no coneix el formigueig que recorre el cos quan aprens
una cosa nova, quan et planteges per primera vegada una
pregunta que necessitaràs dies, mesos o anys per a respondre. La ignorància no la té qui no sap; la té més prompte qui
pensa que ho sap tot i no s’obri a qüestionar les pròpies certeses ni a considerar la possible validesa del punt de vista del
company. Pense que la ignorància està més present en aquells
que es passen la vida donant lliçons als altres des d’una posició de superioritat, que en aquells que callen, escolten i no
s’afanyen a arribar a conclusions, sinó que masteguen amb
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parsimònia la nova informació, sense expectatives, sense la
necessitat de treure profit immediat d’eixes dades que acaben d’incorporar al seu imaginari.
M’agrada envoltar-me de gent que sap que no ho sap tot
però que no és ignorant, perquè manté vives les ganes de
conèixer, de saber, de fer-se preguntes i potser trobar alguna
resposta, de descobrir el món en moltes de les seues vessants. Per a mi, eixes persones són l’antídot contra la vertadera ignorància, eixa síndrome que ens fa sentir-nos en possessió d’una veritat única i inqüestionable i ens esperona a
alliçonar la resta, no tant per a compartir coneixements com
per a fer-nos quedar com els màxims exponents de la saviesa. Les persones capaces de reconèixer que mai ho sabran
tot són les que prendran el relleu de les preguntes que m’ha
suscitat una novel·la i que després plantege en la tele o en la
ràdio amb l’esperança de fer trontollar els mecanismes de la
seguretat i la certesa. Perquè moltes vegades són preguntes
incòmodes que qüestionen frontalment les nostres creences
arrelades: de veritat l’amor romàntic és la panacea? De veritat tots els polítics són iguals i el nostre vot no servix per
a res? De veritat només podem ser feliços amb la fórmula
família-casa-cotxe?
No respondre immediatament estes preguntes, guardar-les
per a reflexionar sobre elles amb calma, minva a poc a poc
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l’orgull i la ignorància. I les llavors d’eixes preguntes que aviven la curiositat i el desig de saber estan amagades en una
conversa amb un amic, en una classe a l’institut o en una
xerrada sobre ciència, esport o sexualitat. I, com no, jauen
ocultes també al món de l’art i la cultura. Al cinema, als quadres, a la música, al teatre, a la dansa, als llibres. Jo m’estime
totes eixes manifestacions culturals i tantes altres, però, per
genètica o per educació, no sé, sent debilitat per l’última:
pels llibres. Ells m’han ensenyat i continuen ensenyant-me
cada dia a continuar investigant i preguntant-me, i, sobretot,
a no donar per definitiva cap conclusió a què arribe. Per
molt que la ciència l’haja demostrada, per molt que el 99%
d’éssers humans en votaren a favor. Des que vaig descobrir,
d’adolescent, que no ho sabia tot, vull continuant qüestionant-me cada certesa individual o col·lectiva, encara que siga
per mantindre viva la flama del dubte i la curiositat.
Cada vegada estic més convençuda que la saviesa no està
en obtindre respostes, sinó en esborrar eixes respostes i tornar a fer-nos la pregunta, una i una altra vegada, de forma incansable. Renunciar a les conclusions, buscar-ne la flaquesa
i tornar al principi. Potser, quan arribe a estar segura al cent
per cent d’açò, dinamitaré el convenciment i em faré de nou
la pregunta: què és la saviesa? I què és la ignorància?
Com a suggerència, i segurament estiga equivocada, deixa-
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ré escrit ací que tal vegada el monstre de la ignorància s’amague darrere de les consignes taxatives que ens arriben des de
tots els flancs: els mitjans de comunicació, quan empaqueten
i ens venen una realitat plana i unilateral que ens farà crèduls
i, sobretot, dòcils; alguns polítics, que ens saturen l’oïda amb
missatges d’odi cap als qui consideren diferents (diferents a
qui?); les xarxes socials, on ens menegem en una cambra fosca i diminuta que fa ressonar les veus dels qui pensen com
nosaltres, cosa que ens acaba convencent de que tenim raó,
que la meua forma de vore el món és l’única vàlida, perquè
és la que compartixen els meus seguidors de Twitter i els
meus amics de Facebook.
Però jo sé que el monstre de la cultura és més fort que el
de la ignorància. L’he vist sortir vencedor tantes vegades, en
tantes persones, que no em queda més remei que creure-ho
així. El monstre de la cultura qüestiona creences, desperta la
curiositat en els esperits més endormiscats i encén la llum als
ulls dels qui havien donat per sentat tot un sistema de certeses que no els feia ni més sabuts ni més feliços. El monstre
de la cultura actua a través del cinema, del teatre, dels llibres;
fa alquímia amb la ignorància, la transforma en desig de saber i de conèixer. Retorna les persones del segon i tercer
tipus al primer grup: potser no criden massa l’atenció, però
estan disposades a callar, escoltar i aprendre, perquè saben
que no saben. I en eixa consciència residix la seua fortalesa.
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Irene Rodrigo
divulgadora literaria i presentadora i codirectora del programa Una habitació pròpia d’Àpunt TV.

Còmics valencians
urant els anys 40 i 50, en l’Espanya de
postguerra grisa i trista, els còmics eren
una de les poques vies per a imaginar altres mons, altres llocs i uns altres temps.
Els xiquets i xiquetes els devoraven per
a viure altres vides d’emocions inacabables i molt llunyanes al que veien fora
d’aqueixes vinyetes. La imatge d’un xiquet llegint un còmic
es repetia qualsevol que fora la ciutat o poble del país, omnipresent. I pràcticament tots i cadascun d’aqueixos còmics
s’havien produït a València. Durant aqueixos anys, les Editorials Valenciana i Maga no sols van ser les majors productores de còmics d’aquest país, sinó que comptaven entre els
seus dibuixants als majors artistes del medi: Manuel Gago,
José Ortíz, Eduardo Vañó, Pedro i Miguel Quesada, Pertegás o Ambrós, per només citar alguns, van ser els responsables de crear aventures que van alimentar la imaginació de
milions de xiquets. Un brou creatiu que va xopar la ciutat i la
societat, que va viure aqueixos còmics com a part de la seua

D
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cultura: la indústria cauria anys més tard, atropellada per la
totpoderosa maquinària d’Editorial Bruguera, però el pòsit
d’aqueixos autors va continuar filtrant-se per una societat
que seguia bolcada a la imatge i el dibuix. Els fallers recordaran amb nostàlgia els dibuixos de Soriano Izquierdo o Carbó
en la revista fallera El Coet, demostrant que el còmic s’estenia molt més allà de les vinyetes. En els 60, les primeres
iniciatives de renovació formal de la historieta naixien des de
València amb el Peter Petrake amb el qual Miguel Calatayud
revolucionava la revista Trinca, mentre que moviments artístics com a Estampa Popular o Crònica de la Realitat es van
arrelar precisament en la cultura popular a través del còmic i
les seues obres van generar una reflexió fonamental perquè
ja, en els 70, les primeres expressions de llibertat creativa
que van arribar després de la dictadura a València anaren les
que mostraven els fanzines de Mariscal o el col·lectiu arremolinat al voltant del Gat Pelat o Els tebeus del Cingle, dos
referents de la contracultura valenciana que s’escamparia per
tota la societat: des de les falles, amb la recordeu polèmica
de la Falla King Kong, que el seu llibret va estar íntegrament
il·lustrat per autors com Sento o Micharmut, a la imatge
d’una ciutat que s’engalanava amb els dibuixos dels artistes
d’una generació que transcendiria molt ràpid les fronteres de
la ciutat. Les revistes Cairo, Bésame Mucho i El Víbora van
ser el punt de reunió de tota una generació de dibuixants que
van canviar la manera de veure la historieta a Europa: amb

CÒMICS VALENCIANS

611

la guia evident de Miguel Calatayud, autors com a Mariscal,
Micharmut, Sento, Daniel Torres, Mique Beltrán o Manel
Gimeno van conformar un brillant grup que va ser etiquetat
amb fortuna com “La Nova Escola Valenciana”, un nom
que potser no es corresponia a l’eclecticisme estilístic que
mostraven i la seua diversitat creativa, però que va ser efectiu
per a donar a conéixer a aquest grup allèn les nostres fronteres, com a banderers de la modernitat i la renovació en el
còmic. En els 80, les aventures siderals de Roco Vargas, els
estranys llocs de Futurama o les divertides aventures pulp de
Cleopatra van arrelar ràpid en uns lectors que es tornaven
a congratular amb els seus còmics, no sols amb les noves
aventures, sinó amb els realitzats en la seua pròpia llengua,
com la revista Camacuc defensava, autèntic baluard del còmic en valencià fet des de València.
I encara que la dècada dels 90 va ser territori erm per
a la producció nacional, amb la desaparició de les revistes
de còmics que tant havien fet pel còmic espanyol, l’autoria
valenciana va tornar a dinamitzar el panorama del comic nacional, reivindicant de nou el fanzine i buscant noves formes
de distribució i edició que rivalitzaren contra el totpoderós
còmic de superherois i el manga japonés que inundava les
baldes de les llibreries especialitzades. Iniciatives com a Epicentre o Set Micos van demostrar que l’autoedició i l’autogestió col·lectiva eren una eina de trencar el monopoli dels
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còmics franquiciats. Per part seua, des d’Alacant, Edicions
de Ponent plantejava que era possible recuperar l’avantguarda i l’experimentació artística que es va obrir en els anys 80
amb revistes com Madriz o Cairo des de les oportunitats que
donaven nous formats, com la novel·la gràfica. L’editorial
creada per Paco Camarasa i MacDiego no sols va reivindicar als autors de la Nova Escola Valenciana com Micharmut
o Sento: el seu exemple va ser decisiu perquè apareguera a
Espanya tot un teixit d’edició independent que poblara nous
espais de distribució i s’acostara a nous lectors i lectores.
Amb el nou segle, el còmic evoluciona i aconsegueix trencar les barreres que encara el separaven d’una consideració
artística i sociocultural concorde al seu potencial: després de
dècades d’oblit, els còmics entren en l’alta cultura a través
de la instauració del Premi Nacional de Còmic en 2007, que
aprofita l’obertura de públic que ha afavorit la popularització
de la novel·la gràfica. L’augment espectacular de la producció i l’arribada a la distribució per nous espais com la llibreria generalista afavoreix que la diversitat temàtica regne en
el còmic i que el gran públic es fixe en l’escena en ebullició
que viu el nové art, atret per una obra que tocava un tema
poc comú en la cultura: l’Alzheimer. Arrugas, del valencià
Paco Roca, no sols es va convertir en Premi Nacional. Va ser
l’estendard del reconeixement del còmic com a art i cultura,
en el qual el còmic valencià ha sigut especial protagonista:
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el mateix Paco Roca s’ha convertit en l’autor nacional més
important del segle XXI, amb una projecció internacional
inqüestionable, que ha servit com a eficient trencaglaç dels
prejudicis contra el còmic, obrint el passe a tota una generació d’autors i autores que estan trencant tots els motles
del còmic des de València. Servisca com a exemple que, en
la curta trajectòria del Premi Nacional de Còmic, són els
autors i autores de la Comunitat Valenciana són els que més
guardons acumulen: al ja citat Paco Roca cal sumar a Pablo
Auladell, Ana Penyas i Cristina Durán i Miguel Ángel Giner.
Una projecció que està sent alimentada per una pedrera
autoral prodigiosa: des dels fanzines com ARGHH!, Fanzine Enfermo, Usted o Nimio s’està forjant una generació
rica i diversa en estils, des de Nuria Tamarit, Anabel Colazo,
Luna Pan, Xulia Vicente a Jorge Parras o Esteban Hernández. Però no sols és joventut el que està removent el panorama creatiu valencià del còmic: autors que s’havien allunyat
de la historieta, com Sento, Mique Beltrán o Manel Gimeno
tornen a ella i les seues obres es reivindiquen com a obres
fonamental de la cultura. Un moviment autoral que està estimulant la quasi extingida indústria editorial valenciana, quasi
desapareguda, però que hui es mostra activa i amb forces a
través d’editorials com a Grafito, Fandogamia, Desfiladero,
Ediciones Valientes o Babylon Còmics, que estan donant
oportunitats a autors valencians i espanyols.
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Una escena creativa que té a més, una resposta en un increment d’activitats i esdeveniments al voltant de la historieta mai vist abans: si la creació jove es va arremolinar al
voltant del Tenderete, el festival d’autoedició gràfica i sonora
que s’ha convertit en referent de tota Europa, els aficionats
al nové art van veure resposta a la seua reivindicació d’esdeveniments comiquers en la comunitat amb la posada en
marxa de SPLASH!, el festival del còmic de la Comunitat
Valenciana que es realitza a Sagunt i el Saló del Còmic de
València que es duu a terme en Fira València. Esdeveniments
populars que van tindre resposta des de les institucions i
fins des de l’acadèmia: l’Institut Valencià de l’Art Modern
(IVAM) va començar en 2016 una tasca decidida d’inclusió del còmic dins de la seua oferta artística, amb mostres
com VLC València Linia Clara, la revolucionària El dibuixat
de Paco Roca o la creació de la primera Fanzinoteca d’Espanya. El Museu Valencia de l’Il·lustració i la Modernitat
(MuVIM) també s’ha realitzat una important labor expositiu
amb grans exposicions dedicades a Paco Roca, la València
Dibuixada o Els clàssics del Còmic, en un moviment que va
arribar a contagiar fins i tot al Museu Valencià de Prehistòria
amb l’exposició Prehistòria i Còmic, una de les més visitades
de la història del museu.
L’Acadèmia no s’ha quedat arrere: la veterana Unicómic
de la Universitat d’Alacant es va transformar en Congrés
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Internacional de Còmic, mentre que la Universitat de València creava l’Aula de Còmic i la Càtedra d’Estudis del Còmic
Fundació SM-Universitat de València.
Sens dubte, en aquest moment, València és el centre neuràlgic del còmic a Espanya, tant des del seu potencial creatiu, amb noms com els de Paco Roca o Ana Penyas com a
banderers d’un còmic compromés que obrin nous camins i
tendències.
Álvaro Pons.
Divulgador, critic i lector de tebeos.

Almela i Vives, i el llibret de
les falles de 1937.

A

proximació biogràfica i bibliogràfica a Almela i Vives

Francesc Almela i Vives naix en Vinaròs el 9 de novembre de 1901 pero
es trasllada a viure a Valéncia Ciutat des
de ben menut, abans de 1906, morint
en el Cap i Casal el 24 de setembre de 1967. En l’Universitat
de Valéncia estudia Filosofia i Lletres cursant l’especialitat
d’història, convertint-se en un gran divulgador de l’història
i la cultura dels valencians arraïl de les seues publicacions
sobre qüestions valencianes en temes com resenyes biogràfiques de Sant Vicent Ferrer o Joan Lluis Vives, històrics
com el llibre del Mustaçaf o la vida quotidiana en temps de
Ferran el Catòlic o etnogràfics com les alqueries, l’indumentària valenciana, la pilota o les corregudes de joyes.
Al mateix temps és un poeta reconegut. Guanya les Flors
Naturals dels Jocs Florals de Lo Rat Penat en 1950 i 1962.
Així com el “Bernat i Baldoví” del concurs de llibrets d’esta
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entitat en dos ocasions, en 1962 i 1964, donant en l’actualitat nom a u dels premis que s’otorga als poetes que participen en dit concurs. Publica diversos llibres de poemes
com “L’espill a trossos” (1928), “Jou, Jou” (1933), “La llum
tremolosa” (1948), “La columna i les roses” en el que guanyà el Premi Valéncia de Lliteratura en 1950 i “Les taronges
amargues” (1955). També escriu un grapat d’obres de teatre:
“L’Antigor” de 1931 estrenada en el teatre Alkázar, “Lo que
no ha segut” (1932), “Lenin, escenes de la revolució rusa”
(1932) que traduïda al castellà s’estrenà en Madrit en 1936,
“La muller... enganya al marti” (1934) i “La rondalla de l’estudiant” (1954).
Junt a la seua activitat lliterària personal, eixercix la professió periodística en múltiples colaboracions en publicacions
periòdiques tan diverses com “La Correspondencia de Valencia”, “ABC”, “Levante”, “Las Provincias” o “El Diari de
Barcelona” entre atres. En tot cas cal destacar la seua actuació com a director de publicacions emblemàtiques: “Taula de Lletres Valencianes”, que havia fundat junt a Navarro
Borràs, Pizcueta, Duran Tortajada, Carles Salvador i Caballero Muñoz, i “Nostra Novela” abans de la guerra; mentres
que després de la confrontació bèlica dirigix, a partir de 1945
la revista mensual “Valencia Atracción” de la Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo, direcció que eixercirà fins
a la seua mort. Tot açò, sense oblidar la publicació d’artículs
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en diversos diaris.
Podriem dir que Almela i Vives es construix a sí mateix,
sap lo que costa llaurar-se el seu propi pervindre i, per això,
no debades conseguix evolucionar també personalment i no
estancar-se en una ideologia o postures inamovibles. També,
pot ser per això, se salva de l’opció del silenci de molts dels
escritors valencians després de la traumàtica experiència de
la guerra. Eixa construcció personal comença ben pronte,
quan als seus 12 anys mor son pare i ha d’entrar com a escrivent en una notaria per a ajudar al manteniment familiar
i continuar els propis estudis. Abans de la guerra milita activament en el valencianisme cultural, pero no en el polític,
qüestió que li ajudaria a no ser represaliat encara que sí a
patir la depuració i inhabilitació per a eixercir com a periodiste per uns anys, especialment per la qüestió dels versos
de les falles antifascistes de 1937 com vorem més avant. En
tot cas, Almela i Vives acaba reorientant la seua producció,
una vegada finalisada la guerra civil i la part més dura de la
postguerra, cap a la divulgació, com hem vist, més que a la
producció lliterària pròpia en valencià, això sí, sense donar-li
mai l’esquena. Així es convertix en Archiver de l’Archiu Municipal de Valéncia i en cronista del Cap i Casal, arribant a
ser nomenat fill adoptiu de la ciutat. Si durant la postguerra
manté un dur enfrontament en el grup d’autors al voltant
de l’editorial Torre dirigida per Miquel Adlert i Xavier Casp;
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arribats els xixanta, en els últims anys de la seua vida, si be
mai s’havia negat a mantindre llaços de colaboració en catalans i mallorquins, no debades va ser triat president de l’associació comuna Nostra Parla en 1921; és crític en els postulats pancatalanistes de Joan Fuster com es pot comprovar
en diversos artículs de prensa i, especialment, en la seua obra
última “Valencia y su Reino” publicada en 1965 que, en certa
manera, és una resposta a les postures de Fuster expressades
anys abans en “El Pais Valenciano” (1962) i “Nosaltres els
valencians” (1963). Al mateix temps, Fuster i els seus seguidors l’acusen de colaboracionista en el franquisme.
Com a mostra de l’enfrontament en Fuster trobem, entres
atres eixemples, les llínees que li dedica Almela i Vives en
l’artícul del 2 de febrer de 1963 en el suplement “Valencia”
del diari “Levante” després de la publicació de l’esmentat
llibre de Fuster “El País Valenciano”: «Si acaso hay en el libro páginas un tanto improvisadas o precipitadas, no faItan
algunas con delectación, sobre todo para describir paisajes.
Entonces la prosa aparece completamente dominada por el
poeta que es Joan Fuster, el cual -dicho sea de pasada- se
expresa en castellano con un estilo más rico y matizado que
cuando escribe en... otro idioma». I més en concret en el
següent paràgraf «Con gran desenvoltura y sin cortapisas
de ninguna clase defiende el autor la tesis catalanista en el
sentido que, por ejemplo, encierran las siguientes lineas: Lo
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valenciano -testimonios, la bandera y la cultura, el idioma y
la vocación- no es sino lo catalan asentado, y un poco reblandecido, (...) Consecuentemente con su prejuicio el autor
llama catalana a la que Sanchis Guarner denomina la llengua
dels valencians. Y aquello una y otra vez, con machacona
insistencia».
Participació en el llibret de les falles antifascistes
Una de les produccions lliteràries que marcaria la vida
d’Almela és, sense cap dubte, els versos que es publicaren
en la revista Nova Cultura, com a explicació de les falles
antifascistes de 1937. Davant el tribunal franquiste ell negà
la seua autoria, encara que com vorem, no pogué ocultar la
seua participació d’una manaera o atra en les versades en la
seua pròpia declaració. La realitat és que Almela i Vives està
vinculat a aquelles falles que s’intentaren plantar com a propaganda política i de les que ara en queden poca cosa més
que els seus versos, si és que finalment considerem que són
seus com tot pareix indicar que ho són. Els fets els analisem
a continuació: En novembre de 1936 el govern de la república, davant el perill de que Madrit caiga en mans dels sublevats, es trasllada a Valéncia Ciutat, per això l’orde del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts d’otorgar a l’Aliança
d’Intelectuals per a la Defensa de la Cultura 40.000 pessetes
per a la construcció de quatre falles de caràcter antifasciste
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es signà en la pròpia ciutat de Valéncia el 8 de febrer de 1937
pel Director General de Belles Arts, W. Roces com apareix
publicada per la Gaceta de la República el 11 de febrer. Com
la mateixa orde indica, en plena contesa bèlica no era massa indicat plantar falles en març, encara que les comissions
falleres s’havien constituit des de març de 1936 i havien iniciat les seues activitats en previsió de les futures festes, així
l’orde diu: “Este Ministerio, velando por la conservación de
esta tradicional costumbre, que sin la ayuda del Estado sería
en estos momentos imposible, y aprovechando toda su potencia satírica de origen, cree necesario imprimirle un nuevo
sentido de propaganda que se acomode a las circunstancias
por que atravesamos, sentido que ha de cumplir mejor que
ningún otro medio de expresión plástica, ya que él habla al
pueblo en su propio idioma.” D’aprofitar eixa potència satítica s’encarregaria, segons la mateixa orde, el Sindicat d’Art
Popular de la CNT, baix el control artístic de la Direcció
General de Belles Arts que otorgava la subvenció.
Ricard Blasco, en el seu llibre “Poesia política valenciana
1802-1938” arreplega esta situació i indica que els mateixos
promotors consideraren que no seria convenient plantar-les
perque podrien ser un blanc fàcil per a l’aviació franquista
que bombardejava la ciutat en molta freqüència. Encara que
este motiu sona més be a excusa, puix atres festejos relacionats en la república no se suspengueren. Darrere de la
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prohibició es besllumena l’existència de diferències ideològiques i partidistes per atres motius que acaben pagant les
falles. Com en tantes atres ocasions passades i presents, la
festa fallera acaba cobrant-se les discrepàncies dels actors
polítics.En tot cas el Consell Municipal acorda el 12 de març
de 1937 prohibir la plantà de les falles proyectades.
En decidir no plantar-les, i com bona part d’elles estava
ya confeccionada, optaren per fer una exposició de ninots i
elements de les falles nonates en la Llonja. Al mateix temps,
l’Aliança edità un número extraordinari de la revista Nova
Cultura que va servir com a llibret d’estes quatre falles. Esta
espècie de llibret tingué com a títul general “Els enemics del
poble, a l’infern”. Cal dir que la revista Nova Cultura s’edità
en Valéncia des de 1935 fins a 1937 baix l’impuls de Josep
Renau Berenguer (1907-1982) artiste i militant comuniste.
En este número extraordinari apareixen com a colaboradors:
Emili G. Nadal, F. Almela i Vives, Carles Salvador, Regino
Mas, Gori Muñoz i el mateix Josep Renau. Les explicacions
de les falles apareixen baix el seudònim de Quiquet. Tant la
manera en que els noms apareixen com el seudònim tenen la
seua importància com vorem més avant.
Els versos d’Almela i Vives evolucionen durant la seua
vida, com he apuntat en l’apartat de les seues senyes biogràfiques, junt als seus propis posicionaments existencials.
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Eixa evolució els porten cap a un clar excepticisme marcat
per la serietat, pero naixqueren irònics i festius, fent us dels
epigrames que tant apareixen en els poetes de la renaixença
com este del seu llibre “Jou, Jou”:
“La estàtua exhumada i encisera,
tan harmònica és que ningú sap
si l’antic escultor la féu sancera
o la va fer aposta sense cap.”
Eixe esperit de la versada socarrona d’Almela i Vives es
veu reflexat en l’explicació de les falles que mai arribaren a
plantar-se per prudència i per les divisions del bando republicà. La primera de les falles tenia per lema “Coses d’ara” i
representava la quinta columna, és a dir, tant les persones que
no practicaven la solidaritat en els seus veïns, com els que,
d’alguna manera o atra colaboraven en l’enemic escampant
mentires o atra classe d’activitats. En ella els versos d’Almela
i Vives remarcaven estos aspectes:
Com voreu, en esta falla
hi ha abundància de ninots.
Els que representen coses
que al poble passar no pot
deuen anar sense llàstimes
a consumir-se en el foc.
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El segon catafalc tenia com a lema “La Catedral” i representava la Sèu de Burgos concretament situant un milicià
republicà en la seua porta arruixant aigua en una manguera
per a expulsar del temple una sèrie de personages representants del bando franquiste. S’acompanya de versos com els
següents:
No arruixe en esta manguera;
és que estic desinfectant.
Perque jo, naixcut del poble,
sé admirar obres d’art,
sobretot quan es formaren
per un esforç popular.
Pero no puc consentir
que siguen obres d’art
un cau per als enemics
del progrés i de la pau.
La tercera proposta s’esbossava baix el lema “El Belem
d’enguany” en la que els protagonistes dels belems tradicionals eren sustituits per Franco com a Jesuset, Cabanellas
com a Sant Josep i Queipo de Llano com a Verge Maria,
mentres que els Reis d’Orient eren Hitler, Mussolini i un
soldat de la guàrdia mora. L’explicació de la falla a càrrec
d’Almel i Vives era la següent:
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Enguany, en la nostra Espanya,
han armat el gran belem,
un belem extraordinari
que sempre està ple de gent.
En un estable inestable
instalat en un quartel,
va nàixer, en un mal part,
allà en l’estiu, un xiquet.
Son pare duia barbotes;
sa mare, bigot molt res.
I, per a celebrar l’acte,
cantaven uns angelets,
cantaven la lletania
en llengua de Mohamed.
No faltaren els monarques
que portaren els presents:
un tanc, un aeroplà
i un moro “regularet”.
Ni tampoc mancà el pastor
que duguera els borreguets.
També acudiren uns atres
per a fer-li acatament:
el viajant de “kultura”,
l’home que té molts diners,
el torero matarife,
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el matarife... de gent,
l’autòmata que no pensa
els “macarronis” desfets,
el moro que “estar cristiano”,
una pila d’estrangers,
la bruixa que mira al moro
plena de mals pensanments...
Enguany en la nostra Espanya
han armat el gran belem,
un belem extraordinari
que sempre està ple de gent.
Allà dalt d’una montanya
on roda un molí de vent,
està el Pare Etern que escolta
l’estrafolari concert
i que diu, ple de rellamps,
de tronades i masclets:
-Che, per ficar-se en camisa
d’onze vares, fillets meus,
quin desori, quin tiberi
i quin empastre m’heu fet.
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El lema de la quarta falla, i que donava nom a tot el conjunt, era “Els enemics del poble, a l’infern”. El seu remat
era un balança en la que es pesava per un costat als obrers i
soldats republicans i per l’atre un grapat de tancs, or, avions,
canons i submarins. Les escenes representaven als diplomàtics internacionals i les seues intrigues al voltant de la guerra
que enfrontava als espanyols. La seua explicació remarcava
estos aspectes.
-¿Qué significa esta falla
que nos han plantat ací?
-Puix la balança del món
a on peleen dos partits.
Un dels partits el composen
els que jamai han patit,
capellans i militars
i tios que són molt rics...
-¿I qui són els que composen
o integren l’atre partit?
-Els hòmens que mai gojaren
plenament de l’esperit,
els que treballen de dia,
els que sofrixen de nit,
els que sempre produïxen
per uns salaris mesquins...
-¿I quin partit pesa més
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per al final decidir?
-Cada plat de la balança
claríssimament ho diu.
Lo que pesa en estos temps,
lo que del tot decidix,
és el poble que treballa,
és el poble que patix.
-¿I tu creus que eixe lletrero
que han posat era precís?
-Tan precís que, sense ell,
no hi haurà res de lo dit.
Els obrers, siguen d’on siguen,
vagen com vagen vestits,
pensen com pensen en coses
que es presten a discutir...
deuen presentar-se sempre
ben estretament units
si volem que la victòria
ilumine el seu camí.
-Tu tens raó, camarada.
-Ja ho cre, company, que la tinc.
I la prova, si fa falta,
és lo que passa ací dins.
L’obrer guanyarà la guerra
si al final seguix unit,
encara que no l’ajuden
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com a germans, com a amics,
eixe anglés del violó
i eixe francés adormit;
encara que alguns països
actuen com a enemics;
encara que hi ha qui ven
la pàtria com un pastís...
-Així serà, camarada.
-Espere que siga així
i prosseguixca l’eixemple
que a tots nos dona Madrid.
D’esta manera parlaven
dos homens este matí
plantats davant de la falla
que ja no cal aclarir.
Els versos perseguixen a Almela i Vives
Com he comentat adés, Almela i Vives no patix un forta
repressió en acabar la guerra, possiblement perque la seua
activitat política no és gens significativa, pero sí que ha de
passar tots els processos de depuració i investigació, especialment pels versos de les falles antifascistes de 1937 que
li atribuixen els depuradors ausades que informats per atres
colaboradors d’aquell proyecte. Al mateix temps veu com
molts dels seus amics i companyons s’han havut d’exiliar,
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acaben en presó, inhabilitats o, lo que és pijor, són condenats a mort pel nou règim. En estes circumstàncies no és
d’extranyar que Almela optara per adaptar-se a la nova situació encara que algunes veus li ho recriminen.
La realitat és que, encara que la guerra es veu perduda
des de fa temps pels republicans i molts dels seus dirigents
i persones significades, com podria ser Almela, comencen a
preparar la seua fugida, a última hora els fets se desenrollen
rapidament i més d’u no pot eixir de Valéncia abans de l’entrada de les tropes franquistes que es produix entre el 29 i el
30 de març de 1939. Als pocs dies, el 14 d’abril, curiosament
huit anys després de la proclamació de la segona república
espanyola, Almela i Vives és detingut, el 19 presta declaració
i ix de la presó pero baix arrest domiciliari que dura només
fins al 25 del mateix més en que l’Auditoria de Guerra decreta la seua llibertat encara que en una sanció, per a que no
signe les seues colaboracions en els diaris, i el cessament de
les seues activitats lliteràries. El 15 de juilol, és admés com a
oficial tècnic de l’Archiu Municipal de Valéncia sense patir
depuració per la seua activitat com a funcionari.
Pero el 7 d’agost comença l’autèntic calvari d’Almela perque és novament detingut per la denuncia presentada en el
Jujat Militar Número 15 per l’autoria dels versos de les falles del 37. Així consta en l’orde de detenció “Asunto Nova
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Cultura. «Que durante la dominación roja, o sea en marzo de 1937 publicó varios artículos de los que era autor, en
el número extraordinario de Nova Cultura¸ editado por la
Alianza de Intelectuales». En la seua declaració, Almela i Vives nega que ell siga l’autor dels versos i comença fent un
relat per a descarregar-se de responsabilitats: «Con bastante
antelación al 19 de marzo —San José— de 1937, comencé a
recibir unos avisos telefónicos para que me personara en la
Dirección General de Bellas Artes para que hablase conmigo el Director General que lo era el joven dibujante y escritor José Renau Berenguer, con el que yo solo había hablado,
en plan de saludo, más que dos o tres veces, y no por nada,
ya que dicho dibujante, a pesar de su actuación comunista
anterior a la guerra, trabajaba para casas de indudable significación derechista. (…) Acudí, pues, un día de aquellos en
que los llamados «incontrolados» aun seguían haciendo de
las suyas. Y Renau, enseñándome unos dibujos lamentables,
verdaderamente lamentables desde el punto de vista ético,
me dijo que se trataba de poner versos a unas aleluyas relacionadas con una «falla» que había de levantar no recuerdo
si me dijo que el Ministerio o la Alianza de Intelectuales en
defensa de la Cultura. Recuerdo, si, que me habló de esta
entidad porque Renau me preguntó si yo pertenecía a ella y
le hube de contestar que no, como así era, porque yo, escritor profesional, vi desde el primer momento que aquello era
una creación comunista y, a pesar de que no adhiriéndome
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llamaba la atención, me mantuve completamente al margen.
Nadie podrá demostrar lo contrario» Pero com ni ell mateixa pot negar que, almenys ha colaborat perque el seu nom
apareix en la publicació de Nova Cultura sense que en els
dos anys transcorreguts haja trascendit que negara la seua
autoria o colaboració, ho explica afirmant que no és l’autor,
sino un simple corrector que es veu forçat a intentar millorar
l’ortografia, la mètrica i l’estil dels versos com transcrivim
a continuació: “A la proposición de Renau contesté diciéndole que yo estaba desentrenado, que desde mucho tiempo atrás no había hecho versos, que no sabía escribir cosas
festivas, etc. Pero él insistió porfiadamente, con reticencias
amenazadoras. (…) Nueva dilación, nuevas llamadas y nueva
obligada, inevitable presentación mía con la reserva mental
de siempre. Entonces Renau, entregándome unos pareados,
me dijo: «Esto ha de quedar solventado esta tarde. Corrige
y arregla esto, y en paz». Le contesté tomando los pareados:
«Procuraré devolvértelos pronto». Me replicó: «Es preciso
que lo hagas esta misma noche». Y añadió de una manera
terminante: «Siéntate ahí mismo», señalándome una mesa
de su despacho. Y allí realicé la tarea, consistente en corregir los pareados desde el punto de vista métrico, arreglar la
ortografía valenciana y hasta retocar conceptos para quitar
alguna expresión o alguna palabra de pésimo gusto, si bien
esto último no podía hacerlo más que en parte. De todos
modos, si se separan los versillos de los dibujos, se verá que
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aquellos carecen en gran parte de sentido propio, pues la
significación la dan, principalmente los dibujos. Sin embargo, escribo de memoria, sin tenerlos a la vista.” Mentres que
l’aparició del seu nom i l’us d’un seudònim que el denunciant lliga en ell ho justifica de la següent manera: “Ya no
supe nada de todo aquello hasta que un día tuve el disgusto
de ver el famoso extraordinario de Nueva Cultura. Allí iban
las aleluyas. A pesar de los expeditivo de los procedimientos
y de los deseos de captación, no se pudo poner en ellas mi
nombre; pero, en la parte interior de la cubierta, y solamente
allí, decía que en el número habían colaborado Fulano, Zutano y «F. Almela i Vives» (forma que yo no empleo, pues
firmo trabajos «Francisco Almela y Vives», cuando son extensos, o «Almela y Vives», cuando son cortos, nunca con
aquella inicial). Ni tampoco he usado nunca el seudónimo
Quiquet. Mi intervención era una verdad a medias, que es
la peor de las mentiras; yo había colaborado… corrigiendo
«aquello». Y así se creó un equívoco que, analizado, no lo es;
pero que, a primera vista, puede producir que me ha valido
ser inculpado. De manera que los métodos comunistas han
surtido efectos.”
Després d’esta declaració i mentres els procés continua en
el jujat, el 31 d’agost compareix davant la comissió depuradora de la Sociedad General de Autores i el 25 de setembre
davant la del Centre de Cultura Valenciana. La seua situació
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judicial arriba a l’Ajuntament que li suspen d’ocupació i sòu
per decret d’Alcaldia pero el 27 de novembre és readmés. El
10 de decembre acodix a una nova comissió depuradora, en
esta ocasió la de l’Associació de la Prensa Valenciana de la
que es deriva una sanció per dos anys en els drets que com
a associat de l’APV li corresponen considerant-lo d’esta manera depurat.
Finalment, el procés obert pels versos de les falles antifascistes de 1937 a Francesc Almela i Vives i també a l’artiste
faller Regino Más conclou en la següent sentència: “Fallamos que debemos condenar y condenamos a Regino Más
Marí y Francisco Almela Vives a la pena de SEIS MESES
Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, con sus accesorias de
suspensión de todo cargo y del derecho a sufragio durante
el tiempo de condena y el pago de la responsabilidad civil
sin determinación de cuantía de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de 9 de febrero de 1939. Abonamos a los encartados
para el cumplimiento de la pena impuesta todo el tiempo
que han estado privados de libertad por esta causa. Procede
de abstenerse de solicitar la conmutación de la pena impuesta en méritos a lo expuesto en el último de los considerados
que precede. Así por esta sentencia pronunciamos, mandamos y firmamos: Coronel Sr. Bona Callejas.” En tot cas, la
condena no es fa efectiva perque el 19 de juny de 1940 se
considerada extinguida acabant-se d’esta manera la persecu-
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ció del nou règim contra Almela i Vives i també contra Regino Más que acabaria convertint-se en u dels grans artites
fallers de tota la vida. La persecució acaba, pero començà
l’ostracisme durant anys i el comentat canvi d’orientació de
la seua carrera lliterària que fa que es convertixca en u dels
majors divulgadors de la cultura i patrimoni valencià. Podriem dir que com a efecte colateral positiu de tota aquella
incomprensible porquera d’odi que conduí a la guerra civil i
posterior repressió.
Última versada.
Humanament és comprensible que Almela i Vives negara
l’autoria de les versades que aparegueren en la revista Nova
Cultura com a explicació de les falles antifascistes de 1937,
per a eludir represàlies majors que les patides, pero el seu
estil recorda l’humorisme d’Almela que apareix en les seues
obres anteriors encara que ell expressara que estava desentrenat i que no sabia escriure versos festius, cosa que podem comprovar que no era certa ni abans de la guerra ni
posteriorment. En tot cas, si no fon directament l’autor, ell
mateixa admitix que va corregir els versos que li presenta
Renau. Encara que només siga, com ell afirma en la seua
declaració, que es llimità a corregir, no seria, en tot cas, una
correcció tan ràpida i a vola ploma com volia fer entendre al
tribunal que li estava jujant pels fets en 1940. Siga com siga,
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i sabent que aquelles quatre falles no es cremaren perque no
arribaren a plantar-se, al remat, com passa des de mitan el
segle XIX en cada una de les falles que els valencians plantem des de temps immemorials, lo que queda és el llibret
com a manifest escrit de l’art efímer que per definició són les
falles. Una qüestió que enguany, en més espenta, nos recorda
el proyecte de la falla que es plantarà en la Plaça de Jesús baix
el lema de “Liberum Libri” puix otorga el protagonisme als
llibres precíssament en el seu paper de transmetre de manera
eterna inclús allò que és fugaç com una falla. Un proyecte
en el que el nostre poeta i divulgador Almela i Vives es voria
reflexat per eixa voluntat de conservacionisme que compartixen els historiadors i els llibres, eixa mirada de futur que
sempre cal al qui vol llegar a les noves generacions l’història
vixcuda i passada. Una mirada que, encara d’haver patit l’ostracisme en bona part de la seua vida professional que el
conduiria a un creixent excepticisme, sempre manté Almela
i Vives com a motor de la seua tasca divulgadora i que es veu
arraïlada en les últimes versades en les que acabe estes llínees
dedicades ad ell que apareixen dins del poema “El Camí”
que tanca el premiat “La Columna i les roses” de 1950, just
quan està vivint eixe ostracisme del que hem parlat.
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“Avant, sense dubtar, per la boscúria
on pel dia es condensa la foscúria
i per la nit tremola el foc-follet.
Avant, sense retòrcer, per les vagues
planures on s’esplaien argelagues,
deixuplina del peu que s’hi entremet.
Avant, sense desmai, per les llacunes
que es disfressen d’herbei entre les dunes
per complaure al mosquit i al samaruc.
Avant i sempre avant, sense temences,
per estèril penyal, balmes immenses
i cruïlles de signe malastruc.”
Avant i sempre avant, acabe, avant i sempre avant fent falla, fent llibrets, conservant i divulgant el gran cabal cultural
i festivament ascentral que són les falles.
Miguel Ángel Gascon.
Buscador de poetes i versos.
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Referències:
ALMELA I VIVES, Francesc. Entrada de l’autor en la
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana de 1973
OMBUENA, José. (1970) “Valencia ciudad abierta” Editorial Prometo. Valencia.
“Francesc Almela i Vives llorejat poeta vinarossenc” en
VINAROZ, Número 148 de 1960
BALLESTERA, Josep “La trajectòria literària i intel·lectual de Francesc Almela i Vives a la postguerra” en l’Anuaria
de l’Agrupació Borrianenca de Cultura de 1993.
CODINA BAS, Juan Bautista (2008) “La glorieta de Francisco Almela y Vives” Biblioteca Valenciana.
BLASCO, Ricard (1979) “Poesia política valenciana 18021938” Eliseu Climent Editor. Valéncia.
Nota al marge:
En 2013, Óscar Martin dirigix un curt dedicat a esta
qüestió de les falles antifascistes de 1937, premiat en diversos certàmens i en el que apareixen reproduccions en 3D
d’estes quatre falles. En l’enllaç es pot vore el trailer d’esta
producció.
https://www.youtube.com/watch?v=nby_UGTCyB0

El tresor dels llibres

D

e menuda no m ‘agradava llegir. Esta
afirmació pot ser no tinga massa importància per a molts, perquè també es sentiran reconeguts en ella, però si tenim
en compte que vaig acabar estudiant
filologia hispànica i sóc professora de
llengua i literatura canvia l’assumpte.

A casa, sempre m’he considerat l’ovella negra respecte a
la lectura: mon pare, un erudit llicenciat en filosofia i lletres
que rellig El Quijote any sí, any no; ma mare, una àvida lectora que llig de tot sense mirar pèl (es menja per desdejunar
el diari tots els dies, llig després de dinar, al sofà, per fer la
digestió i llig de nit alguna novel.la que li ve de gust); i la descripció més idònia del meu germà podia ser la del barrufet
filòsof (ja m’enteneu, veritat?)... Donades estes circumstàncies, no és que em considerara, sinó que era l’ovella negra
lectora. No volia agafar un llibre. Sempre tenia opcions més
interessants a fer: des de posar música i ballar fins a tirar-me
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al sofà de casa i vore la tele. Buscant els motius d’esta apatia per la lectura, ma mare va començar a indagar, perquè
models en tenia, i de sobra. Per tant, el fet no venia donat
perquè no tinguera exemples a seguir.
Un dia es va posar a llegir amb mi un conte que m’havien
manat a l’escola per tal d’ajudar-me. Es tractava d’un conte
curt on un rellotge marcava les hores (teniu en compte que
tenia uns 7 o 8 anys). Ma mare mirava el llibre com si fóra
un extraterrestre, però no em deia res. Es limitava a llegir
amb mi, al meu costat, compartint l’activitat... Anys després,
vaig saber que eixe llibre li va resultar fastigós i avorrit, fins
el punt d’entendre la meua reticència cap a la lectura. No
m’ho va dir en el moment perquè sempre s’ha tingut a casa
meua molt de respecte a la tasca docent (mon pare ha estat
professor tota sa vida i, d’alguna manera, ho continua sent).
Com en són, d’importants, les primeres lectures en la infància...! No culpe del meu inicial fracàs en la lectura a la mestra
que va elegir el llibre del trist rellotge que només sabia fer
anar el temps -molt simbòlic, d’altra banda, però massa per
a una nena de set anys. No ho faig perquè l’elecció de la
mestra pot ser es devia a una bona experiència amb el llibre
en qüestió, o perquè volia transmetre’ns algun valor que a mi
em passava desapercebut. Qui sap?
Tanmateix, després d’aquell descobriment per banda de
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ma mare, caigueren a les meues mans un altre tipus de contes.
I, de sobte, em vaig sorprendre llegint de bon grat històries
plenes d’aventures, gaudint amb personatges com el d’una
tortuga a la qual se li il.luminava la closca, una nena que sabia
escoltar -cosa estranya ja quan jo era una nena- i uns lladres
del temps. També vaig conèixer a Atreyu, a l’emperadriu de
fantasia i a Sebastian, personatges magnífics de l’Història interminable. Més avant, em van conquistar les xorrades del
jove maniàtic, les aventures del Hobbit o els amors dels déus
de l’Olimp... I així, a poc a poc, vaig anar convertint-me en
ovella blanca lectora, d’aquelles que després de gitar els seus
fills xicotets, morta a canyades, agafa un llibre abans de dormir perquè, si no, el dia no sembla complet.
La vida pega moltes voltes, això ja ho sabem tots, però
com a professora de secundària a un institut públic em plantege aquest tema contínuament. A molts dels nostres alumnes, fills o amics (cadascú que es pose al rol que li corresponga) no els agrada llegir. I les raons poden ser diverses i
a la meua pròpia biografia ja en podem trobar algunes: la
mala elecció de les primeres lectures; la falta de predisposició per a una activitat reposada, íntima, solitària i (per què
negar-ho?) costosa; la falta de models on recolzar-se; el ritme de vida que portem hui en dia; la societat cada vegada
més plàstica i visual... Estes serien, a priori, algunes de les
raons més evidents. No obstant això, hi ha moltes eines a
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les nostres mans per canviar esta tendència a la adolescència
i infància. Tractar de tenir en compte els gustos de cadascú
per a seleccionar les lectures en seria una d’elles. Nosaltres,
els adults, som el reflex dels nostres fills. Quantes vegades
he sorprés el meu fill dient una expressió molt pròpia de mi
amb 3 anys i mig! Per això, si no llegim, és més, si no llegim
davant d’ells, serà estrany que ho facen per pròpia iniciativa.
No ens tallem, i perdoneu-me l’expressió, a mirar el mòbil
davant d’ells, a ignorar-los un moment per tal de mirar el
whatsapp... Així doncs, podem de la mateixa manera dedicar un temps a la lectura en família. I amb açò no em referisc a capficant-se dins del llibre i ja s’apanyarà la resta del
món, no. Em referisc a gaudir d’un moment de lectura al dia
amb els nostres menuts, ja amb la lectura d’un conte abans
de dormir, ja amb la teatralització d’alguna història que els
agrade, ja inventant narracions curtes mentre els preparem
el desdejuni o, simplement, amb fullejar un conte físic quan
es dóne l’oportunitat. Hem de tenir present que la literatura
naix de l’oralitat, que els nostres avantpassats contaven llegendes i narracions al voltant del foc... A mí, personalment,
no hi ha cosa que em plene més que Arnau (el meu fill major
de tres anys i mig) em demane un conte cada vegada que troba un temps mort (per exemple, anar de casa a Mercadona
amb el cotxe).
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És ben vsabut que la lectura aporta molts beneficis: millora la comprensió, la redacció, l’ortografia, la puntuació als
escrits, també la cultura general, l’empatia, la capacitat de
entendre l’ésser humà...i, per tant, de tonar-se’n. Com resumeix Sir Francis Bacon: “La lectura fa l’home complet; la
conversa, àgil i l’escriptura, precisa.” Per tant, què ens passa?
Per què no potenciem la seua revalorització? Segons algunes
dades del Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres
del 2018, un 38 % dels espanyols no llig mai. A mi la xifra
em resulta terrible. Tanmateix, hi ha dades positives, com el
fet que els joves d’entre 14 i 25 anys són els que més lligen.
No està tot perdut, doncs. En alguns països es fomenten
concursos de lectura entre els estudiants, premiant amb viatges els que més llibres lligen, però és exactament el que volem? O volem que els nostres lligen per plaer, per aprendre,
per saber, delectant-se en cada paraula, cada estrofa i cada
personatge? Ahí està el nostre repte! I no sols és nostra (dels
docents) la tasca, sinó de tots. Pot ser només hem d’ensenyar i aprendre a llegir, estimant les històries d’amor, d’odi, de
passions i de crims, de rancor i lluita, així com d’esperança
i de fe..., perquè qui sap llegir, no pot deixar de fer-ho. Qui
llig, troba refugi en els llibres, troba espai per respirar i retrobar-se, troba una eixida al dia a dia, entreteniment, rises,
plors, comprensió i agraïment. Retornem, per tant, a l’illa del
tresor?
Elena Ruiz.

Llibres que salven vides.

Les llibreries solidaries valencianes d’Aída Books.
i la memòria no em falla, fa cinc anys i
set mesos que pertany a la família d’Aida. Si, perquè som una família, encara
que portem el cognom d’ONGD i, de
portes cap a fora, molta gent ens considere una llibreria. Fa puix cinc anys i
mig que regale unes hores de la meua
semana a una entitat que recull llibres i els transforma, com
l’alquimista que, del llautó, aconseguix l’or més pur i brillant.
Extraiem l’atra essència dels llibres, l’ambrosia necessària
per a la immortalitat, però no li l’atorguem als totpoderosos
deus, més bé, a uns xicotets aprenents d’herois.

S

AIDA (Ajuda, Intercanvi i Desenvolupament), és una organització no governamental pel desenvolupament que treballa per millorar la qualitat de vida de les poblacions més
desfavorides dels països en vies de desenvolupament i convertir els Drets Humans en una realitat universal, executant
projectes de cooperació i involucrant a experts i professio-
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nals al servici del desenvolupament. Està present a Bangladesh, Marroc, Senegal, Líban i Guinea Bissau, exercint funcions solidaries d’aquelles persones més desfavorides. Però
és a Guinea Bissau, on els llibres comencen a tindre un paper (mai millor dit), crucial.
Al llarg del territori espanyol, podem trobar 12 llibreries
AIDA (més conegudes com AIDA Books), les quals repleguen donacions de llibres de particulars o entitats per a vendre-los a un preu molt inferior al preu de mercat. El preu
de venda varia entre 1 i 5euros, encara que predominen les
promocions de preus encara més menuts. Tots i totes els que
treballem allí som voluntaris/es, i ens vestim en el nostre
torn de llibrers i llibreres per exercir funcions com ordenar i
catalogar, tasar, vendre, fer caixa... O, dit d’atra manera, som
com Florence en La Llibreria, obrint cada dia la nostra pròpia
llibreria “de vel” (mai m’ha agradat este terme) per a vendre,
recomanar i aconsellar a nostra clientela. Som actualment un
centenar de membres, repartits entre les dos llibreries que
podem trobar a Valencia, una en el carrer Molinell, i atra en
el tant literari carrer Moratín, just darrere del Teatre Rialto.
Atres ciutats en una llibreria AIDA, ja que l’única que en té
dos és Valencia (i la que més vend!) son Barcelona, Madrid,
Castelló, Segovia, Santander, Vigo, Xerès i Albacete. En este
any 2020 volem obrir una en Saragossa, Bilbao, Cartagena i
Granada.
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Els diners recaptats en la venda dels llibres van íntegrament per a un dels projectes més bonicos del llistat de projectes de l’ONGD: les evacuacions de xiquets i xiquetes en
cardiopaties de Guinea Bissau. El programa d’evacuacions
sanitàries possibilita que casos greus (en la seua majoria menors en cardiopaties) de Guinea Bissau siguen traslladats
a hospitals de Portugal, Espanya, Itàlia o Suïssa. Allí son
tractats gràcies a convenis en hospitals públics i privats i
atesos per institucions i famílies. Una vegada recuperats, els
menors evacuats tornen al seu país en les seues famílies, en
la mateixa esperança de vida que els xiquets de la seua edat.
L’objectiu complit del passat 2019 era evacuar a 70 menors.
En dites evacuacions, AIDA finança tot, des de el trasllat,
l’estància, la intervenció i procés clínic, la rehabilitació i el
regrés al seu país d’origen. Hi ha una frase, que fa molts anys
triarem com a lema, que diu «Venen llibres que salven vides».
És cert, eixes 70 personetes tenen ara una llarga vida per
davant gràcies, tant a les donacions de la gent que s’apropa
a entregar-nos llibres, com al l’equip de voluntaris d’AIDA i
els grans professionals que treballen en al seu madrilenya i a
Guinea Bissau.
Però eixos llibres que venem, en part, també salven la nostra. Potser esta frase m’ha quedat molt exagerada, potser,
però es difícil explicar què significa la tremenda satisfacció
de formar part d’esta família. Fa més de sis anys en el carrer
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Molinell, es varen fer dos mercadets de llibres, unes quantes
taules, llibres escampats per damunt, i moltes ganes de vendre i vendre. Foren el primer intent per vore si el somni de
portar a Valencia el projecte madrileny podia fer-se realitat.
I jo, que sempre que hi ha un mercadet de llibres de segona
mà estic en primera fila, vaig acudir a vore què trobava, i fon
al revés: ells i elles me trobaren a mi. Mesos després, ja en
la llibreria formada, Amparo detectà en mi, a traves de les
seues ulleres, a un xicotet addicte als llibres.
A AIDA satisfaig la meua pròpia ànsia de rodejar-me de
llibres, a l’hora que puc parlar en companys i companyes
d’allò que acabe de llegir, d’eixe autor que’m fascina o d’eixa
novel·la de la que tot el mon parla però que’m va resultar
soporífera. Rodejant-te de llibres i pàgines, coneixes gent a la
que vas escrivint-los les lletres d’amics i amigues. I comences
a reconéixer les cares dels clients habituals i incondicionals
que, en ocasions, visiten la llibreria per vore si troben alguna
joia o, senzillament, per a xarrar cinc minuts en tu.
La labor de les llibreries AIDA no acaba en la venda de
llibre. Al llarg d’estos anys hem fet mercadets de llibres (ens
podeu trobar una vegada el mes en l’Estació del Nord),
acontenyiments molt variats (com aqueixa vegada que celebrarem el centenari d’Alicia en el País de les Meravelles en
un fi de setmana cultural, o la gran xocolatà d’inauguració
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de Moratín), i col·laboracions en atres ONG’s, centres o entitats com, per exemple, donacions de llibres a l’Hospital La
Fe, donacions de joguets, reomplit de biblioteques de centres públics, i innumerables sinergies que serien llargues de
contar. Inclús, hem intentat que eixes evacuacions ninguen
a hospitals del Cap i Casal, però bo, és un xicotet somni
que algun dia es complirà. És, per estos motius, pels quals
recilmen literatura i la obrim a tot el mon, fent-la assequible
econòmicament, per manco d’un euro segur que t’emportes
un llibre, i reomplint les estanteries dels punts d’accés públic
i gratuït.
En una ocasió escriguí a un llibret que AIDA era la meua
falla. I, en cert manera, esta afirmació seguix sent certa.
Qualsevol persona, de la mateixa manera que ocurrix en una
comissió, en ganes de currar pot entrar a formar part de
la família de llibrers i llibreres. I mantenim una nova, cada
veu té el mateix pes que les demés, i es pot(o no) integrar
en les diferents línies d’acció, que en este cas no son «falla»,
«infantils», «junta», «festejos»... si no «llibreria», «visibilitat»,
«cultura», «magatzem»...
Els llibres no es tiren, ens dien nostres pares i mares, ni es
cremen, puix «allí on es cremen llibres, s’acaba per cremar
als homes», dia Heinrich Heine.
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En AIDA se’ls torna a donar una segon, o tercera, o quarta vida per a, en paral·lel, insuflar-los vida i força a eixos xiquets i xiquetes que, desgraciadament, no tenen en els seus
països les mateixes opcions que xiquets i xiquetes en el nostre. Perquè, de certa manera, podem llegir una novel·la les
vegades que vullgam, i cada vegada trobarem dades i connotacions en les que no ens havíem topetat abans, o podem
oferir eixa lectura a atra persona que la fruirà d’una forma
totalment diferent, en atra vida i atra prespectiva. Si, un llibre
té infinites vides, per tant, és lògic que es salven del fem, del
foc i de l’oblit.
Els llibres son tresors que emmagatzemen en els nostres
estants i ens contemplen avorrits, com envellim a l’hora que
ells engroguixen. Però, al contrari que nosatres, la seua senectut es transforma en infància si els posem damunt d’atres
mans. Per eixe motiu, t’anime a tu, lector o lectora, a que
obrigues els teus estants oblidats i apropes eixos tresors a
qualsevol de les nostres llibreries, o bé ens ajudes, com llibrer o llibrera, en el dia a dia de nostre projecte. Va dir Vargas Llosa que «llegir és lo més important que li ha (m’ha)
passat en la vida» i just això, les ganes de llegir, i que haja
gent que encara sent verdader desig de llegir en paper, és el
que ha salvat la vida de molts xiquets i xiquetes de Guinea
Bissau.
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Librerías AIDA Valencia
Calle Moratín 11 – Telf.: 96 369 97 10
Calle Molinell 14 – Telf.: 96 351 54 35
Facebook: @aidabooksvalencia
www.ong-aida.org
José Tena Tejado
Voluntario de AIDA Valencia.
Panal Fallero (diseño, maquetación e impresión de llibrets)

La biblioteca i la ciutat en
falles.
’Antiga Biblioteca d’Alexandria va ser,
en la seua època, la més gran del món. S’estima que va ser fundada al començament del segle III a. de C. Va nàixer
baix l’ambiciosa idea de fundar una ciutat que continguera el saber universal,
acollint tota cultura i creença. D’aquesta
manera, pretenia recollir totes les obres de l’enginy humà,
que havien de ser incloses en una sort d’antologia immortal
per a la posteritat. El seu tràgic final, fruit de les flames i de
nombrosos desastres, va fer que només es conservaren alguns pergamins acollits en els refugis de la gent corrent, que
va tindre al seu recapte protegir-los de la persecució de les
autoritats i dels conqueridors.

L

En centralitzar la cultura en un lloc, queda el que en ell
esdevé, el coneixement adquirit. El temps enfront del llibre.
Però ni la biblioteca és necessàriament un magatzem de-limitat de llibres, ni el foc és inevitablement un fenomen des-
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tructor. La biblioteca pot ser tota una ciutat, igual que
el foc pot ser una excusa per a construir.
A València, el foc ens reuneix entorn de la construcció
efímera de les coses noves; de l’insòlit i el sorprenent. Construïm les falles, un museu efímer que ens obliga i ens exigeix
eixir al carrer, fent de l’impossible, el quotidià. Descentralitzem el saber, l’estenem a cada barri, a cada cantonada.
I editem publicacions entorn de les nostres escultures, que
després del pas de les flames ens parlen de la nostra pròpia
història, la que queda registrada en els llibrets de falla: la
nostra biblioteca a escala de ciutat.
Com cada any per aquestes dates i de manera silenciosa
i discreta, les impremtes de la nostra regió bullen amb una
producció literària en valencià d’enorme magnitud i no
menys qualitat: centenars de llibrets que inclouen articles
d’opinió, reflexions, estudis històrics, assajos, poesies, relats,
il·lustracions, contes… En definitiva, un substrat cultural
que any rere any va configurant un cos teòric al voltant de
les nostres festes i tradicions. Però que per desgràcia roman
ocult i silenciat.
Tot aquest extens i descentralitzat teixit contribueix a la
cohesió entre els diferents pobles i amplifica la producció de la literatura valenciana, amb les falles com a
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base; amb la societat civil com a arrel.
Així, any rere any continuem construint col·lectivament la
nostra biblioteca d’escala urbana. Necessitem digitalitzar-la
i pujar-la a la xarxa; cuidar la seua imatge, refinar-la i difondre-la perquè estiga a l’abast de tots. Convidar-los a col·laborar i salvar l’imaginari col·lectiu del foc i de les seues
flames.
I és que, el que al seu dia va ser l’Antiga Biblioteca d’Alexandria equival hui al que són les grans bases de dades que conformen el món virtual; internet. Allí jau tot el coneixement
condensat: el saber universal i la seua amalgama de cultures
i sensibilitats… Eixe era el somni de la ciutat d’Alexandria.
Però imaginem la caiguda d’internet, la seua incineració.
Imaginem a internet com una falla cremant; fet cendra, com
la vella Biblioteca. Doncs bé, també i com en aquell cas la
gent corrent guardem a les prestatgeries de les nostres cases els nostres manuscrits, resguardats del foc que ens va
fer construir-los. Cada exemplar, de cada falla, en cada llar:
sobre una prestatgeria o en un calaix, nou o trencat, llegit o
per llegir… Com una gran biblioteca que s’estén per tota la
comarca.
I, a la nostra habitació, que és el nostre racó més íntim, el
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llegim i el compartim amb els més pròxims. Ho obrim per
a descobrir eixa mescla de reflexions i també de records al
costat dels nostres éssers més volguts. Una realitat també
efímera, que algú llegirà en un futur i de la qual, a la fi, només
quedaran els llibrets.
Desde el primer Adán que vio la noche
Y el día y la figura de su mano,
Fabularon los hombres y fijaron
En piedra o en metal o en pergamino
Cuanto ciñe la tierra o plasma el sueño.
Aqui está su labor: la Biblioteca.
Dicen que los volúmenes que abarca
Dejan atrás la cifra de los astros
O de la arena del desierto. El hombre
Que quisiera agotarla perdería
La razón y los ojos temerarios.
Aquí la gran memoria de los siglos
Que fueron, las espadas y los héroes.
[…]
Declaran los infieles que si ardiera,
Ardería la historia. Se equivocan.
Las vigilias humanas engendraron
Los infinitos libros. Si de todos
No quedara uno solo, volverían
A engendrar cada hoja y cada línea,
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Cada trabajo y cada amor de Hércules,
Cada lección de cada manuscrito.
[…]
Extracte del poema “Alexandria, 641 a.D.” de Jorge Luís Borges.

Ricardo Ruíz
Arquitecte. També es dedica a la gestió cultural, el disseny editorial, la fotografia i la literatura, col·laborant amb
distints col·lectius de la ciutat.
Article original publicat en “El periódico de Aquí”, nº6,
año II, Març de 2019, pàg. 23.

Els blogs fallers,

la nova literatura fallera que quasi ha passat a millor
vida.
a literatura fallera està representada en
el seu màxim exponent en els llibrets
de falla, publicacions anuals publicades
tant per les comissions falleres com per
la Junta Central Fallera o les diverses
Juntes Locals Falleres, formades pels
diferents elements protocol·laris, les
explicacions dels monuments fallers, i també, pel monogràfic sobre el qual gira el mateix llibret; però també està representada per les diverses revistes falleres que estan a l’abast de
qualsevol faller, a més de les diferents notícies que apareixen
diàriament en la premsa escrita. Açò per un costat.

L

Per un altre, trobem la que podríem anomenar la literatura
digital fallera, formada pels mateixos llibrets en format digital, tant en la plataforma Issuu com en altres plataformes,
així com pel que fa a les informacions que donen pàgines
web com puguen ser Cendra Digital o Distrito Fallas. Però
també trobem una manera de difondre-la mitjançant pàgines

676

LIBERUM LIBRI

webs en les quals un individu mostra la seua opinió respecte
a temes fallers. Estem parlant dels blogs fallers, és a dir, diaris on un usuari interacciona amb usuaris sobre algun tema,
en aquest cas, parlarem dels fallers.
Podem trobar nombrosos blogs com, per exemple, malaltdefalles.com, creat per Xavi Serra, el qual va crear el blog
per a unir els seus estudis d’informàtica amb les Falles, la
seua passió. Tal com marca la seua biografia a la Viquipèdia1
, en la seua primera entrada va fer una declaració de
principis sobre com hauria de ser el portal, que naixia
amb una visió eclèctica i allunyada de l’ortodòxia fallera. Sobre la marxa, han anat apareixent molts més blogs
dels quals podríem fer una gran llista: El Analista Fallero,
nifunifallas...
Aquestes pàgines normalment, com ja hem dit, expressen
moltes opinions, encara que els blogs, de cara a la investigació, no han servit de manera útil per a difondre-la. Ací
en la Ribera, terra de la qual sóc, existeix un blog anomenat Corredor de Falles (http://elcorredordefalles.blogspot.
com), el qual analitza tots els monuments que visita durant
la festa fallera no sols al cap i casal, sinó també a poblacions
com Alzira, Xàtiva o Cullera. En ell no trobem textos que
serveixen com a investigació, però amb els seus textos pot
1

https://ca.wikipedia.org/wiki/Malalt_de_Falles
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ajudar a recopilar dades. Podem posar l’exemple que, des de
la seua publicació fins a l’última, si volem trobar falles plantades amb temàtica pirata en la Ribera, aquest blog ens pot
servir d’ajuda. És per això que els blogs poden fer aquesta
funció, encara que també haurien d’haver fet un pas endavant pel que fa a la investigació fallera.
I açò per què no ha ocorregut? Bàsicament per l’aparició
d’un mitjà de comunicació que arriba més prop a la gent i el
qual pot fer de substitutiu i, a més, és més accessible, doncs,
amb els dispositius electrònics com els telèfons intel·ligents
es pot interactuar. Estem parlant de les xarxes socials, ja que
mitjançant Facebook, o Instagram, es pot fer el mateix paper
que el blog. I clar, si dit blog, en les xarxes socials, posseeix
molts seguidors, té un poder de difusió més ampli, ja que a
aquests els apareix més prompte i no han d’anar a propòsit
a un navegador i posar l’enllaç o direcció URL2, per tant, és
més còmode.
Açò ha provocat, al meu paréixer, que els blogs, cada vegada, tindran menys utilitzat. És cert que els blogs han substituït a la tradicional pàgina web, ja que l’aparició de plataformes com el WordPress, Wix o 1&1Web permeten que els
mateixos usuaris creen els seus espais a la xarxa, però són
2
Adreça formada de caràcters alfanumèrics que indica la localització
d’un fitxer o d’un directori a internet i que permet d’accedir-hi (https://ca.wikipedia.org/wiki/Localitzador_uniforme_de_recursos).
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plataformes que donen prou feina, i que en les xarxes socials
es realitza en menys temps, sobretot en qüestió de donar
opinions o crear continguts de curta durada. En el cas de
textos llargs amb moltes fotografies, sí que són vàlids, encara
que seria convenient publicar l’enllaç del blog en les xarxes
socials per a incitar a l’usuari a accedir a l’entrada del blog.
És per això que pense que aquestes pàgines no acaben de
collar, almenys ara, perquè abans sí que tenien més repercussió, encara que açò és com tot. Per a explicar-ho, es podria
fer un símil amb la teoria del Cicle de Vida de Raymon Vernon3, ja que els blogs van tenir la seua aparició, la seua etapa
d’expansió, el seu punt culminant, i la seua fase de declivi
que és, tal vegada, en la que es troba actualment. És per això
que van apareixent alternatives substitutives que compenses
aquest declivi i, en el cas dels blogs, estan evolucionant cap a
les xarxes socials, les quals, actualment també arribaran a dit
declivi, ja que tot està regulat per les tendències.
Per posar un exemple pel que fa a aquestes, Facebook
sempre ha sigut la xarxa social per antonomàsia, seguida
de Twitter. Actualment, podríem dir que Facebook segueix
mantenint-se, encara que Instagram està agafant cada vega3
Conjunt d’etapes per les cuals passa un producte en ser creat: introducció (en el moment que es crea), creiximent (quan comença a ser acceptat), maduresa (quan ha assolit la seua màxima quota de mercat) i declivi
(quan comença a disminuir el seu consum).

ELS BLOGS FALLERS

679

da més força, desbancant ja a la web del microblogging, ja
que la gent més jove és la que es decanta per Instagram.
No penseu que acabarà sobrepassant també a Facebook? Jo
pense que sí.
Per això, molts blogs no sobreviuen. En el moment que
s’ha escrit el text, el blog de Malalt de Falles, el referent pel
que fa a la festa fallera, no es troba operatiu; no obstant això,
les dades pel que fa a la seua activitat a les xarxes socials
parlen per si mateixes: 23763 seguidors a Facebook, 8602
a Instagram, 11700 en Twitter i 1657 a Youtube. Quasi res
porta el diari.
Aleshores, tal vegada siga hora de plantejar-se sí, val la
pena, seguir utilitzant aquesta eina o, en tot cas, si es vol utilitzar, cal que els enllaços de les noves publicacions d’aquest
es publiquen en les xarxes socials o, en altres mètodes que
també arriben molt ràpidament a la gent, les llistes de WhatsApp o de Telegram.
Com a última conclusió, i referent a la investigació, si és
complicada l’existència dels blogs que mostren opinions, més
complicada implantar publicacions que parlen sobre estudis
i investigacions de les Falles. A banda, pense que sempre
ens trobarem en reticències dels mateixos autors a publicar
les seues investigacions en blogs, per temor que qualsevol
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usuari d’internet utilitze les tecles Control+C i Control+V
(command en el cas dels MAC) sense referenciar, o inclús
apropiant-se de les seues investigacions. I això, jo ho he vist
en el món faller, és una llàstima que açò ocórrega.
Juan Gabriel Figueres Hernández

Coordinador del llibret de l’AC Falla El Canet de Cullera

Democratització dels mitjans de
producció, impremta i llibrets de falla.
020. Qualsevol persona té un smartphone, pot fer fotos, pujar-les a Instagram,
fer vídeos, gravar-se cantant a casa, pujar-los a Youtube. Amb un iPad podem
compondre i gravar una sessió de música electrònica sintètica. Tot el món pot
obrir-se un “Blog”, escriure els seus articles i deixar-se vore a Twitter. Qualsevol pot esdevindre
periodista, o mitjà de comunicació (faller).

2

Internet, la gran xarxa, ha contribuït a aquest fenomen. La
cultura és, ara, de molt més fàcil accés. Els diferents canals a
través els quals la informació arriba a la població són quasi
infinits. És el que es denomina “democratització cultural”.
D’altra banda, la tecnologia està a l’abast de qualsevol, el material d’entrada és “assequible” per a totes les butxaques, i no
només les elits (o qui treballava nit i dia) pot accedir a ell, a
diferència dels anys 80 i començaments dels 90.
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La informació disponible en internet, junt amb la tecnologia, permetent que qualsevol s’atrevisca a ser “profesional”.
La possibilitat de fer un reportatge fotogràfic amb el mòbil, o
el disseny d’un cartell amb el Photoshop és una gran oportunitat per a desenvolupar el nostre talent ocult o simplement,
aprofitar el temps lliure. És el que es podria denominar com
“democratització dels mitjans de producció”. Concepte que,
al mateix temps suposa la perversió del mercat laboral, especialment aquell relacionat amb la cultura visual.
El disseny gràfic és un dels sectors que més han crescut
en les últimes dues dècades, en respecte, qualitat i professionalització. Abans dels anys 90, el disseny no estava reconegut com una professió “de veres”, ni tampoc tenia estudis
universitaris. Als 60-70 eren les impremtes els estendards del
disseny gràfic on es més xicotetes, aquelles que no es podien
permetre un cartellista, confiaven les tasques de concepció
als seus operaris. Aquests treballadors, experts en l’apartat
tècnic, transformaven les idees del client en composicions
de fusta i plom que després estampaven en màquina rotativa.
Els empleats d’impremta eren persones cultivades en aspectes visuals, tenien nocions de paper, color, i per damunt
de tot, de tipografia. Coneixien les regles tipogràfiques, sabien compondre i seleccionar els tipus de lletra que devien
utilitzar per a un projecte o un altre. Eren molt més que els

DEMOCRATITZACIÖ DELS MITJANS

683

maquinistes de hui en dia, amb excepcions.
El treball de dissenyador gràfic abans de l’ordinador, era
lent, complex i amb diferents fases abans de la pàgina impresa. Podria estendre’m, però vaig a recomanar el visionament
del documental “Graphic means: a History of Graphic Design production”1 on s’explica la línea evolutiva del disseny
gràfic en relació a la impremta. Podeu vore’l en versió original subtítols per només 4,49€. Perquè democratització de la
cultura no és gratuïtat de la cultura.
En l’actualitat una persona sense estudis, que sàpiga utilitzar l’ordinador, pot convertir-se en dissenyador gràfic de la
nit al matí. I aquesta és la situació habitual del sector, especialment en el món de les falles. El faller habilidós és aquell
que acaba fent els cartells de la presentació i la maqueta (i
coordinació) del llibret. Tasca no retribuïda, que col·labora a
la invisibilitat econòmica del sector del disseny. Això és precisament la conseqüència de la democratització dels mitjans
de producció. Aquesta “gratuïtat” provoca que els vertaders
professionals no facen el treball per al qual han estat preparant-se. Les impremtes, per la seua banda, s’han alliberat de
les responsabilitats de disseny.
1 - Graphic means: a History of Graphic Design production” de Briar Levit,
2017 - http://www.graphicmeans.com/
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Als últims anys, el volum de producció “llibretera” ha crescut exponencialment, fet que provoca que molts dels seus
actors es vanaglorien, amparant-se en la qualitat. És de veres
que n’hi ha exemples de nivell molt alt, però és prou amb
vore un llibret qualsevol dels anys 70 per a adonar-se que
hem perdut molt en qualitat tipogràfica i atenció al detall.
En un sector amb una carrera desmesurada pels premis i
subvencions, serà difícil tornar als professionals els mitjans
de producció, encara que és possible, amb els pressupostos
que es manegen, reduir contingut (moltes vegades superflu)
i garantir la qualitat gràfica contractant a un dissenyador gràfic. És hora de triar qualitat o quantitat.
Jose Francisco Carsí Navarro

és director d’art a l’editorial Maison Moderne de Luxemburg on
realitza el disseny gràfic de diverses revistes i llibres. En els últims
anys ha realitzat nombrosos llibrets de falla amb Roberto Heredia del
Rey, on destaquen dos premis Mestre Ortifus a la millor portada de
llibret. Habitual col.laborador d’aquestes publicacions, ha rebut dos
premis Soler i Godes al millor article de llibret de falla.

El museu faller de Borriana o la
recerca dels tresors oblidats.
uan el passat 8 de setembre de l’any
2018 inaugurem el museu faller de Borriana, vam obrir les portes a tots els
borrianencs i visitants a noranta-un
anys d’història fallera, perquè la intenció d’un grup d’animosos fallers era la
d’oferir tota la varietat de facetes que
oferix la nostra festa, amb la maxima incidència als actes
més exclusius i característics de les falles de Borriana. Pel
que eren molts els apartats on investigar, les falles, carrosses,
creus de maig, reines falleres, corts, indumentària, ninots indultats, tapissos haurien de tindre un lloc exclusiu i per descomptat la literatura festiva, els llibrets de falla mereixien un
dels espais mes protegits.

Q

Cal dir que per sort abans de la inauguració del museu
molts fallers ja posseíem una bona col·lecció de llibrets antics, i que els ciutadans de Borriana van posar a la nostra
disposició rapidament els seus tresors en les nostres mans,
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per això reunir el que nosaltres vam considerar una prioritat,
que era els llibrets de la primera època de la nostra història,
que comprén des de l’any 1928 a l’any 1936 va ser una tasca relativament fàcil, perquè la majoria dels exemplars van
descansar prompte en les nostres vitrines i només uns pocs
es van fer de pregar, encara que van acabar finalment en les
nostres mans.
Cal recalcar la importància que tenien els llibrets en estos primers anys, perquè quan les falles arriben a Borriana,
ho fan amb tot el component literari que s’havia instaurat a
València i que des del primer moment els cartells i el llibret
van formar part de la manifestació fallera.
Prompte els llibrets de falla es van considerar part primordial de la festa, la incorporació de la publicitat es va considerar com una font d’ingressos, i la implantació dels premis
per als millors textos va aconseguir que els poetes mes prestigiosos de l’època veren en el llibret de falla un vehicle per a
divulgar la seua obra, així va ser com a gent com “Batiste el
Bessó”, Manuel Peris Fuentes, i Pere Echevarria any rere any
ens regalaren enginyoses obres al voltant de les falles.
La guerra civil espanyola va provocar un parèntesi en les
falles de Borriana, que van tornar als carrers l’any 1941, però
no va ser fins a l’any 1945 quan van aconseguir reposar-se
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dels problemes de la postguerra, i és en eixe any quan el llibret de les falles de Borriana adquirixen la categoria de joies
literàries falleres, pel que volem centrar-nos en eixa època
per considerar-la el verdader tresor de la nostra història.
Després de la guerra civil (1936-1939) a les falles els costa
tornar al seu camí inicial i no és fins a l’any 1941 quan reinicien la seua activitat. Eixe any a Borriana van plantar dos
falles grans, La Vila, la Mercè i cinc infantils, només tenim
constància dels llibrets de les dos grans i la infantil dels Carmelites i la certesa que el llibret de La Vila el va escriure Juan
Sellés Renú.
L’any 1942 és l’any més fosc de la nostra història, no es
pot assegurar quantes falles van plantar a Borriana ni quants
llibrets es van escriure, les notícies no provenen de mitjans
oficials, si no de periòdics provincials i són prou contradictòries.
L’any 1943 és un any de reforçament de la nostra festa, on
com és habitual no fallen ni La Vila ni La Mercè a qui s’unix
de forma extraoficial la societat de Caçadors, en infantil el
col·legi Carmelites continua publicant el seu llibret, i en
grans només sabem que el de La Vila el torna a escriure Juan
Sellés. Com fet de gran importància, en eixe any es forma la
Junta Local fallera de Borriana, organisme que va organitzar
les falles Borrianenques fins a l’actualitat.
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La solidesa de la festa va en augment, i això es demostra
l’any 1944 on planten falles a més de les dos clàssiques, la
Vila i la Mercè, el barri València, l’Escorredor, la Ravalera
i el barri d’Onda, a més de diverses infantils. També es publica el primer programa de festes, es crea la cavalcada del
“Ninot” i s’organitza l’elecció de la primera “Reina” democràtica de Borriana, perquè la representant de l’any 1936,
Milagros Lopez Juan, també triada democraticament, va tindre el tractament de “fallera major” a l’estar en l’època de la
Republica. També va ser l’any en què comencen a plantar-se
les creus de maig. En l’apartat literari Juan Bautista Tejedo
“El Bessó” va escriure el llibret de la falla de la Mercè, Juan
M. Borrás Jarque va ser l’autor del del barri València, el del
barri d’Onda va ser obra de diversos autors i el gran Bernat
Artola va iniciar la seua exquisida col·laboració amb la falla
la Ravalera on ens va regalar cinc verdaderes meravelles els
anys 1944, 1945, 1947, 1948 i 1949.
I arriba l’any en què ens volem centrar, l’any 1945, l’augment de comissions és considerable plantant-se deu falles
grans i més de quinze infantils. Es creen les comissions de
la Mota i de Sant Blai, la de la societat de Caçadors s’oficialitza i el “Pla” torna a la festa deu anys després, continuant
les sis de l’any anterior, la Vila, la Mercè, el barri València,
l’Escorredor, la Ravalera i el barri d’Onda, també es crea una
comissió en el port que va plantar creu però no va poder
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plantar falla. És l’any on es publica el primer número de la
revista “el Fallero” i la Junta Local Fallera organitza el primer
concurs de cartells que guanya Ruperto Sanchis Mora amb el
cartell titulat “les dotze”. Eixe any es van canviar les formes
en l’elecció de la “reina fallera”, que va passar de ser democràtica a passar a ser elecció a dit, a causa de les sospites de
l’alcalde Miguel Gil, en que s’intentaven comprar els vots,
pel que de forma autoritària va triar la filla del Governador,
la senyoreta Lupita Andino Ruíz com maxima representant,
este fet va motivar que eixa forma d’elecció s’instaurara fins
a l’any 1987 en el que la reina fallera va tornar a triar-se de
forma democràtica.
Com no podia ser menys, eixe any les comissions intenten triar els millors poetes per a escriure els seus llibrets,
organitzant un quadro de gran qualitat que va quedar així:
Enric Gómez Fajarnés en el barri València, José Aymerich
Tormo en el barri d’Onda, Juan Bautista Tejedo “El Bessó”
en la Mercè, Bernat Artola en la Ravalera, Francesc Almela i
Vives en el Pla, Vicente Monsonís en la Mota, quedant com
anònims els llibrets de la Vila, l’Escorredor, Caçadors i Sant
Blai. A continuació farem un breu repàs dels llibrets de l’any
1945.
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El llibret de la Mercè.
El Bessó va escriure un text considerable com innovador
en la literatura fallera de Borriana, ja que va usar el sonet,
estrofa mai abans usada en una explicació de falla, per a versar la part fonamental del llibret, que també es diferencia
dels seus predecessors per la prosa castellana amb que va
explicar detalladament les peces que componien el monument, unificades totes elles baix el lema “El rasclador de
les males herbés”. El to usat, sense abandonar la mordacitat
d’una crítica fallera, és moral i reflexiu, perquè no només
definix els set pecats capitals sobre els quals reflexiona la
falla, sinó que a més aconsella la lluita personal contra ells
al temps que es lamenta per la pèrdua de la virtut i l’oblit de
els sermons sobre la mateixa. En primer lloc, l’autor definix
la falla de 1945, però se expressa de tal manera que podria
considerar-se la definició com una explicació aplicable a tots
els monuments. De fet, la causa de tot el criticable residix en
els set pecats capitals. Després, el poeta escriu que la base és
un decàedre, açò és, un cos geomètric de deu cares, pel que
cal entendre que introduïx en el còmput les dos bases, la que
està en contacte amb el sòl i la superior en què de recolzen
els ninots. És per això que parlarà de huit cares, i no de deu,
per a referir-se als textos que les ocupaven fent referència als
set pecats establits per Sant Tomàs.
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El llibret comença així.
No vullc novio tarambana:
¡Burriana!
No vullc novio tarambana.
La de classe honesta i sana
vol que, si algú la demana,
may tire a l’aire una cana.
No vullc novio tarambana:
¡Burriana!
No vullc novio tarambana.
II
La que sos llavis colora
i du calcer de pastora,
diu, pensant en ser senyora :
¡Burriana!
No vullc novio tarambana.

Llibret de la Vila.
Com s’observa de primer en el llibret de la Vila és l’anonimat i la seua brevetat, però llegides els cinc primers quintets
aclaridors, es comprenen ambdós característiques, ja que,
segons es diu en elles, l’autor només va disposar d’una setmana per a escriure el text. És per això que el poeta faller
considera necessària un “aclariment previ” abans d’explicar
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el monument.
Encara així, el text posa de manifest la mestria del poeta
anònim a l’hora de confeccionar estrofes ben mesures i ben
rimades. El text consta de trenta-nou quintets perfectament
concebudes per mitjà d’octosíl·labs rimats amb la fórmula
“a / b / a / a / b”, excepte l’excepció de la trentena estrofa
(a / b / a / b / a), tan vàlida com la usada majoritàriament
en tota l’explicació. El llibret acaba amb una dècima espinel·la dedicada al President. Primer ens dedica este aclariment previ.
Me manen fer un Llibret
en poc més d’una semana
i me tens prou desinquet
puix no sé si’l tindré fet
o a temps anirá a Burriana.
Tirarem má de cuartelles
i farem alguna ralla...
No forjarem maravelles
perque a empellóns, sols estelles
traurem d’un llibre de falla.
En un metro llarc com randa
anirem medint els versos...
Volem evitar la llanda
i... als critics d’alguna banda
que, analiçant, son pervèrsos.
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I después de declarat
com llum clara este concèpte,
encara eixirá algún vat
que dirá no m’he ocupat
de les regles de precèpte.
Mes corn la intenció es prou pura,
tot cuan se diga, resbala
per la meua pell qu’es dura...
si en l’ambient algo sura,
jo, ¡me ho carregue a la espala.

El llibret del barri Valencia
El llibret del barri València el va escriure Enric Gómez
Fajarnés, un personatge vinculat a Lo Rat Penat que, a diferència de la majoria dels casos, va reflectir el seu nom en la
portada. El text està distribuït en diverses seccions i engloba
els vessants més significatius de la festa, com són les falleres,
la comissió, l’artista, el poeta, el barri i el monument, amb
l’explicació corresponent. S’observa, de nou, un avanç significatiu en la concepció del llibret que ja no es limitava a explicar les escenes del monument, sinó que afegia temes relacionats amb el món faller. En la primera part, dedicada a les
falleres i a la comissió, els octosíl·labs apareixen distribuïts
en estrofes les estructures dels quals varien sense mantindre
una pauta concreta. Gómez Fajarnés aprofita esta secció per
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a referir-se simpàticament a les falleres (Les seues belleses),
al President i a la resta de personatges que ostentaven algun
càrrec en la comissió.

Cortesía
Ses belleses
Son tres roses de Burriana
ab la gracia llevantina,
l’engís que les agermana,
com una joya divina.
Mireules! que son aixina,
tant la Fallera Major,
que o es Mercedes Peirats,
con son ses Dames d’Honor,
la Doloretes Isach
i Filomena Lleó.

La Comició
Qué castisa caballers!
resulta esta Comició,
i está clar!.. Son els fallers
del tipic barri el Garbó.
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El llibret de l’Escorredor.
L’Escorredor va presentar un llibret estructurat en cinc
parts: Una concisa ofrena a Sant Josep, un prefaci que, a
manera de pregó, recorria en dècimes les idees principals de
la festa fallera, una explicació del que s’observava en la falla,
una referència a alguns comerços del barri i, finalment, una
floreta a la ciutat. Es tracta d’un text modest que reflectix el
lèxic de l’època i en el que no s’observen grans pretensions,
però que manifesta clarament l’esperit de la festa i el missatge que es pretenia donar amb el monument. La primera quarteta, doncs, està dedicada al patró, com era habitual.
L’anònim autor vol començar expressant la seua devoció al
sant, i a ell li oferix el text.

OFRENDA
Amb ta festa fulgent i galana
recibís, San Jusep com a flor
perfumà, colorida i bledana,
l’homenage fervent de mon còr.
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PREFACI
Els bronces de les campanes
llançen son vibrant sò al vent
amb supèrb voltejament
preludiant festes galanes;
festes les més casolanes
del tipisme valenciá
que, desbordant l’humorá
de son ingeni castiç
s’llunta de lo postiç
per a fer lluir el gra.

El llibret del barri d’Onda.
El llibret del Barri d’Onda apareix per primera vegada la
cèlebre figura d’en José Aymerich Tormo que, als vint anys,
va escriure el llibret del Barri d’Onda. Era la primera vegada que Pepe Aymerich escrivia un volum d’este tipus, però
a jutjar per la mestria amb què ho va fer es deduïx que tenia experiència en les labors poètiques, bé per afició, bé per
haver-la estudiat durant el Batxillerat. Siga com siga, Pepe
estava cridat a ser un dels grans lletraferits de la ciutat que
junt a Pepe Esteve o Vicente Cardet, entre altres, va fer les
delícies del públic durant la segona mitat del segle. Aymerich
no pot contindre la necessitat de manifestar el seu amor a
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la ciutat i a les falles. Inicia, doncs, els seus recorreguts pel
món del versos victorejant a Borriana i a poc a poc aconseguix enllaçar les seues alabances en redones amb el món
de les falles, comentant els diferents actes fallers i l’ambient
festiu que susciten. És curiós comprovar com també cita
l’ús de les bicicletes per part de les dones, tal com van fer els
de l’Escorredor. Després, Se centra en alguns personatges
destacables de la ciutat, com el cèlebre “Pachon”, el Governador o la Cort d’Honor, i en les distintes falles d’aquell any,
de les quals anuncia els seus sobrenoms i inclús el lema del
monument, en alguns casos. Anomena, per tant, la Granota,
el Garbo, la Falla dels Faves Contades, la Veterana, la Ben
Paga, el Rascayú o la Solitària, a més de referir-se a l’Escorredor amb el lema “El aire se la llevó”. En definitiva, un
recorregut bellíssim per les festes d’aquell any i escrit amb
bon gust.

BURRIANA EN LES FALLES
Cavallers; jVixca Burriana!
i digau al mon sanser
qu’un poble no pot haber
com la Reina de la Plana.
Es jardí baixat del sél;
es de lo bó lo millor;
i té com a gran honor
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el fer fruta d’Or i mél.
En les nacióóns extrangeres
forma sempre un bón concért;
i trau per a San Jusép
les millors Reines Falleres.
Es dels póbles de la Plana
ahón el millor frut se cull,
i se te per gran orgull
el ser fill de Burriana.
Es artesana i artista;
es d’un cór espiritual;
i es en lo intelectual
sabia, intelijent i lista.
¡Eixa es nóstra Burriana!
la que portém dins del cor,
guardanla com un tesór
per rica, hermosa i galana.

El llibret de la Ravalera.
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.La part principal del text és, en realitat, un
sainet que es llig amb grat i en el que intervenen huit perso-

EL MUSEU FALLER DE BORRIANA

699

natges, set home i una dona que apareix al final: 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 l’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 finalment es decanta pel tema definitiu, 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 l’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 per a casa de
males maneres, demostrant que el pobre home no era, ni de
bon tros, una excepció entre els seus amics.

PREGÓ
La por va a mitges!
L’argument de nostra falla
és, enguany, molt peliagut
perquè l’artista, sanyut,

700

LIBERUM LIBRI

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.

El llibret del Pla.
Tal com era costum en l’època, el llibret va aparéixer sense
firmar i distribuït en distintes seccions, encara que és molt
possible que fóra escrit per Francesc Almela i Vives. La primera part era un elogi de Borriana en el que l’autor situa la
ciutat en l’espai per a prosseguir amb un recorregut històric
en què no falten els elements emblemàtics i representatius
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com són els musulmans, el rei Jaume I, la patrona de la ciutat
la Mare de Déu la de Misericòrdia, el patró Sant Blai o el cronista Rafael Martí de Viciana. També cita l’autor el progrés
de la ciutat que, conservant el seu passat, programa la seua
trajectòria basada en la taronja.

Elògi de Burriana
Burriana, ciutat il-lustre,
s’extén a pròp de la mar,
que trena la escuma blanca
damunt dels domassos blaus.
Burriana, ciutat insigne,
s’extén entremig del camp
que sembla catifa tèndra
per a un fabulós jagant.
La Ciutat Vèrda li deien
quan era dels musulmans,
a la llum de mitja lluna
i entre remoreig de cants.
Després, el gran Rei En Jaume
la conquerí pam a pam,
sense escatimar l’ingèni,
sense escatimar la sang.
La corona del monarca
tot seguit es va exornar
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amb una esplèndida joia
que no pedría jamai.

El llibret de la Mota
Encara que el llibret va aparéixer sense firmar, en un dels
exemplars hi ha una dedicatòria manuscrita i dirigida a Pere
Joan Aymerich. En la firma que va estampar l’autor es llig
“Monzonís”.Segons les dos redones que componen la dedicatòria del principi, el llibret era el primer que escrivia l’autor.
A continuació apareix un prefaci compost per dos dècimes
en què l’autor demana romandre anònim i expressa el seu
únic desig de fer passar una bona estona de lectura satírica al
possible lector, sense pretendre cap tipus de reconeixement.
Al molt vollgut Vizcaí
gran filósif, bòn poeta,
d’esperit i ánima inquieta
com un verdader llatí;
fent honor a l’amistat,
sincerament, com bòn amic,
lo primer llibre qu’escric
li’l dedique emocionat.
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PREFACI
Si llitges este llibret
llector amatble, cumplit,
i veus qu’está mal escrit,
no preguntes qui la fet.
I si ho saps, guarda ‘l secret;
puix, pa tu no’s deshonor.
I en canvi podrá sens pòr
als dimes y les «charraes»
i lliure de les «ripiaes»,
anar pel carrer l’ autor.
I si al revés, t’agradat,
no’t cregues que mol me ufana
lo renòm —glòria mundana—
una vòlta ja guanyat.
Puix, parlant de veritat,
sols me ficaré content,
si divertint a la gent
li faig passar un bòn rato,
i li cure’l mal del flato
distraent-li el pensament.
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El llibret de la Societat de Caçadors
Reconeguda oficialment la Societat de Caçadors, el monument va ser completat amb el corresponent llibret. El text
està distribuït en distintes seccions, la primera de les quals
és un preàmbul amb indicacions sobre la llengua i sobre les
pretensions de la festa. No es fa d’esperar l’anònim autor
per a avisar al lector de l’ús que fa del valencià, explicant
que l’escriu tal com es parla per no tindre les ferramentes
necessàries per a escriure’l correctament. Després comenta
que l’objectiu de la falla radica en la contribució a la festa i a
la diversió.

PREAMBUL
Un avís primeramen
que mol nesesari es fá:
así escrivim com parlem,
que escriure correctemen
no sabem en valensiá.
La Falla anem a explicar
sense gran complicasió
pa poder después posar
algúns ripios de caixó.
El obchecte de esta falla
no té atra finalitat,
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que la contribusió alegre
a les falles de San Chusep.
I al mateis temps tots els sosios
de esta digna sosietat
procurarán divertirse
dins de la bona armonía
que es en ells particular.
Tindrem mol de ví cabút,
carabases i castañes,
buñóls, faves i moniatos.
Será persís beure al gallo,
advertín, que el que se amórre,
será pasat per les armes
o el fartarém de palo.

El llibret de Sant Blai.
Després de llegir detingudament el llibret de Sant Blai, el
lector es queda amb ganes de saber qui el va escriure, perquè estem davant d’un magnífic llibret de falla anònim que
l’autor va oferir “a’ l’il·lustre fill de Borriana el senyor Juan
Granell Pascual amb devota admiració”. El text demostra
que el degué d’escriure algú docte en poesia, a jutjar per la
varietat d’estrofes i el ritme de cada vers. Si a açò se li afig
una simpatia encertada, que sorprén amb la forma de tractar el missatge, és de suposar que no era, ni molt menys, la
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primera vegada que l’autor s’enfrontava a un treball d’estes
característica, encara que sostinga en la primera part que no
té les qualitats necessàries per a emprendre un treball d’estes
característiques.
¡M’ han ficat en el fandango! ...
Caballers, así estic yo...
perque la chent d’esta falla
vol ficar-me en un apuro,
d’eixos apuros «de palha»,
sens pensar que d’estos llibres
yo no’n sé ni una paraula...
perque pa fer el «llibret»
es menester molta grasia...;
mes... yo, caballers (va en serio),
parlant-los en confiansa,
he d’advertir, que la «negra»
me perseguix per non vacha;
de tal manera me busca,
«que no puc eixir de casa»...
Ani al fútbol una esprá
i un baló m’unflá la cara;
si dic: ¡guaña el «Castelló»!...
el «Aviasió» es qui guaña;
si tinc fam, somníe rollos;
si més m’apreta la «galta»,
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en salchiches i pernils,
i estos ensomnis, ¡redacsa!,
son més cruels que l’infern
i més qu’una sògra mala.
I després d’açò que ?? ens preguntem els fallers de Borriana, perquè encara que en els següents anys de la dècada
dels quaranta el nivell dels llibrets va mantindre una certa
dignitat, prompte va decaure fins a arribar als anys seixanta
i setanta on si els llibrets a Borriana no van desaparéixer,
poc va faltar. Per sort a finals del segle passat els llibrets van
tornar a brillar gràcies a magnifiques obres que van publicar
comissions com la del Club 53, la plaça , La Vila, la Mercè
o Bosco. Obres que per sort també tenim guardades en les
vitrines del nostre museu faller, que seguiran obertes a l’entrada de tots els llibrets possibles, tasca difícil però en la que
està posada tota la nostra il·lusió.
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De la creu del matrimoni a El
Verí del Foc.

A
llver, 1866).

l escriure este llibret no m’animat atra
pretensió que la de donar publicitat á
la falla de la plasa de la Trinitat, pera
qu’este lluminós espectacle aplegue als
ohuits de tots els aficionats á la broma
y jaleo de les festetes, imitant en asó lo
que acostumen a fer en atres parts» (Be-

Amb aquestes paraules, Blai Bellver començava l’apartat
de les Advertències interessants del llibret La Creu del Matrimoni, lema de la falla que s’anava a plantar a la plaça de
la Trinitat de Xàtiva l’any 1866. Amb aquest extraordinari
llibret, les falles de Xàtiva començaven un excel·lent camí
de literatura fallera. És evident que la llavor de Blai Bellver,
amb la iniciativa de voler promocionar, plantar, relacionar i
explicar les tres falles del mitjan segle XIX, ha estat present
en les posteriors generacions falleres de la ciutat i que, en tot
moment, han tingut present conrear literatura al voltant del
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foc satíric i exposar-la extraordinàriament en els seus llibrets
fallers. I tot, a pesar de l’ombra latent condicionada per la
prohibició efectuada a Blai Bellver en no plantar les falles de
1866 i 1867 així com decomissar, per part de les autoritats
civil i eclesiàstica, els llibrets de falla editats en la seua pròpia impremta. I és que aquesta ombra va durar quasi setanta
anys.
En aquest sentit, les falles de Xàtiva han assumit la indestriable relació entre cadafal i llibret, i en tot moment han tingut en consideració les principals qualitats del llibret de falla,
com puguen ser allò d’explicar i relacionar la falla, el fet de
ser un llegat literari de les falles així com comportar-se com
un contenidor cultural, amés de ser autèntic promotor de la
llengua dels valencians.
La pretensió del present assaig es centra en justificar
aquestes consideracions al voltant del llibret de falla en cada
època en les quals les falles han viscut i patit diverses convulsions socials i polítiques, aspectes que s’han vist reflectits
els seus cadafals i, en conseqüència, en la seua versió escrita.
Les explicacions falleres, evidentment, han estat fortament
condicionades però també els temes del escrits, els formats
d’escriptura i, malauradament, la llengua usada amb caràcter
impositiu. Vegem-ho detingudament.
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Blai Bellver i La Creu del Matrimoni. Un extraordinari inici (1866-1867)
L’any 1866, Blai Bellver i Tomàs intenta plantar una segona falla a la plaça de la Trinitat de Xàtiva. L’èxit experimentat
al cadafal La peixca de l’aladroc, amb la seua plantà i cremà
la vespra de sant Josep de 1865, farà que el projecte faller
dirigit per l’impressor del carrer Vallès augmente en consideració. No tindrà prou amb la falla i la distribució de fulls
promocionals durant els dies precedents de la festivitat que
confeccionarà un llibret explicatiu de la foguera monumental. L’afició per la literatura popular i el fet de tindre al seu
abast una impremta moderna comportarà que Blai Bellver
confeccione aquest llibret de falla. Del seu obrador va eixir a
la venda un extraordinària tirada d’exemplars que expliquen
la falla de La Creu del Matrimoni. El fet de ser un llibre extraordinari radica en la nova concepció de llibret i la seua
extensió de 70 pàgines, en una època on encara conviuen
els plecs solts amb l’aparició dels primers llibrets, els qual
responen a l’enquadernació d’aquestos plecs solts, principalment. Els anys centrals del segle XIX, respecte a la literatura
fallera, comporten aquesta evolució, ja que com apuntem,
«els diversos formats van coexistir durant moltes dècades
fins que es va consolidar el quadern imprès o llibret com a
model» (Marín, 2010:14).
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En aquest sentit, les intencions de Blai Bellver no es centren en recollir l’explicació i relació de la falla sinó que volen
aportar més literatura popular, amb la inclusió del Viatge a
l’infern, un Conte Fantàstic inspirat en la Divina Comèdia
de Dante i que va carregat de crítica satírica. També pretén
ser una esplèndid complement de l’explicació fallera i de la
temàtica escollida, on l’autor desplega una crítica misògina
de la institució matrimonial i de les noves modes i fórmules
afrancesades que seguien les dones, però també d’institucions i estaments com ara els governs i polítics corruptes,
els militars o l’Església. Afegir que el llibret va estar escrit,
principalment, en valencià.
A més a més, presenta una estructura ordenada dels elements literaris, on segueix els passos de la vella retòrica, que
d’altra banda seguien els autors de romanços i col·loquis
(Martínez Revert, 2010: 150). Es distribuix en tres blocs: 6
pàgines inicials per explicar tot allò que volen fer —demanar l’atenció, demanar perdó dels possibles lapsus linguae i
deixar constància de l’autoria i els drets—, amés d’algunes
consideracions o Advertensies interesants; 52 pàgines que
contenen el conte amb el famós viatge a l’infern; el tercer
bloc, de 8 pàgines, es correspon amb els versos que expliquen les distintes escenes del cadafal i que segons l’enquadernació —8 pàgines són el resultat de doblegar dues vega-
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des un full— podria haver-se tractat també com un plec solt
que haguera pogut ser repartit o venut a la mateixa plaça de
la Trinitat el dia de la funció, cas d’haver-se autoritzat a plantar la foguera monumental.
També cal destacar la part gràfica del llibret amb la incursió d’una vintena de gravats, els quals van estar realitzats
magníficament per Manuel Bellver, germà de l’impressor.
Cal remarcar que aquest llibret és extraordinari ja que en
aquella època i en les següents, no trobem cap projecte literari similar a les falles de València. De fet, els llibres de Bernat i Baldoví arriben, com a molt, a setze pàgines. I és que
la llavor de Blai Bellver davant la literatura fallera es bastant
considerable. Com bé diu Jesús Huguet, «si Bernat i Baldoví
ha de ser considerat el primer autor literari de les falles, a
Blai Bellver caldria que se l’anomenara l’autèntic protagonista original de la confecció i conjunció de literatura i llibret.
Tots els llibrets posteriors, deixant a part la borumballa protocol·lària que cada dia obstaculitza més la divertida lectura
de continguts, són en certa manera deutors de la idea de
l’impressor i escriptor xativí que va saber donar-li a la falla
una dimensió nova i ambiciosament singular però divertida»
(2014).
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Coberta del llibret de falla La creu del matrimoni, representà en la
falla de la plasa de la Trinitat en l’añ 1866, obra de Blai Bellver.
El llibret, després de ser publicat, va eixir a la venda en diversos punts de la ciutat. Un dels exemplars va arribar al Palau Arquebisbal (Navarro Cabanes, 1924). El prelat el donà a
llegir a l’Arquebisbe de València, Mariano Barrio Fernández.
Com que no coneixia molt bé el valencià, només va llegir la
part castellana del conte i l’explicació fallera. L’arquebisbe
diu que va trobar «chistes y equívocos malsonantes, zahiere,
ridiculiza y alienta a la impureza, a la lascivia, sembrando la
desconfianza para con la mujer y queriendo alejar del matrimonio...», i afirma que ha trobat «palabras y escenas las más
repugnantes que no pueden menos de ofender los oídos».
L’Arquebisbe feu seua la censura, i feia publica la condemna
al Boletín Oficial Eclesiástico del dia 16 de març. En efecte,
el llibret fou censurat per «herético, impío, escandaloso, obsceno, inmoral, injuriosos al matrimonio, al estado eclesiástico, al celibato y a las persones piadosas y timoratas». Aquesta
condemna fou reproduïda al Diario Mercantil de València, el
16 de març de 1866, que conclou amb:
«Nos, pues, prohijando la censura en todas sus partes, prohibimos la lectura, y condenamos con todas las calificaciones mencionada el folleto titulado “La Creu del Matrimoni,
representá en la falla de la plasa de la Trinitat en l’añ 1866”.
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Prevenimos á los señores curas que lean y hagan saber esta
nuestra carta de prohibición desde el púlpito, en el primer
dia festivo, á los fieles todos, encargándoles que los ejemplares que tengan en su poder los entreguen á su párroco
respectivo ó confesor para que nos los remita. Suplicamos
encarecidamente al ilustre señor alcalde y ayuntamiento de
Játiva, por las entrañas de Jesucristo, no permita se representen en ese suelo tradicionalmente religioso y moral las
impúdias escenas que contiene el folleto que acabamos de
condenar» .
No tardà el Capità General de València en remetre una
ordre escrita a l’alcalde de la ciutat, En Vicent Pérez, dient
que no havent-se sol·licitat cap autorització, «he venido en
prohibir la representación de la expresada falla, bajo la mas
estrecha responsabilidad de V. al propio tiempo que la circulación del folleto, disponiendo V. se recojan todos sus
ejemplares y queden a mi disposición». L’Alcalde, fent cas a
l’autoritat competent, va decretar la retirada dels exemplars
—34 exemplars del llibre i 19 del prospecte es van confiscar
(Martínez Revert, 2010: 156)— i va fer-li arribar a Blai Bellver la «prohibición de llevarla a efecto», referint-se a l’exposició i cremà de la falla (Sanchis Martínez, 1996: 40). El fet
de l’amistat amb l’alcalde així com el prestigi de l’impressor
fou que les represàlies foren testimonials davant les autoritats de València.
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A pesar de tot allò que passà el 1866, Blai Bellver torna
a promoure una falla per a la plaça de la Trinitat el 1867 i
que va comptar amb l’edició d’un altre llibret. Eclipses del
Matrimonio és el títol de la publicació, la qual versarà sobre
la mateixa temàtica que l’any anterior i pràcticament amb la
mateixa disposició de les escenes. Si l’any anterior parlava
del matrimoni i l’infern, en Eclipses del Matrimonio agafarà
les etapes del matrimoni comparant-les amb les etapes de la
lluna.
En aquest cas, la publicació estarà composta per 12 pàgines, en les quals combina el valencià i el castellà segons
les intencions crítiques que realitza i a qui les realitza. De
fet, Bellver comença el llibret fent referència als fets ocorreguts l’any anterior i dirigint-se de forma implícita a tots
aquells que li van posar els entrebancs en la llavor d’erigir la
falla. Aquest llibret, apart d’explicar la falla, com diu Antoni
Martínez Revert, «és un al·legat contra la intransigència i intolerància amb què se’l va tractar arran de la carta episcopal
(2010: 156)». Tot seguit, després d’explicar el cadafal faller,
l’autor s’acomiada de tota promoció fallera amb uns versets:
«Al vore en molts la costum
de buscar en interés
diversions, més á la llum
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que no ataque als seus dinés;
Buscant també economia,
creem que son prou festetes
el dirlos en este dia
com als chiquets... ajonetes.
Y si hia que es queixe i clame
perqu’es pobra festeta,
qu’es fasa pendre... y que mame
del pesó d’una carreta.
Que mosatros, pos estem
empalagats d’estes miques,
desde huí, ya sols farem
alguna festa... á les chiques
(Bellver, 1867)».
A pesar de la prudència de Blai Bellver, intentant en tot
moment complir la llei d’impremta vigent, l’Alcalde de la
ciutat prohibirà la venda i distribució del llibret Eclipses del
Matrimonio al·ludint delictes sobre diversos articles. Ràpidament, l’agutzil municipal es presentava a la impremta Bellver per recollir els 196 exemplars impresos existents. Sembla
que la falla no arribà a plantar-se. Tots els fets ocorreguts
durant aquestos anys provocaren, possiblement, que els ciu-
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tadans de Xàtiva no s’atreviren a promoure cap cadafal faller
i hagueren de passar més de 65 anys per veure una falla pels
carrers de Xàtiva.
República, valencianisme i llibrets de falla (19331936)
Les falles tornaran a Xàtiva l’any 1932 amb la falla de
la Música Vella, promoguda i realitzada per Paco Climent
Mata, aleshores president de la societat musical. La celeritat
en promoure aquesta falla va condicionar l’absència d’un llibret que explicara la falla. És l’any 1933 quan es planten de
forma reglada les primeres falles a Xàtiva i quan apareixen els
primers llibrets explicatius de l’època moderna de les falles
de la capital de la Costera. De fet, el primer llibret de falla es
correspon amb la publicació que duia per títol Festividad de
la Fallas, on apareixia la foto de la Fallera Major, el programa
de festejos, els esbossos de les dos falles grans que es van
plantar aquell any i la seua explicació. Estem davant un llibre
atípic, atès que es mostren dos explicacions i relacions de la
falla i també el podríem tractar com un llibre oficial, però no
està editat per cap ens oficial que promoga la festa sinó que
va estar editat per l’anomenat Comité Fallero de Xàtiva, que
pensem que va ser una gestora formada per membres de les
dos comissions falleres, la de la plaça de Blasco Ibáñez i la
de Méndez Núñez. Les explicacions de les falles van estar
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signades per Bernardo Sifre Masià i per Alfredo Sendín Galiana, poetes habituals en aquesta època de la Segona República. Aquest any també es publica el primer llibret infantil
corresponent a la Falla de la Humanitària, que es vendrà al
preu d’un xavo i es componia del programa d’actes, l’explicació de la falla i uns versets dedicats a la Bellesa Infantil.
Durant aquestos anys de l’època de la II República, les
comissions falleres confeccionaren simples llibrets que contenen l’explicació de la falla i, a més a més, comença a introduir-se l’esbós de la falla —bé a l’interior o a la portada—,
les fotografies de les falleres majors i l’aparició de poesia
lírica dedicada a exaltar a la fallera major o a les glòries valencianes. També veiem els primers saludes, programes de festejos així com la inserció de publicitat per sufragar l’edició.
Tot plegat, conformen un llibret de falla on el seu format és
menut —un quart de foli aproximadament— i on trobem
l’interés d’utilitzar el valencià.
Respecte a la llengua i la resta de símbols del valencianisme emergent, cal destacar la llavor del Centre Valencianista
de Xàtiva, atès que va convocar, des de 1934, el concurs de
llibrets, premiar a les tres millors fallers a més de ser un dels
organitzadors de la festa fallera a Xàtiva.
I és que durant aquestos anys les falles foren un dels prin-
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cipals focus de valencianisme, tant cultural com a polític.
Sembla que tots volgueren acudir a la festa per promocionar la identitat valenciana amb la reivindicació d’un estatut
autonòmic i la defensa i promoció del valencià. En aquesta
línia van anar els llibrets de falla editats, com el de la falla de
la plaça d’Emilio Castelar— de la Bassa a l’actualitat—, de
1934, on el seu pròleg finalitza amb aquestes paraules:
«Vixquen estes festes que tots les atmiren!
¡Son típiques i honren el Pais valencià!
¡Faran que d’el orbe a Valencia se chiren!
per vore les falles que l’art consagrá» .
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Coberta del llibret de la Plaça Emilio Castelar i adyacéns 1934.
AMX, FS-22.
En quant a l’ús del valencià, cal nomenar el llibret de la
plaça dels Enríques de 1934, el qual va estar signat per Gonçal
J. Vinyes. Portava per lema A la lluneta estic: m’en ric, m’en
ric i va estar mereixedor del primer premi al millor llibret
atorgat pel Centre Valencianista de Xàtiva. Gonçal Vinyes va
ser un sacerdot preocupat per la seua terra i la seua població,
en la qual va desenvolupar diverses activitats com ser l’encarregat durant aquells anys de les excavacions arqueològiques
de la Cova Negra, Cronista Oficial de la ciutat, Arxiver Municipal o director del setmanari catòlic El Obrero Setabense,
on va escriure nombrosos articles d’arqueologia, d’història i
poesia així com va difondre actes en favor de l’Estatut d’Autonomia i notícies sobre l’aprovació de les Normes de Castelló de 1932.
Aquesta inquietud per la llengua pensem que va ser el que
li va impulsar a realitzar el llibret de falla, atès que el valencià
de l’explicació està bastant normalitzat, i amés a més, l’autor
es va prendre la deferència de col·locar notes al peu explicant o traduint al castellà les paraules més desconegudes per
la gent (Bolinches Vidal, 2004: 88). Inclús afegeix una nota a
la fi del pròleg de com es pronuncien certs sons en valencià:
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«Lector: hora es ya de que
sapiam llegir valencià.
El sò de la “j” i “g”,
no siguent de gola, es “ch”
suau, com en Frància es fa.
En veritat, no està be
que lo nostre fem malbé
mentres honrem lo d’allà.
Has de conèixer també,
que en nostra parla no hi ha
signe de “ñ”, quin sò te
la “n” “y”, com anyà».
Per últim, cal destacar d’aquestos llibrets la llibertat en
l’elecció de les temàtiques exposades en les explicacions falleres relacionades en el llibret. Trobem nombroses referències als alcaldes i dirigents de la ciutat, a personatges destacats així com a altres polítics de l’escena espanyola. Un clar
exemple el trobem al llibre de la falla d’Emilio Castelar, el
qual hem fet referència anteriorment. Una de les purnes del
llibret es refereix a Manuel Azaña, president de la República,
en la seua visita a Xàtiva:
«En Eixátiva una hasaña
un tal Asaña a comés.
En eixe hom res m’extraña,
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pues en el resto d’España
no deixà en son puesto rés».
Llibrets de falla condicionats pel règim (1942-1975)
Després de la Guerra, l’oficialitat de les falles a Xàtiva es
produeix el 1943, però hem de ressenyar que el 1942 la falla
de la plaça de Màrtirs de la Revolució —actualment de sant
Jaume—, va publicar un llibret explicatiu, el qual ja contempla una estructura bàsica d’allò que serà un publicació anual
de qualsevol comissió fallera, que contindrà l’inherent explicació de la falla i la presència d’un saluda o pregó, un programa de festejos —en aquest cas en vers—, distintes composicions poètiques d’aspectes relacionats amb les falles, el
barri o la ciutat i que són signades per gent pròxima a la
comissió, la continua presència de publicitats i la utilització
de l’esbós com a dibuix principal de la coberta. A més a més,
els llibrets acolliran la presència de la foto de la Fallera Major
i la dedicatòria en forma de vers i, a poc a poc, va apareixent
la relació de membres de la comissió fallera i els seus càrrecs
directius, aspectes que aquest primer llibret no contempla.
De les esplendoroses falles de 1943 ens han arribat molts
llibrets els quals segueixen aquesta mateixa estructura. Són
simples llibrets, de menut format, alguns dels quals comencen a tindre col·laboracions que s’afegiran a l’explicació de
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la falla, la qual seguirà sent l’alma matter de la publicació.
Aquestos escrits extra tenen la peculiaritat d’estar escrits en
forma de vers i quasi sempre estan signats pel mateix autor
de l’explicació de la falla. A poc a poc trobem escrits redactats en prosa i, principalment, hi són en castellà. Cal destacar
les primeres col·laboracions de persones alienes a les falles
en els llibrets, aspecte que es produix a la publicació de 1946
de la falla de la plaça del Cabdill —La Bassa, actualment—
atès que als seus fulls escriu un article el cronista oficial de la
ciutat, Carlos Sarthou (Martínez Canet, 1998:60), així com el
llibret explicatiu de la falla del Cid de 1946, que acollirà un
article de l’erudit local Ventura Pascual i Beltran, qui signa
La primera falla de Játiva.
Cal dir, que en aquesta dècada dels quaranta, els llibrets
solen estar escrits en valencià, bé amb la utilització de la poesia satírica en l’explicació de la falla com en altres composicions, o bé amb els escrits més corporatius com el saluda, el
programa de festejos o la relació dels membres de la falla.
A poc a poc, certes parts del llibret, i d’acord amb les directrius establertes pel règim, aniran redactant-se en castellà,
principalment el llistat dels membres de la falla i de la cort
d’honor, els anuncis publicitaris —malauradament, hui en
dia també és una pràctica habitual— i les col·laboracions
escrites en prosa. Dels llibrets consultats només hem trobat
un llibret escrit completament en castellà i aquest es corres-
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pon amb el de la falla infantil de l’Ardiaca de 1944, atès que
en lloc d’aparèixer l’explicació de la falla, que duia per lema
Cuentos infantiles, apareix un conte dirigit als infants sota el
títol La Princesa Irma y el Paje Nelú en el País del Oro, text
que ocupa quasi tot el llibre atès que es completa amb unes
versades titulades Calvario de los falleros, les quals ocupen
l’última pàgina i descriuen les peripècies fetes pels xiquets
de l’Ardiaca a l’hora d’aconseguir plantar la falla. En aquest
sentit, cal afegir que els llibrets de falles infantils d’aquestes
dècades centrals del segle XIX, utilitzaran més el castellà que
els llibrets de falles grans. Quant els llibres oficials, editats
per la Junta Local Fallera, l’idioma utilitzat serà el castellà,
llevat d’algunes versades explicatives dels cadafals fallers i
alguna col·laboració en forma de vers. Tot allò oficial, com
els saludes, programes de festejos i altres escrits obviaran per
complet la llengua dels valencians. Robert Martínez ja ens
ho indica dient que és «una forma clara de marcar dos espais
diferenciats per a les dues llengües; l’oficialitat per al castellà
i el món lúdic per al valencià» (1998:60).
Del tema de la llengua hem de recalcar una curiosa referència apareguda al Llibre de la Fira de Xàtiva de 1945 on
es publica un article de Manuel Salazar i José Chocomeli que
duia per títol Definición, crítica y juicio de los llibrets de
falles de Xàtiva. Aquests van estar els encarregats de jutjar
les publicacions per a la concessió dels premis tot manifes-
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tant que «tema que merece singular atención es el que se
refiere al lenguaje vernáculo que, a nuestro juicio, debe ser
utilizado atendiéndose al hecho histórico del estado actual
del dialecto en esta comarca, huyendo de toda introducción
extraña, innovación cultista o exhumación de arcaísmos. De
no aunar los criterios al respecto, se reincidiría en el lamentable mosaico dialectal de estas publicaciones, que ni cultos
ni profanos entienden sirviendo de mofa a unos y de desconcierto a otros».
Els poetes que habitualment escriuen en aquesta època
són Julià J. Piera, Alfredo Rizo, Francisco Martínez o Bautista Vaya. Cal afegir a Llorenç Martí Talens, Enric Camanyes Úbeda, Vicent Vidal Escorcia, Bertomeu Murillo i Pepe
Santamaría, els quals signaran l’explicació de la falla així com
altres versos i històries falleres. José López Sellés també serà
un col·laborador habitual en els llibrets amb escrits al voltant de les falles i la ciutat.
Dels llibrets d’aquesta època cal tindre en consideració la
part gràfica, centrada principalment en l’esbós aparegut a
la coberta. Altres, però, busquen il·lustradors i pintors de
la ciutat per conformar un dibuix per a la portada, entre les
quals destaquen les realitzades per Paco Climent Mata i José
Garcia Tortosa Vèrnia, excel·lents il·lustracions que les impremtes de Xàtiva repetiran al llarg dels anys, aprofitant el
clixé i modificant només el nom de la comissió i l’any.
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Coberta del llibret de la plaça de Sant Jordi 1946, obra de Vernia.
AMX, FS-22.
Altra cosa a destacar de les publicacions falleres de postguerra són els llibrets de la falla del carrer José Espejo, tant
els promoguts pels adults com dels xiquets; sobretot en la
redacció del programa de festejos, amb la utilització de recursos humorístics i satírics per llistar els actes a realitzar
durant els dies de falles. Un clar exemple és el programa de
festejos que recull el llibre de la falla infantil de 1948, que per
al dia 17 ens diu que «el president, qu’es tan salao, fará donatiu a tots els membres d’esta Comisió de un despertadors
pa que no s’adorguen en les despertaes» o «A les sèt d’hara,
que son les sis de antes i les huit de después, el invent d’esta
Comisió, despertá per la Banda que prosedix de la Polinèsia
Antropofoguia Chass, dirichida p’el mestre “Antidiluviasuperferolitiquifláuticamente”, etc... pegarem la bòlta al ruedo
i a vore si traguem alguna orella (duro)...».
Com a conclusió dels llibrets d’aquesta època, hem de
destacar que els llibrets compliran amb les premisses establerte, atès que la major part de la publicació està reservada
per a l’explicació i relació de la falla reforçada gràficament
amb la presència de l’esbós. Cal valorar l’esforç dels poetes
i versadors —i, evidentment dels artistes fallers—, en conformar un text enginyós i crític, amb la perícia d’acomplir i
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sortejar les premisses dels que practicaven la censura, a pesar
de les descafeïnades i acotades temàtiques a les quals es podien adreçar, un cercle on escollir entre estraperlo, aspectes
socials i morals o les dificultats per plantar una falla. A més a
més, la presència del valencià —consideracions gramaticals a
banda— ha estat emprat en un alt percentatge, mantenint-lo
viu a una època delicada en quant a la seua utilització i, com
diu Joan Fuster, el valencià ha estat «una llengua postergada,
acorralada al reducte folklòric».
La fi d’aquesta època, en els anys setanta, comportarà una
grata competició en el premi del millor llibret, on les falles
del Raval i Cid-Trinitat coparan els primers premis en els
anys setanta. Cal fer esment que les bases del premi del llibre
eren bastant simples i allò que es valorava era l’explicació de
la falla, on es tenia en compte l’enginy, la gràcia i la sàtira per
desenvolupar tot allò que l’artista faller tenia la intenció fer
crític.
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Coberta del llibret de la falla Cid – Trinitat 1978. ARXIU X.
SÁNCHEZ
Transició literària a les falles democràtiques (19761987)
L’inici dels huitanta veurà que la publicació per excel·lència de les comissions falleres continua amb la seua línia habitual, encara que ja tindrem una millora quant a la qualitat
d’impressió, on alguns dels esbossos —situats en la coberta
del llibret com a tònica habitual durant èpoques— seran ja
a color. Les fotografies de les Falleres Majors també milloraran considerablement, i s’afegirà tota la informació referent a la comissió infantil, integrada en l’adulta a finals dels
seixanta. El format dels llibrets comença a engrandir-se, i es
passa del format estandarditzat de mig foli (A5) al format de
foli (A4).
Respecte el contingut, els distints apartats començaran a
fer ús del valencià altra volta i vorem la inclusió, a poc a poc,
d’altres textos d’opinió o de record, principalment. La majoria de les estructures dels llibrets hi són semblants, d’acord
amb les directrius i modes que les impremtes dictaven.
Però arribem al 1982, i amb la creació de la falla Jaume I,
sorgirà una nova concepció del llibret faller. Neus Castella-
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no defineix perfectament aquest canvi «...el llibre explicatiu
a Xàtiva no pateix un canvi substancial, ni en la forma ni en
el contingut, fins que l’any 1982 comença a funcionar la comissió de la falla Jaume I. Les propostes solitàries d’aquest
col·lectiu, que plantarà falles de les mal anomenades experimentals, caigueren com una bomba atòmica en el món faller
xativí que encara es mirava amb massa freqüència, enlluernat
i acrític, en l’espill de València» (1999: 182).
Aquesta comissió només va durar cinc exercicis, de 1982
a 1986, però va deixar als llibrets de falla bona impremta
d’allò que volia aconseguir, «amb l’ànsia per demostrar que
les falles eren recuperables des d’un punt de vista cultural
(A. Garzó, 2012: 89)». El pròleg del llibret de 1982 marca les
intencions d’aquesta comissió fallera, on s’afirma que «encetem amb aquet llibre una tasca que ja és vella però que no
està de més el tornar-la a reprendre». Parlen de participació,
de transgressió, d’una festa popular i oberta. Les distintes
publicacions de la falla Jaume I utilitzem un valencià normatiu quasi perfecte i plantegen un producte acurat. A més a
més, van comptar amb uns excel·lents col·laboradors com
Joan Fuster, Sanchis Guarner, Pérez Contel, Joan Monleón,
Lluís el Sifoner, Ferran Belda, Ximo Corts, Joan Ramos, Vicent Andrés Estellés, Melchor Peropadre o Vicent Soriano.
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Coberta del llibret de la falla Jaume I 1985. Va aconseguir el primer premi. ARXIU X. SÁNCHEZ
Cal insistir en la importància dels llibrets d’aquesta efímera comissió fallera, atès que van crear un punt d’inflexió en
la concepció de les publicacions falleres anuals de Xàtiva.
Agustí Garzó ho definix perfectament, i quan parla del llibre
de Jaume I de 1982, reflexiona que «en el context d’aquelles
primerenques actituds de dignificació de la festa, quan tot
estava per fer, llegir aquella primera publicació fa que l’opinió siga una altra: molt probablement aquell llibre podria estar considerat el pioner dels grans i renovats llibres de falles
posteriors» (2012:93).
Del llibret al llibre (1988-2007)
Arran l’aparició d’aquestos llibrets, les altres falles de Xàtiva obriran les portes a confeccionar llibrets amb noves idees,
nous formats i la recerca d’importants signatures del món
local i faller. El 1987, la falla República Argentina, amb un
jove equip de redacció format per Josep Lluís Fitó, Jesús
Fèlix Soler, Elies Barberà, Vicent Tormo o Guillem i Emili
Navalón, entre d’altres, comencen a polir un nou producte
faller, amb canvi de format i una estructuració on ja serà habitual l’apartat d’Afers fallers així com un apartat de narrativa fallera. Anys més tard, el 1997, apareixerà el suplement
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satíric El Gautxo, un producte que serà una referència per
a altres comissions. El llibret Argentina ha estat un referent
durant els darrers trenta anys a causa de la qualitat en els estudis fallers i les narratives, sabent escollir encertadament la
temàtica a tractar en cada moment, l’aparició de noves dades
fins el moment desconegudes i l’elecció de signatures d’indiscutible qualitat. L’hegemonia que manté la falla República
Argentina en el premi al millor llibret de falla és indiscutible,
atès que ha aconseguit el màxim guardó en dèsset ocasions
dels darrers 34 anys (1986-2019).
La competitivitat dels cadafals entre la falla R. Argentina i
les comissions falleres d’Espanyoleto i J. R. Jiménez es veurà també en la competició dels millors llibrets a finals dels
huitanta i inicis dels noranta, on s’aconseguixen unes publicacions molt cuidades quant a la maquetació i la diversitat
de material tractat. En aquestes publicacions apareixerà per
primera vegada la unitat temàtica del llibret tant en l’explicació de la falla com dels articles dels col·laboradors i, fins i
tot, en el disseny interior.
La dècada dels noranta serà la consolidació definitiva dels
llibrets de falla de Xàtiva, i es convertirà en un referent en
tot el territori valencià. A l’edició anual de R. Argentina li
ixen dos fortes competidores com són les publicacions de
les falles de Ferroviària i Benlloch–Alexandre VI.
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La falla Ferroviària crea un nou producte que «a banda de
tindre cura del grafisme o del disseny, i d’incloure articles de
temàtica fallera, van començar a introduir estudis que parlaven de la festa des del punt de vista etnogràfic, dels personatges que donaven nom als carrers del barri, així com a fer
monogràfics sobre personatges històrics lligats a la ciutat,
com ara Jaume I o els Borja. I a més, es tenia molta cura en
l’ús la llengua, s’usava un valencià normatiu que, malauradament en aquell temps, no era gens habitual en la majoria de
publicacions falleres de la ciutat» (Pla Mateu, 2017:369). I és
que aquest llibre de Ferroviària, resseguint a Cèsar Pla, aleshores uns dels coordinadors de la publicació, «va aconseguir
acabar amb molts prejudicis i recels que la gent del món de
la cultura tenia respecte a les falles. Per primera vegada, escriptors, filòlegs, historiadors, etnòlegs, professors universitaris, etc. que s’havien allunyat d’aquest tipus de publicacions
començaren a escriure en un llibret de falla». Així és que els
inicis de la dècada dels noranta, els llibrets de Ferroviària
foren els autèntics referents de la literatura fallera de la ciutat, on aconseguiren tres primers premis consecutius (19911993), a més del de l’any 1997, i el primer premi del Concurs
de llibrets per la promoció i ús del valencià, organitzat per la
Conselleria d’Educació, en la primera edició que es va convocar l’any 1993 .
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Coberta del llibre de la falla Ferroviària 1993. ARXIU RT
D’altra banda, i arran la voràgine d’excel·lents publicacions falleres que s’estava produint a Xàtiva, la falla Benlloch-Alexandre VI creava una altre producte literari. Com be
diu Joan Quilis, alma mater d’aquesta publicació, la comissió
de Benlloch «es va unir a aquesta tendència el 1992, any en
què es pot dir que es passa del llibret faller al llibre de falles.
El canvi va eixir bé ja que s’obtingué el tercer premi al millor llibre de Xàtiva. Possiblement, aquest inesperat guardó i
comptar amb membres interessats clarament per fer cultura,
va crear en la comissió un interès per apostar per un llibre
de qualitat, a una època on, malgrat fer-se unes estupendes
edicions, encara la competència no era massa forta, doncs
poques comissions competien pels guardons. Aconseguirem
estar entre els millors un grapat d’anys, concretament, des de
1992 fins a 1998» (2017: 373).
Aquestos llibres, de voluminós format i acurada edició
gràfica i impressió, contemplen un excel·lent contingut, on
la part protocol·lària i l’explicació fallera és acompanyada
per un barrejat d’articles que versen sobre les falles amb altres estudis sobre l’aspecte cultural de la ciutat i d’altres vinculats al barri. I són aquestos últims els que han creat una
mena de marca de la casa a aquest llibret de falla, atès que
ens han fet redescobrir molts aspectes fallers, i no tant, del
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barri del mercat. Tots els esforços realitzats per Joan Quilis,
Vicent Palop, Manel Torregrosa o José M. Benet, han tingut
la major recompensa en forma de premis, atès que s’aconseguí el primer premi de llibret de falla l’any 1995 i el primer
premi del Concurs de la Conselleria de Cultura a l’edició de
1996.
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Coberta del llibre de la falla Benlloch 1996. ARXIU RT
A la fi del segle XIX, els llibrets de les falles de Xàtiva milloren considerablement gràcies a les noves tecnologies i tècniques d’impressió, on ja totes les publicacions tindran les
cobertes i fotografies de les falleres Majors a color i, dins de
les possibilitats econòmiques, oferiran un digne llibret. Espanyoleto, Selgas - Tovar, Murta-Maravall o Sant Jordi intenten millorar la seua publicació amb articles d’opinió estructurant els llibrets per apartats. Però la publicació que sorgeix
amb força serà la de la falla Molina–Claret gràcies al treball
de Guillem Alborch, qui donarà un nou aire als llibrets de
falla, on es partix de la confecció i disseny del llibre i s’adapta el contingut literari d’una forma correcta, intencions que
perduren a l’actualitat. Algunes edicions tracten temes amb
una certa novetat que són agafats amb gran interès. Aquesta
publicació va aconseguir els primer premi al millor llibret de
falla durant els anys 2002, 2003 i 2006.
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Coberta del llibre de la falla Molina – Claret 2006. ARXIU RT
També hem de destacar els llibrets confeccionats per la
falla de Sant Feliu durant els anys inicials del segle XXI. Alberto Llopis i Marc Gandia són els encarregats de conjuntar
un llibret, que tot fugint d’ampliar els apartats característics
dels llibrets, aconsegueix ajuntar signatures de gran qualitat
que expressen l’opinió sobre temes de la festa, investiguen
sobre ella o altres que narren contes sobre la festa del foc.
Dels llibres de la falla de Sant Feliu cal destacar el de l’edició
de 2001, any que la comissió va celebrar el 25 aniversari de
la falla infantil, una proposta gestionada per Alberto Llopis i
Paco Vila amb el disseny gràfic de Xavi Sellés. Un extraordinari projecte literari —«una proposta divertida, plena d’interés i de valors formatius» com es descriu al mateix llibre—,
que ha estat enfocat exclusivament als més menuts, com diu
l’escrit de la seua presentació, A mena de justificació, «en un
any on se celebra un aniversari infantil, tot allò que es pensa
vol tenir un mateix objectiu: els xiquets». Les publicacions
de 1999, 2000 i 2001 van estar mereixedores del primer premi al millor llibret de falla de Xàtiva.
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Coberta del llibre de la falla Sant Feliu 2001. ARXIU RT
El 2002, la falla J. R. Jiménez també comença a editar un
nou producte faller «amb la intenció d’aconseguir un llibre
que entrara per la vista, amb una bona cura gràfica i unes
remarcades pretensions: producte fresc i lleuger. I sempre
amb l’intent de carregar un contingut ple de sàtira, posant
especial interès en l’explicació de la falla a la qual li se van
dedicar més pàgines amb el recurs de l’humor» (Tortosa,
2017:354). A aquesta edició li seguiren dues més, amb característiques semblats, i que van tindre la intenció d’incorporar
una temàtica única en el contingut del llibret i, potser, hagen
estat l’embrió de les edicions posteriors.
Projectes culturals i literaris de les falles (2007-2019)
És l’any 2007 quan el llibre de la falla Joan Ramon Jiménez
estrena un nou format. Per una part es manté el típic llibret
faller, on s’explota sempre la temàtica del cadafal, i per un altra, la creació de la publicació El Verí del Foc, un fanzine on
es troben els articles d’investigació i de divulgació. Cal posar
èmfasi en aquest esdeveniment, ja que es crea una nova concepció del llibret, on tot el contingut gira entorn el cadafal
faller —inclús ambdós cadafals: gran i infantil—. El fet de
tematitzar un llibret de falla no és cosa nova, de fet ja s’havia
produït anteriorment aquest intent —edicions de Molina –
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Claret o R. Argentina, per exemple—, però cal recalcar en
el fet de la seua continuïtat, de la premissa i intenció així
com de la seua evolució per aconseguir-ho. A més a més,
la concepció del llibre de falla s’ha vist modificada per un
projecte cultural amb la conjunció indestriable de cadafals,
llibret i altres activitats complementàries. I així han estat les
13 edicions (2007-2019), on s’ha aconseguit exposar, tractar
i analitzar temes interessants, que en tot moment hi foren
nous i actuals. Les intencions d’aquest projecte literari-faller,
com s’apunta a l’editorial del número 10 d’El Verí del Foc, es
va pretendre que «naixquera com una publicació que fora un
referent a les falles, on tingueren cabuda les principals signatures del món literari faller, que servira per promocionar
la nostra llengua i que tractara temes d’actualitat a més de
poder complir un buit bibliogràfic. A més a més, volíem que
la nostra comissió de J. Ramon Jiménez fora una falla que
promocionara la cultura dins del món de les falles, una vessant necessària i destacada si volem que com a col·lectiu faller siga reconeguda per tot arreu la festa de les falles. Seguim
pensant que les falles són un vehicle per arrossegar la cultura
valenciana, i és el principal pilar per aconseguir la desitjada
declaració de Patrimoni immaterial de la Humanitat».
I aquesta és la tendència dels llibrets de falla de Xàtiva,
inclús d’altres localitats falleres, cadascú amb el seu projecte identitari però dotant al llibret d’una temàtica, amb un
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contingut —literari i gràfic— que reforce les intencions de
l’explicació de la falla.
L’èxit del llibret de falla de J. R. Jiménez ha estat recompensat en forma de premis, on s’ha arribat a aconseguir el
màxim guardó en la competició del llibret de falla de Xàtiva
en quatre ocasions: 2012, 2013, 2015 i 2017, així com mantenir-se entre els deu primers en els premis de la Generalitat.
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Coberta del llibre de la falla J. R. Jiménez 2013 i d’El Verí del Foc
núm. 7. ARXIU RT
Actualment, respecte a les publicacions anuals, les falles
de Xàtiva estan d’enhorabona. Aquest fenomen creat al voltant dels llibrets de falla, amb l’edició de publicacions de
gran qualitat creativa, literària i gràfica ha calat en les comissions falleres de Xàtiva. Cada vegada hi són més les que
tenen cura per la seua publicació. De fet, el premi del millor
llibret de falla està cada vegada més obert. A les referides
publicacions de la falla J. R. Jiménez cal afegir els excel·lents
treballs literaris de la falla República Argentina, que a pesar
de renovar el seu equip de coordinació, any rere any mantenen la qualitat que han mantingut durant els darrers trenta
anys. De la mateixa manera s’hi troba la publicació de Benlloch – Alexandre VI, on Joan Quilis seguix coordinant interessants llibrets que recullen treballs d’alt interès. I no cal
oblidar el darrer llibret guardonat amb el primer premi, el de
la falla Selgas – Tovar de la mà de José Luis Lagardera, qui
ha sabut configurar, en pocs anys, una excel·lent publicació
amb el tractament d’interessants temàtiques i aconseguir un
equilibri entre la part gràfica i l’escrita. També destacar els
treballs de les comissions d’Abú Masaifa i d’Espanyoleto,
que any rere any, present interessants llibrets de falla amb
continguts interessants. A més a més, cal posar èmfasi en altres projectes de llibrets de falla, com ara els de Molina-Cla-

752

LIBERUM LIBRI

ret o Sant Jordi entre d’altres, que sense grans pretensions,
són interessants propostes que destaquen puntualment per
la seua cura, pel tractament de noves i renovades temàtiques
o per l’aportació de dosis de creativitat.
Arribat a aquest punt, l’actual, de tot allò analitzat en
aquesta època més pròxima, els llibrets de les falles de Xàtiva solen assolir sobradament les premisses establertes per
a aquest tipus de publicacions, ja que continuen relacionant
i explicant la falla. De fet, aquesta es veu augmentada amb
tota una sèrie d’escrits que complementen perfectament els
versos, sinopsis o textos expositius del cadafal a erigir. Per
tant, la continuïtat temàtica del contingut demostra que s’està parlant sobre allò que ens vol dir el cadafal i es pot arribar
a la mateixa finalitat que tenen els versos explicatius. De la
mateixa manera, el llibret actual també compleix la llavor
de llegat literari de falles, atès que la seua documentació ha
estat augmentada amb la publicació d’imatges i memòries
anuals que plasmen els exercicis fallers de forma encertada.
Amb l’aspecte de la llengua, ni cal dir que la normalització
i normativització està completament assolida en els llibrets
de falla de la capital de la Costera. No obstant això, caldria
treballar més l’apartat de les publicitats i aconseguir que hi
foren en valencià a més d’intentar donar-li un altre aspecte
més atractiu.
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Coda
En diverses ocasions, per contrarestar la globalitat fallera alimentada indiscutiblement per la continua imitació de
tot allò que es fa al cap-i-casal, així com pel constant defecte d’inferioritat que pateixen les falles de Xàtiva davant
la València fallera i la seua Fallera Major, hem posat com
a arguments la idiosincràsia de les falles de Xàtiva, és adir,
allò que ens diferència. La romeria a Sant Josep del dia 19
de març i la conreada literatura fallera han estat els principals factors que ens fan únics. Respecte a la literatura fallera,
després d’analitzar els llibrets de falla i conformar el present
assaig, pensem que cal reafirmar-se amb aquesta tasca de
relacionar i explicar la falla i moltes coses més. Per als fallers
i falleres de Xàtiva, els preocupats pels llibrets de falla, n’és
un orgull l’aventura literària i fallera de Blai Bellver així com
el legat dels llibrets fallers, des d’aquells anys trenta fins els
anys huitanta de la passada centúria. I per suposat dels magnífics llibres —llibrets ja sembla un mot romàntic— , que
els darrers trenta anys s’han realitzat, unes publicacions que
evoquen qualitat literària, artística, gràfica, històrica, bibliogràfica, periodística... i, en definitiva, molta creativitat.
És per això, que en el seu conjunt, els llibrets de falla de la
nostra ciutat són extraordinaris i han sabut, en tot moment,
aconseguir la seu funció. Han estat, i són, el complement

754

LIBERUM LIBRI

perfecte dels cadafals fallers i, a més a més, han aconseguit
captar l’atenció del món cultural, artístic i literari xativí i valencià. I per suposat, no han tingut cap dubte en conrear la
nostra llengua. El valencià ha estat present, sempre que ha
pogut, en els llibrets de falla i la seua qualitat ha estat el reflex
de la seua situació en l’àmbit social i polític. Ni cal dir que la
normalització i normativització lingüística, en aquestes latituds del sud, no han patit cap conflicte, i així és com les falles
de Xàtiva, amb el seus llibrets i en tot el que fan, han entès
que la millor forma de defensar el valencià, és el seu ús i el
seu aprenentatge.
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La mostra de llibrets de falla
de la comunitat valenciana.

E

l llibret és una activitat obligatòria per
a tota comissió de falles. Esdevindrà la
seua memòria escrita.

Hi ha diverses maneres d’elaborar-lo.
Abans, freqüentment, era l’obra solitària d’un faller aficionat que n’havia
d’afrontar, any rere any, la confecció. El tedi o la reiteració,
entrebancaven el seu futur.
Però el llibret pot ser una mampresa apassionant. Requereix, il·lusió en la idea i comboi en la elaboració. La idea, per
il·lusionar, necessita d’un permanent esperit de renovació.
L’elaboració, per acomboiar, precisa d’un grup de persones
predisposades i un projecte.
Tots havíem escoltat que en tal població, es feien bons
llibrets. Que una determinada comissió, d’un determinat indret, publicava tots els anys un llibret extraordinari. Teníem
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en la ment els noms de les poblacions i el de les comissions,
però mai no havíem tingut en la mà els seus llibrets. En general, ixen massa tard de la impremta, tenen una tirada limitada
i una escassa difusió fora del barri o del poble on s’editen.
Així, sols excepcionalment havíem gaudit d’alguna d’eixes
joies editorials, de la vàlua literària i poètica del seu contingut
i, cada dia més, de la gran qualitat artística del continent. Són
llibrets que estimulen l’emulació; llibrets suggeridors d’idees
noves i de nous conceptes; llibrets que inciten a marcar més
altes fites als nostres.
Els primers anys del premi als llibrets de Falla, que atorgava la Generalitat Valenciana a la Promoció de l’Ús del València, l’acte de lliurament es celebrava al saló principal de la
Conselleria d’Educació i els vint o trenta llibrets guanyadors
estaven exposats en una taula a la dreta de l’escenari. Aleshores, tenies la possibilitat de veure’ls, de consultar-los, d’admirar-los. Com a delegat del llibret de la Falla de la Sagrada
Família “Corea” de Gandia anava tots els anys a rebre nostre
premi (quasi sempre entre els deu primers) i tenia il·lusió en
acudir-hi i veure que feien els altres. Un any ja no estaven.
No han estat més. Em vaig disgustar molt. Ningú donà mai
una explicació. Les males llengües deien que així s’evitaven
problemes i protestes quan les falles comprovaven que ordre
dels premis deixaven en prou mal lloc al jurat d’aquell any.
Arribà a comentar-se que algun dels més importants premis
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d’una edició va ser per a un llibret escrit, la major part d’ell,
en castellà.
Des de l’Associació Cultural Premi Iaraní de Gandia, que
té com a uns dels seus objectius la promoció i el patrocini de les publicacions en llengua Valenciana al voltant de la
festa de les falles, consideràvem una bona idea la realització
d’una Mostra dels llibrets perquè tothom pugera conèixerlos. Sobre tot els llibrets més considerats de les comissions
més conegudes. Pensàvem que la Mostra ajudaria a trobar
nous camins als autors anònims dels llibrets de les comissions modestes. Facilitaria l’intercanvi d’idees entre les més
consagrades. Crearia nous espais, marcaria tendències i, a la
fi, guanyaria la nostra Cultura popular.
Era el nostre interès que la Mostra es celebrara a Gandia.
Com a president de l’AC Premi Iaraní, promotora del projecte, em vaig reunir, el 2005, amb les entitats que considerava imprescindibles per a l’èxit de la Mostra. En primer lloc
amb l’Associació d’Estudis Fallers de Valencia, de la qual
soc, també, membre veterà. Aleshores jo els vaig proposar la
celebració d’una Mostra de llibrets de falla, i els vaig demanar la seua ajuda. Vaig rebre tota la col·laboració. L’ADEF
seria una de les entitats organitzadores.
La Mostra, com a activat fallera que anava a ser, necessi-
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tava del suport organitzatiu de la institució fallera oficial de
la població on anava a celebrar-se. Així hem vaig dirigir a la
Federació de Falles. Junta Local Fallera de Gandia. La meua
entranyable relació amb el, aleshores, president, Jesús Garcia, amb el qui havíem treballat en tants projectes culturals
fallers, facilitaren l’entesa. Ells serien els amfitrions i co-organitzarien la Mostra.
Donat que el Museu Faller de Gandia estava en construcció, la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Gandia donà
a la Mostra, majoritàriament, suport institucional i econòmic.
L’Àrea de Cultura i Festes va posar a disposició de la Mostra
totes les dependencies de la Casa de Cultura del Marqués
de González de Quirós (el primer any) i les de la Biblioteca
Central a l’antic Convent de Sant Roc (en la segona Mostra).
També vaig presentar el projecte al Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia, la reconeguda institució cultural que ha publicat, en els seus trenta-cinc anys d’història, més de dos-cents llibres i organitzat
més de vuit-cents actes. La institució, de la qual era, i soc,
Conseller executiu, havia ajudat sempre en l’apropament del
món de les falles i el de la Cultura de Gandia i de la Comarca
de la Safor i pareixia lògica la demanda de la seu col·laboració en la Mostra.
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A totes aquestes institucions vaig lliurar l’esborrany del
projecte d’organització de la I Mostra de Llibrets de falla de
la Comunitat Valenciana al qual donaren el vistiplau desprès
de la introducció d’algunes lleugeres modificacions.
En el text inicial del projecte la Mostra de Llibret de Falles
de la Comunitat Valenciana es concebia com un aplec temàtic monogràfic on s’exhibirien els millors llibrets de les falles
o de les fogueres de la Comunitat Valenciana en qualsevol
suport (escrit, sonor, audiovisual o informàtic). La Mostra
permetria conèixer, anualment, el moment editorial, temàtic
i estètic del llibret de falla.
La Mostra tindria com a objectius exposar, intercanviar
i vendre els llibrets que participen en la Mostra. Fomentar
l’activitat cultural de les comissions i les associacions falleres.
Faria arribar a la societat valenciana les iniciatives culturals i
l’activitat editorial dutes a terme per les comissions i associacions falleres. Constituiria un punt de trobada i d’intercanvi
d’experiències editorials de les comissions i associacions falleres de totes les comarques.
Els primers anys, la participació en la Mostra fou mitjançant invitació prèvia. Participaren en la Mostra els llibrets
seleccionats en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquelles comissions van ser convidades a participar pel prestigi
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guanyat en els darrers anys en l’edició dels seus llibrets. Totes elles van estar representades pels seus delegats de Llibret. Però van tenir accés lliure a les sales d’exposició i de
presentacions els delegats o representants de llibret de les
comissions falleres i de fogueres de l’àmbit de la Comunitat Valenciana interessades a acudir-hi com a visitants. Així
mateix, el públic, faller o no, podia visitar la Mostra durant
el període d’exposició dels llibrets. L’activitat principal de la
Mostra era que els delegats dels llibrets participants atengueren els delegats visitants per respondre a les seues qüestions
i mostraren les característiques editorials dels seus llibrets.
Podent intercanviar-los o vendre’ls.
Durant les primeres edicions les comissions feren micropresentacions dels seus llibrets en una sala destinada per
aquest fi. Disposaren d’un temps de 5 minuts i empraren tot
tipus d’eines audiovisuals. Hi van haver conferències i una
taula rodona al voltant de la Mostra.
Després, les successives edicions s’han celebrat en una
jornada matinal celebrada en el Museu Faller de Gandia i
han mantés el següent format: l’exposició pública dels llibrets, les presentacions individualitzades i la taula rodona
final en la quals s’han tractat tot tipus de temes relacionades,
directament, amb el treball editorial dels llibrets.
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Tots els responsables, continuem implicats en aconseguir
un futur venturós de La Mostra de llibret de Falles de la Comunitat Valenciana, la qual és celebra a Gandia, tots els anys,
després de falles, en el primer o segon dissabte del mes de
maig. La de l’any 20120 serà la XV edició.
Pasqual Molina.1

1 - President de l’Associació Cultural Premi Iaraní de Gandia. Membre de
l’Associació d’Estudis Fallers de València

Escriure per a la festa;
Sobreviure al foc.

Aproximació a les publicacions generades
en les Fogueres d’Alacant.
om tots coneixeran, el matí del 23 de
juny de 1928, apareixien plantades en
Alacant les primeres fogueres, coronant
l’organització d’uns festejos, que s’havien gestat en a penes deu setmanes, a
partir de finalitzades les celebracions
falleres d’aquell any. La coincidència en
el plantejament de busca d’unes festes, com element motriu per al turisme local —auspiciat per l’associació Alicante Atracción, con l’element aglutinador i l’experiència fallera
prèvia, atresorada per el gadità José María Py i Ramírez de
Cartagena, possibilitaren que l’edició fundacional de Les Fogueres de Sant Chuan (sic), constituira un complet èxit, consolidant-se la fórmula d’expansió de la festa per districtes i
comissions, que es la que prompte s’expandiria, fins arribar

C
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als nostres dies.
Tot i la pressa en la seua gestació, sempre he pensat que
abans o després, una ciutat de personalitat tan lúdica, festiva
i d’inquietud artística com Alacant, haguera assumit la matriu valenciana de les festes del foc, fent-lo en este cas, entroncant-lo amb un passat no massa llunyà de celebracions
espontànies de la Nit de Sant Joan i, en definitiva, apostant per
unes celebracions en les que es donava l’obertura de l’estiu,
una condició natural que, nou dècades després, suposa un
dels seus majors atractius. Resulta curiós, per altra banda,
assenyalar que esta iniciativa puntual, tal vegada privà a la
capital, d’haver-se inclinat amb posterioritat per la gran manifestació de la província; les festes de moros i cristians. I es
que, encara que des de els anys huitanta del passat segle, han
hagut alguns intents en este sentit, cap d’elles ha calat amb
verdadera força. I és cert que alguns dels seus barris la celebren —entre els ants 60 i 80, va haver filades en nombrosos
racons de la ciutat—, però és simptomàtic que les de major
arrelament són les del barri de San Blas, creades en als primers anys quaranta, a partir d’una iniciativa sorgida en el si
de la pròpia foguera de dit barri.
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Naix la festa; Sorgeixen les primeres publicacions.
Més enllà d’estes digressions, hi ha un element molt important, a l’hora de calibrar el ràpid engranatge de la nova
celebració, com és la implicació que en ella tindrien les seues
primeres publicacions. Les seus manifestacions inicials, punt
de partida d’una florent i lògica corrent editorial, que s’ha
perllongat fins als nostres dies, i què sobreviu amb força,
inclús als nous modes de comunicació digital, que al mateix
temps s’han anat integrant amb pertinència al seu si.
Però convé retrotraure’s a eixa festa fundacional, de la que
sols tres de les sues nou comissions fundadores —al menys,
que se sàpiga— editaren els primers llibrets de la nostra celebració. Es tractava dels corresponents als districtes de Benalúa —triomfadora amb la foguera aquell primer any—, trobant-se amb el pas dels anys, exemplars dels corresponents a
les comissions de Plaza de Reina Victoria (actual Calvo Sotelo) i Méndez Núñez (La Rambla). Publicacions senzilles, que
exercien com a element de contacte entre la nova comissió
i els seus respectius veïnats, presentant l’esbós, l’explicació
i el programa d’actes dels nous festejos a realitzar, així com
captant publicitat de les seus demarcacions, definides encara
de manera tan titubejant. En certa mesura, es connectava
amb la literatura festiva creada en València des de mitjans
del segle XIX, encara que hi ha que reconéixer que Alacant
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ho va assumir en una mesura més secundaria. És cert què
apareixerien en un valencià col·loquial —denominat per alguns «en alacantí»—, definit fonamentalment en l’ús «ch»
—per això l’etern Chuan—. Màxim en un àmbit temporal
en el que no s’havien celebrat les Normes de Castelló de
1932, i en el que les classes populars alacantines, parlaven
normalment la llengua vernacla. En aquella ocasió, la pròpia
Alicante Atracción llançà un díptic tamany quarteta, la portada
de la qual fou el cartell elegit en aquella edició, pintat amb
gran força per l’inoblidable Lorenzo Aguirre —igualment
autor dels reclams dels dos anys posteriors—, i incloent en
el seu interior, el programa d’actes previst. I, finalment, com
a publicació de més relleu, cap destacar l’especial de 24 pàgines, editat pel setmanari satíric El Tío Cu’, on s’incloïen 11
de los 12 esbossos dels monuments plantats —havia algun
fora de concurs, i fogueretes, al marge de les nou que optaven a premi, i s’absentava el dibuix de la de Barrio Obrero—. Lo significatiu d’esta ocasió, prové per un costat pel
recolzament que este setmanari brindaria a les Fogueres fins
l’arribada de la Guerra Civil. El fet de que, junt a dits esbossos, apareixien els versos de les explicacions en valencià de
tots ells i, por últim, ser la primera publicació, què tingué la
intuïció d’observar el mercat editorial de publicacions sobre
la nova festa, què proliferarien en anys successius. Junt a esta
aposta directa, ja des de l’any fundacional, s’observarà un
estimulant detall, que tindrà una gran importància pocs anys
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després; el ressò que l’acabada de nàixer festa, tindrà en no
poques publicacions i setmanaris d’abast nacional.
El llibret de la foguera, comença a cobrar forma.
I és que, si bé, a partir de 1929, es normalitzen els llibrets
de districte —limitats a sols tres en 1928—, lo ben cert és
que estos s’aniran dissociant paulatinament de la referència
fallera. És dir, la importància d’eixa literatura festívola en
vers, instaurada en 1855 de mans de Bernat i Baldoví, tindrà una importància més minvada, encara que no s’absente
en les diferents i encara modestes i funcionals publicacions.
Edicions senzilles, sense encara la prestància editorial que
abastarien, en alguns casos, pocs anys després, i què se expressarien en eixa immediatesa, i com vehicles de comunicació, d’eixes acabades de nàixer i creixents demarcacions
que, de manera ràpida, consolidarien la nova Festa.
En qualsevol cas, la línia genèrica del llibret de foguera,
mantindrà fins a 1932 una estructura general dominant en la
seua funcionalitat, més enllà de la seua diversitat de formats.
Serà en 1933 quan amb la publicació de la foguera Plaza
de Gabriel Miró El Paseo del Chanco, per primera vegada es
planteja un producte d’una certa intencionalitat cultural, ajudat amb una cuidada presentació, en la que predominaran
eixos coquetejos amb l’Art Déco, què anava definint l’estètica
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de la nova Festa. En les seues pàgines, trobarem les col·laboracions, de figures tan rellevants en la cultura alacantina
d’aquell període tan florent de la mateixa, com José Ferrándiz Torremocha, Fco. Figueras Pacheco, Julio Bernácer, o
Francisco Montero Pérez. Era, en definitiva, una mostra palpable, de la profunda integració, que la cultura i la societat
alacantina, mantingué amb el floriment de les Fogueres del
període republicà. Eixe pas cap avant en les publicacions de
districte, el formularà Manuel Collía, en aquell temps president de dita comissió i, molt poc després, president de la
Comissió Gestora, a més de professional de les arts gràfiques. La incorporació d’eixa nova composició del llibret de
foguera serà, no obstant això, prou minvada en la resta de
comissions. Això sí, estes proliferaran, no sols en les corresponents a fogueres, si no també en ocasions en les barraques
—llibret de Los Gorilas en 1935—, fogueretes —apareixerà
ja en 1929 el modestíssim llibret de la foguereta Magritas
Club—, i inclús algunes fogueres infantils i carrers adornats.
La senzillesa que podrien permetre estes edicions —en ocasions senzills díptics—, afavorien la seua proliferació.
Publicacions a les què acompanyaran, com abans assenyalàvem, una amplia proliferació d’edicions, destinades a oferir als seus compradors, els esbossos, explicacions i elements
de la festa en cada edició. Publicacions como El fogueter, els
extres anuals de El Tio Cuc, ¡Les Fogueres de enguañ (1931), La
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bacora, Chuñ i, inclús, El fallero popular. Edicions en la major
part escrites en un valencià de parla popular, però que en no
poques ocasions es confeccionaren en castellà1.
D’este autèntic maremàgnum de publicacions anuals, que
sols el pas de molts anys, ha permès recuperar en el seu corpus —sense perjuí de que puguen aparéixer altres amb el pas
del temps—, m’agradaria destacar alguns d’elles. Com l’estrany La Cremá que, a modo de revisteta, edità en diferents
números José María Py, fundador de la Festa. La publicació
en 1934 del turístic Alicante, Costa del Sol (sic) i, per damunt
de tot, dos edicions molt especials. La primera, la publicació
en 1934 del denominat Libro de Oro de les Fogueres2. Una
luxosa publicació, què recollia l’actualitat i els elements de la
cita de 1934 —esbossos, belleses, foguerers machors (sic), actes.
La segona, distribuïda per part del ja citat Ferrándiz Torremocha (president de la Comisión Gestora en 1932), de La
Foguera, en la que es realitzaria, per primera vegada en la celebració, una recopilació de l’esdevindre de la festa, des de la
seua creació. La mateixa, tindria prolongació a l’any següent,
1
Un minuciós recorregut d’estes publicacions dels primers anys de la
Festa, queda recollit en estos dos magnífics treballs; L’evolució del llibret des
del punt de vista cultural, Les seues primeres portades, de Santiago Linares i
Antoni Oliver, inserit en el llibret 2002 de la Foguera Port d’Alacant. I també
Fonts documentals de fogueres (1928-1936), de Xavier Martos, publicat en el
llibret 2002 de la mateixa foguera.
2
Una reproducció en facsímil d’esta cuidada revista, es va reproduir en
la revista oficial de la Comissió Gestora, Fogueres 2000.
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1935, en un nou número de La Foguera, en el què s’incorporaria la crònica de lo succeït en juny de 1934, acompanyant
els esbossos de la nova e imminent edició.
Eren anys, en els que les cobertes d’estes publicacions, anirien inserides per dissenys de joves artistes, que ja en aquells
temps s’anaven configurant en la seua importància. Estem
parlant de Gastón Castelló, poc a poc líder de la plàstica
foguerera fins a 1936, un jove Manuel Baeza, o José Barahona Marco. També, de manera esporàdica, sorgirien xicotetes
joies literàries en verso, a l’hora d’oferir-se com explicacions
de foguera. En este capítol, destacarà en el període 19281936, el cèlebre Romans del bon alicantí (sic), que Eduardo Irles escrigué, per a explicar i envoltar la foguera que el pintor
Emilio Varela, realitzà per a el Barrio de Santa Cruz en 1934.
Una explicació en verso, inserta en una doble pàgina del seu
senzill llibret, que abandonarà tot component satíric, per a
erigir-se en un inoblidable cant, al voltant del passat de la
ciutat i la seua antiga horta. Estava clar que, casi de manera
involuntària, les Fogueres abandonaven en general l’itinerari
satíric del seu referent valencià, proposant en no pocs dels
seus monuments, una mirada crítica, revestida de certa fondària intel·lectual —no oblidem, que ens trobàvem, en la
denominada «Edad de oro alicantina»—.
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Apareixen els primers guardons.
En un any com el de 1934, on les Fogueres abastaren un
zenit jamai igualat durant dècades —es plantaren 35 monuments—, dins de l’àmbit què centra estes línies, es produix
un important referent. Este serà, la incorporació por primera vegada, de guardons als millors llibrets de l’edició, cosa
què no tindrà continuïtat, fins a que a finals de la dècada dels
40, una vegada retornada la Festa després del parèntesi de la
Guerra Civil. Així, la Comissió Gestora proposa a l’Associació de la Premsa, a l’objecte de la concessió dels guardons
convocats, en els que triomfarà la publicació de la foguera
Plaza del 14 de Abril (actual Calvo Sotelo). La segona posició, l’ocuparà el llibret de la foguera de Santa Cruz, quedant
en tercer lloc, el de la foguera Plaza de la República (actualment de l’Ajuntament).
Dins d’este àmbit de creixent interès, destacaran per altra
part els especials que elaboraran revistes gràfiques madrilenyes, incidient en la creixent projecció que la Festa tindrà
en l’exterior —no oblidem que, a partir de 1933, Alacant
albergarà la foguera d’Orà, la d’Argel arribarà en 1935, i en
1934, es plantarà en Alacant la foguera de Madrid, que prèviament s’havia instal·lat en la pròpia capital de Espanya,
i que no sense polèmica, triomfà en l’edició. Mundo gráfico,
Estampa, Crónica, seran luxoses revistes, editades amb les més
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alvançades tècniques del moment, propagant amb profusió
d’imatges, els millors elements de cada cita foguerera, incidint en el creixent prestigi de les figures dels respectius
fogueres machors de cada districte, entre els que es trobaven,
rellevants figures polítiques i intel·lectuals, a nivell nacional.
I totes elles, llançades des de Madrid, utilitzarà el castellà en
les seus pàgines. Com ho faran els inicials butlletins Fogueres
que, entre 1934 i 1935, articularan una ampla successió de
publicacions periòdiques —excepte el seu primer número,
tots en format de periòdic— estenent els seus continguts
per damunt de l’àmbit festívol, per a erigir-se en una singular
publicació local.
Fruit d’aquella conjuntura, i abans de la traumàtica suspensió de la festa, després de la cita de 1936, sorgirà la publicació de major transcendència dins de l’àmbit de les Fogueres,
en el període inicial de les mateixes. Baix l’edició conjunta de
l’Ajuntament d’Alacant i la Comissió Gestora de Les Fogueres
de San Chuan, patrocinada per la Junta Provincial de Turisme,
dirigida per el ja citat Eduardo Irles, i amb un cost de 2pts.
l’exemplar, sorgirà la revista Festa. Amb 76 pàgines interiors,
absentant-se en ella de manera curiosa els elements festius
de l’edició —composició de la Comissió Gestora, esbossos
a plantar—, tant sols figurarà una foto dedicada de la bellea
del foc de l’edició, Carmela Ramos. Pel contrari, i obrint la
publicació una esplèndida portada d’Emilio Varela, la revis-
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ta serà un admirable cant no sols a les Fogueres, si no a la
ciutat, i inclús el conjunt de la província. Cal destacar, entre
las firmes col·laboradores, noms de la talla de Rafael Altamira (parlant per primera vegada de la possibilitat de crear
un Museu de Fogueres), José Martínez Ruíz ‘Azorín’, Oscar
Esplá, Figueras Pacheco, Guardiola Ortiz, Benjamín Palencia, Ángel Pascual Devesa (aquell any, president de la Comissió Gestora de Fogueres), els germans Álvarez Quintero,
Jacinto Benavente, Ramón Gómez de la Serna, Mª Fernanda
Ladrón de Guevara, Gregorio Martínez Sierra, Bartolomé
Pérez Casas o Joaquín Turina. Junt a esta impressionant nòmina, acompanyaran els dibuixos del propi Varela, Gastón
Castelló o Melchor Aracil, contant amb bellíssimes fotografies de Paco Sánchez. És curiós assenyalar, que a penes mitja
pàgina d’esta inoblidable publicació, es va publicar en llengua vernacla, mentre que, pel contrari, apareixien algunes de
les seues pàgines en francès, pensant per damunt de tot en la
possibilitat d’estendre l’àmbit de la mateixa a la ciutat d’Orà.
Fou un zenit. Un punt editorial sense retorn, en una festa, la
de 1936, que es celebraria no sense certs asprors, i que molt
poc després donarien pas a eixe 18 de juliol, que marcaria no
sols una interrupció brusca de dos edicions si no, fonamentalment, a una bretxa social i estètica, de la que tardarien en
emergir dècades.
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El sabor dels llibrets de la dura postguerra.
El 30 de març de 1939, finalitza oficialment la Guerra
Civil espanyola i, de manera inesperada, sorgix en Alacant,
l’intent de recuperar amb celeritat, la celebració d’unes simbòliques Fogueres eixe juny. Dit i fet, amb el recolzament
institucional de les noves autoritats franquistes locals, s’encarregarà l’artista Francisco Muñoz, la realització, en a penes 15 dies, de la foguera titulada La fuga, que es plantarà
front al Mercat Central, rematada amb la figura del polític
republicà Juan Negrín, fugint amb les famoses llentilles. En
eixes festes «de circumstàncies», a penes es contarà amb un
díptic, a modo de programa de festes. Serà doncs, en l’edició
ja més consolidada de 1940, quan es recuperaran els llibrets
de districte. En eixe retorn, destacarà d’entrada, la presència
en no poques pàgines d’obertura, eixe element de submissió
i hagiografia al nou règim, amb laudatòries pàgines al voltant
de la «providencial» presència del Cabdill. Per altra banda,
començaran a destacar en gran manera, les publicacions editades per la comissió d’Alfonso el Sabio, prolongant l’estela
instaurada en el període republicà pels ja citats de Plaza de
Gabriel Miró. En dit districte, des de 1940 destacaran les
cuidades publicacions dirigides, pel periodista Rafael Quilis
Molina, marcant una pauta de revista festívola, incorporant
una sèrie de col·laboracions, en funció del que es podía recórrer amb eixe nou règim.
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Sense abandonar totalment la seua expressió vernacla, estes publicacions aniran assumint un clar predomini del castellà en els seus continguts, quedant el valencià per a ocasions minoritàries, explicacions puntuables, o la presència de
lemes i titulars. Al mateix temps, en 1940 es crearà la revista
oficial de les Hogueras de San Juan que, a lo llarg dels anys, anirà
oscil·lant en el seu grau d’interès, incloent en elles els esbossos de les obres plantades —en 1940 mancaven d’ells—, així
com les imatges de les belleses i dames d’honor. En línies
generals, esta revista abraçava una línia amable, d’exaltació
de estereotipats valors alacantins, que en ocasiones s’estenien a la seua vesant provincial. No convé oblidar que, en
nombroses ocasions, la direcció de la mateix corria a càrrec
de firmes especialitzades en este tipus d’edicions, al marge
de la pròpia Comissió Gestora, i que, a l’hora d’abastar un
bon nínxol publicitari, tenien que recórrer el conjunt de la
província. La ja citada submissió a l’autoritat pertinent —els
caps de la qual apareixien anualment en les seues pàgines—,
no ometien inserir quan l’ocasió ho requeria, reportatges al
voltant de les millores que es realitzarien en la ciutat. Hi ha
que assenyalar, tot i això, que a partir de 1944 la publicació abastarà una certa entitat, destacant des de el meu punt
de vista, de manera molt especial, l’aura alacantiniste què va
revestir entre 1956 i 1960, dins del període en que Gastón
Castelló va presidir la Comissió Gestora, apuntalant mani-
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festacions costumistes en esta vesant.
Excepte rares excepcions, una vegada retornada la Festa
després la Guerra Civil, a penes es registraren publicacions
nacionals de relleu què s’interessaren per els nostres festejos. És cert que, en 1947, 1959 i 1964, les Fogueres ocupen la portada del diari ABC i, en 1965, faran lo propi amb
una portada del vespertí Arriba. Tot i això, jamai tornarem
a contemplar eixe considerable i habitual ressò de mitjos nacionals, a l’hora d’arribar a la cita de juny. Fou una prova
més, de la decadència que, amb intermitències, registraren
les festes alacantines que, en 1949 i 1951, estigueren a un pas
de la seua desaparició. És curiós assenyalar-ho, ja que sembla
que, en 1948, la Comisió Gestora que presidia l’infatigable
Ramón Guilabert, convocà un concurso de llibrets, que premià al de la foguera del Puerto, en funció d’albergar «más
mérito tipográfico», el de Carolinas Altas pel seu «contenido
literario» i, finalment, el d’Hernán Cortés, pel seu «mayor
contenido festivo fogueril». Ambdós guardons, estaven dotats amb sengles premis de 250 pessetes. A l’any següent
—especialment crític per a les nostres festes— es Radio Alicante qui assumix este concurs, atorgant el 1er premi al del
districte Alfonso el Sabio, obtenint el d’Hernán Cortés un
accèssit3. Durant més de dos dècades, els llibrets de foguera,
3
Totes estes valuoses dades, procedixen del treball de Fco. Javier Martos Sánchez, titulat El llibret: memoria de la fiesta, incorporat en el llibre Un
lugar en el fuego (1997, Almar Ediciones).
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quedaran absents de guardó algun.
I mentre tant, s’anirà prolongant una configuració més o
menys similar. Format a Din-A3 —havia excepcions a altres
més xicotets—. La inclusió dels elements centrals de cada
districte i, com a únic atractiu d’especial relleu, la presència ocasional d’atractives portades, en les que artistes como
Gastón Castelló, José Perezgil, el llavors menyspreguat Melchor Aracil, o José Navarro Pérez ‘Jota Ene’, donaven una
especial alegria a les mateixes. Sols de manera ocasional s’insertarien les explicacions en valencià, i inclús publicar estes
en vers, tampoc seria fer-ho inclús en castellà en vers, sent
més habitual efectuar-ho en prosa, de manera més o menys detallada. En mig de dit panorama, en ocasions sorgiran
propostes editorials com el llibret de la barraca Bon Tabaquet
en 1943, editat com a homenatge a la bellesa del foc d’aquell any —Rosita Asensi—, pertanyent al districte d’Hernán
Cortés, el de dita barraca, i per al que es convocarà un concurs literari, contant-se en les seues pàgines, bells versos en
valencià d’Eduardo Irles.
Convé situar-se en eixe final dels anys 40 i inicis dels 50,
en eixa crisi patida per les Fogueres —en 1949, 1951 y 1953,
a penes són 17 els districtes constituïts—. A pesar d’eixa situació tant debilitada, en 1953 es recupera, de manera molt
esporàdica, l’edició del butlletí informatiu Fogueres, que anirà
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apareixent molt de tard en tard. També a mitjans de dita dècada, es normalitzarà l’edició de les memòries anuals, on es
consignaran les dades, actes i xifres de cada cita foguerera —
una costum que, de manera ininterrompuda, se prolongarà
fins a 1979—. És de justícia assenyalar-ho, que dit interès
en deixar testimoni, de tots als acontenyiments d’una festa,
llavors molt més precària, correria a càrrec de l’infatigable
Miguel Castelló Villena, oficial de Secretaria de la Comissió
Gestora, durant bastants anys, i més avant, secretari, quan
son tío, el ja citat Gastón Castelló, ocupà la Presidència de la
mateixa. Fruit de dita inquietud, seran sendes opuscles; Bibliografía de las Hogueras de San Juan de Alicante (1957) i Artistas
de las Hogueras de Alicante (1958), tan senzills com encomiables en el seu afany divulgador, per un costat, de les publicacions que comptabilitzà des de que es creà la Festa i, per
altre, de la producció dels diferents artistes que realitzaren
les seues respectives obres efímeres.
Tiempo de desarrollismo e impersonalidad en los llibrets.
L’arribada de la dècada dels 60, propicia una relativa consolidació de la Festa, encara que no serà fins a inici del següent
decenni, quan la mateixa vaja creixent, de manera decidida.
El seu nivell editorial, no destacarà per una especial rellevància. Les seues revistes oficials, aniran perdent interès, a partir
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de la de 1963, erigint-se quasi en edicions turístiques, sense
oblidar, com no podia ser d’altra manera, eixa aura apologètica, en torn a la figura de Tomás Valcárcel, des de l’estiu de
1960, nou president de la Comissió Gestora, iniciant un llarg
període, on l’adulació constant a la seua personalitat, es farà
habitual. En el terreny dels llibrets de districte, pot dir-se què
es prolongaran els trets marcats amb anterioritat, encara que
és cert que els nous avanços gràfics, faran que les edicions
siguen més cuidades, incorporant el color, actualitzant els
grafismes i inclús la faceta publicitària, en les característiques
habituals del període i, dins de les comissions amb majors
possibilitats econòmiques, estes es caracteritzaran per una
cuidada edició, i inclús amb la presència del color en les seues pàgines. Això sí, se prolongarà eixa corrent ja assenyalada,
d’incorporar portades dissenyades per noms ja citats, units
a altres, consolidats més avant, com Manuel Albert, Otilio
Serrano, Remigio Soler, Pepe Gutiérrez… Una vegada més,
eixa empremta plàstica, serà pot ser, l’element més significatiu, d’uns llibrets anuals, que comptaran amb col·laboracions
de divers calat, la major part de las vegades caracteritzats per
l’escàs interès. De la mateixa manera, s’aniran consolidant
les explicacions de foguera en vers, utilitzant el castellà, la
varietat dialectal del valencià, popularment denominada alicantí, per mig del molt popular Antulio Sanjuán. Per últim,
destacarà l’aport de determinades barraques, que anualment
reiteraran els seus llibrets, como I no volíem estar chunts, Pica i
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vola, Block i mostres...
Caldria destacar que, a partir de 1971, i de manera quasi marginal —eren simples pergamins, que s’entregaven en
sopars, que res tenien a vore amb el motiu—, la Comissió
Gestora comença a normalitzar determinats premis als llibrets de foguera i barraca. En 1975, l’Ajuntament d’Alacant,
publica el llibre 25 pregones de hogueras, reprenent de manera
molt tèbia, l’interès pel passat de nostra celebració. En mig
d’una generalització en torn als llibrets, regida per uns paràmetres reiterats de manera quasi aclaparadora, cabria destacar dos interesants excepcions. Una d’ells, en 1974, el llibret
de la barraca La unió fa la força, dirigit pel escriptor Vicente
Mojica, i presidit per una magnífica portada de Gastón Castelló. L’interès vindrà donat, més enllà de la col·laboració de
firmes com Vicente Ramos, Manuel Molina, Rafael Azuar,
en la insòlita —en aquell moment— presència de col·laboracions en valencià, d’escriptors com l’alcoià Joan Valls Jordá,
Emili Rodríguez Bernabeu, o Ernesto Corral i Coll del Ram.
Per altre costat, l’edició en 1978 del llibret de la foguera Séneca-Autobusos, caracteritzat per un abast reivindicatiu —ja
present en la divertida portada—, i amb una notable aposta
per la presència del valencià en els continguts.
Era senyal de que, molt poc a poc, el letargia de dècades s’anava despertant. A finals dels setanta, tant la barraca
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Lletres a cabasos, com la Foguera Calderón de la Barca-Plaza
de España, patrocinaren sengles concursos literaris —amb
prou més continuïtat en el segon dels casos—, mentre que
en 1979, el periodista Francisco Aldeguer Jover, publicarà la
seua Historia de las Hogueras de San Juan, que reeditaria, convenientment ampliada, en 1995, amb Historia de las Hogueras
de Alicante (1928-1995), prolongant la seua inquietud editorial amb Los presidentes de la Comisión Gestora y crónicas fogueriles
(1983), ampliada igualment en 2000 con ‘De José María Py a
José Manuel Lledó’.
Publicacions noves, es una festa renovada.
L’arribada de la democràcia municipal, portà a una ràpida renovació de les estructures de la Festa, llarg temps suportades amb mà de ferro fins llavors per Tomás Valcárcel. És cert que, a partir de 1980, els indicis d’un nou estil,
apareixerà en la revista oficial de fogueres —amb l’incipient
presència de col·laboracions en valencià—. Tot i això, no es
pot dir que es done un pas de gegant a este nivell fins que,
en 1982, l’Ajuntament d’Alacant, aposte per la publicació de
la revista Festa 82, prolongada amb el pas dels anys, variant
únicament la cita numèrica anual. Recorde l’enorme impacte
que’m produí accedir a aquell número inicial, dotat de magnífics continguts, i tractant nombrosos temes del passat i el
present de la ciutat i, per suposat, el mon de les Fogueres,
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marcant durant dècades la que tal vegada haja segut millor
revista de festes editada en la Comunitat Valenciana, què tinguí l’honor de dirigir entre 2000 i 2007, i què prolongà la
seua trajectòria fins a 2012.
La presència de la revista Festa, obligà a la Comissió Gestora a assumir l’anterior revista oficial, encunyant-li el títol
de Fogueres, a partir del ja citat 1982. Serà ja en 1983, quan la
mateixa incorpore una vigorosa impremta cultural, sent Manuel Alcaraz delegat de cultura de l’entitat, vesant en el principal aparador editorial de l’entitat, una atractiva mixtura de
firmes habituals, incorporant a destacats intel·lectuals dels
més prestigiosos estrats de la cultura local i inclús comunitària; Enrique Cerdán Tato, Josep Lluís Berenguer, Daniel
Climent, Raimon, Josevicente Mateo, Enrique A. Llobregat,
Santiago Varela, Vicent Andrés Estellés… part d’ells en llengua valenciana. Era la conquesta d’una legitimació cultural,
que prolongarien qui el van succeir en dit càrrec, en anys
posteriors —Yolanda Escrich y Andrés Lloréns—.
Pot dir-se que durant la dècada dels 80, els llibrets prolongaran l’estela d’ayns precedents, però s’anirà observant en
elles una incipient conscienciació en esta parcel·la, per comissions com la citada Sèneca-Autobusos, el Bº José Antonio
(con eixes publicacions retolades manualment, entre 1984 y
1986), ocasionalment en Plaza de Pio XII (1983) i Portua-
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rios-Pla del Bon Repòs (1984), o en General Mola-Diputación-Renfe (a partir de 1987) i Port d’Alacant (igualment, és
a partir de la seua fundació en 1987). És precisament eixe
any, quan sent delegat de cultura de la Comissió Gestora
Andrés Lloréns, es crearà la formulació de premis als llibrets
que, amb el lògic augment registrat amb el pas dels anys, s’ha
prolongat fins els nostres dies, més de 30 anys després. Fou
l’ocasió en la que, junt a cinc premis nominals, s’instaurarà
el de millor llibret de barraca, millor llibret infantil, millor
portada original de llibret i millor explicació de foguera en
valencià, a més del llibret més original.
Poc a poc, i segons anirem vivint un període daurat per
a les Fogueres, aniran creixent les propostes editorials. A
partir de 1985, cada any apareixerà el luxós catàleg de l’exposició del certamen de Fogueres Experimentals, patrocinat
per la Diputació d’Alacant. El bolletí Fogueres apareixerà amb
una nova i més interesant formulació. A partir de 1988, es
recuperaran les memòries anuals de la Comissió Gestora.
Junt a ells, sorgiran valuoses publicacions, com en 1988, el
llançament de la tesina del prematurament desaparegut Fco.
Javier Sebastiá Las hogueras de San Juan (1928-1987). Consideraciones estéticas sobre un arte efímero. En 1990, unint la intenció
del Patronato del V Centenario de la ciutat d’Alacant, s’edita
el volum Hogueras —el primer sobre la nostra Festa, editat
amb tapa dura—, publicat en fascicles pel diari Información.

786

LIBERUM LIBRI

També dins de dit àmbit, sorgirà el llibre Pregones de Fiestas,
on la recuperació dels pronunciats en les Fogueres, entre
1975 i 1988, albergarà una notable importància.
El salt definitiu dels nostres llibrets.
Si tinguera que destacar un llibret, que marcara un abans
i un després en l’evolució de estes publicacions anuals, no
dudaria en assenyalar al de Port d’Alacant en el ja citat 1990.
Un salt qualitatiu, al temps que la busca clara de publicacions
d’índole monogràfica —en aquell cas, un rigorós catàleg
d’edificacions protegibles en la ciutat—. Fou una inesperada aposta, que aniria acompanyada eixe mateix any, amb el
primer monogràfic llançat en la revista oficial Fogueres 1990,
realitzada per Andrés Lloréns i un servidor, denominada Retazos de un arte menor. S’havia implantat una nova fórmula,
que en anys successius anirien prolongant en un reiterat mà
a mà, entre els districtes Port d’Alacant i Sèneca-Autobusos.
Ens trobem ja en l’última dècada del segle XX, i s’anirà
albirant un enriquiment en els llibrets, encara que ens trobem en un curiós interregne, donat què faltaran anys, per a
eixe boom que actualment fruïm. Junt a esta circumstancia, la
dècada dels 90, permetrà el floriment de noves publicacions,
que ampliaran el ventall editorial de la anàlisis del passat de
nostres festas. Junt a les assenyalades aportacions d’Alde-
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guer, Isabel Tejeda publica en 1995 El arte popular en la fiesta
de Les Fogueres de Sant Joan, baix l’auspici de la Diputació Provincial. La citada entitat i baix la meua direcció, editarà en
1996 Eternamente, Gastón Castelló, al commemorar el dècim
aniversari de la mort del gran artista alacantí. Tot i això, serà
a principis de 1997, quan es presente el que seguix sent, més
de dos dècades després, la millor publicació mai editada en
l’àmbit de nostres festes. Per part d’Almar Ediciones, baix
la coordinació de l’escriptor José Luis Férris, Un lugar en el
fuego aglutinà, baix una exquisida factura editorial, l’aportació
d’un grapat d’experts en diferents facetes de la Festa, tant a
nivell històric, com des de la anàlisis de diverses de les seues parcel·les, conformant un impactant volum de quasi 450
pàgines, il·lustrat de manera sorprenent. A l’any següent, ja
un grau molt més inferior, s’incorpora a mode de quadernet,
la publicació Les Fogueres en la II República, prolongant eixa
estela d’interès suscitada per l’ahir de nostres festes.
L’explosió editorial del segle XXI.
No obstant això, l’autèntic boom de nostres llibrets, estallarà amb força inusitada en el segle XXI, del qual ja hem
viscut les dos dècades inicials. De manera creixent, s’aniran
incorporant comissions, que aposten per la força de la seua
publicació anual, com element transmissor d’episodis i temes de la cultura de la ciutat i, per damunt tot, de nostra Fes-
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ta. Edicions que, també de manera creixent, es beneficiaran
dels quantiosos premis en metàl·lic, brindats per la Generalitat Valenciana —a partir de 1993— que, de manera creixent
i, sempre voluntària, permetran que dits llibrets, es vagen
normalitzant en el protagonisme de nostra llengua vernacla.
Estem en procés creixent d’abaratiment de costos en les
arts gràfiques. Dels alvanços que permetran els mitjos digitals, o la incorporació de nous dissenyadors en nostres
publicacions —alguns d’ells, components de las pròpies
comissions—. Açò permetrè el floriment de referents d’extraordinària qualitat, que tindran com a representants més
significatius, en districtes com els perseverants Sèneca-Autobusos, Port d’Alacant, sumant-se a ells Gran Vía-La Cerámica, Gran Vía-Garbinet, Baver-Els Antigons, Sant Blai-La
Torreta, Ángeles-Felipe Bergé, Nou Alacant, San Fernando,
Vía Parc-Vistashermosa... Però el què cap, arribats a este
punt, és destacar que inclús en publicacions més modestes,
es consolida un esforç en aconseguir llibrets cuidats, reflectint en les seues pàgines motius d’interès, i que s’estendrà a
no poques barraques, como I no volíem, Pica i vola, El cabasset
i tantes altres. I, junt a ells, la creixent, encara que no majoritària, presència de llibrets infantils, confeccionats de manera
manual per els propis menuts de les respectives comissions.
Monogràfics, galeries gràfiques, treballs, en línies generals
definits en el seu interès que, no dubte en considerar el ma-
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jor aport editorial de cultura popular local, que brinda anualment la ciutat d’Alacant, i què tindria en referents como
David Gerona Llópis, Víctor López Arenas, Albert Poveda
Gadea, Armado Parodi Arróniz, Alejandro González Borja,
Luis Amat Vidal, Gonzalo García Ballesteros, José Manel
Lledó Cortés, Miguel Ángel Durá Abad, alguns dels més inquiets especialistes, en furgar del passat, temes y episodis
de la vida local i, per damunt de tot, del conjunt de nostres
Fogueres.
Junt a això, les dos dècades d’este segle, han permès la
proliferació d’un amplíssim conjunt de publicacions. Sent
estes tantes i tant variades, em vaig a permetre ser selectiu,
destacant les que al meu juí revestixen major interès. El luxós llibre Fogueres. Ayer y hoy de la fiesta (2001, Isabel Tejeda y
Juan Carlos Vizcaíno). El valencià als llibrets de foguera (19281936) (2000, Josep Lluís Martos i Carles Segura). El magnífic estudi Teatre foguerer (2002, Jaume Lloret). El monogràfic
Les Fogueres de Gastón (2003, Santiago Linares y Agustín Medina). L’estupenda publicació recopilatòria Fogueres de
Sant Joan. 75 aniversario. 1928-2003 (2003, Santiago Linares, Agustín Medina y Antonio Oliver). L’esplèndid estudi
dels primers nou anys de nostra Festa, Alicante arte y fuego
(2010. Armando Parodi). L’entranyable Fuego en el agua. Historia de les Fogueres de Sant Joan en el Puerto de Alicante (2011, José
Manuel Lledó). La valuosíssima mirada en torn al passat de
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nostra plàstica Jugar con fuego. Artistas plásticos en les Fogueres de
Sant Joan (2012, Victor López). La recopilació al voltant de
nou dècades de nostra festa, coordinada personalment, baix
encàrrec de la Federació de Fogueres Memoria, de una Fiesta
(1928-2018), o el treball de Luis Miguel Sánchez Alicantinos
y especiales (2018).
Tota una successió d’exponents generades per les Fogueres —la llista és encara més extensa—, que avalen el creixent
interès per nostra Festa, en la que no absentarà la mirada
crítica col·lectiva de ¡Oh, Hogueras!: otra visión de las hogueras
de Alicante (2005, VVAA), demostrant que la gran celebració
alacantina, podía ser abordada des de plantejaments i mirades, en ocasions contraposades.
El futur; Uns llibrets al límit?
Quin és el moment actual en les publicacions de les Fogueres? Estime que molt positiu, però amb certes interrogants.
No em cap dubte que les mostres emanades pel conjunt
de comissions en la ciutat, comporten el bloc més valuós i
consistent, d’entre les editades en el conjunt de festes de la
Comunitat Valenciana. Estic convençut d’això, però, al mateix temps, crec què estem prop de morir d’èxit. Estan totes
les comissions preparades per assumir el repte d’un llibret
ambiciós, caient en ocasions en conjunts faltats d’especial
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interès? Seguixen existint temes per a ser tractats amb certa
profunditat, en les pàgines dels mateixos? Hi ha altres possibilitades que fugissen de la fórmula del monogràfic? Són
preguntes que no deixen de vindrem a la ment, envoltats en
unes edicions cada vegada més sofisticades, millor dissenyades, encara que, ai!, amb continguts no sempre a la mateixa
alçada.
Paral·lelament, no tot revestix la mateixa positivitat. Després d’uns anys de creixent decadència en les últimes edicions
—tant de continguts com en l’expressió editorial—, la revista Festa s’editarà per última vegada en 2012, coincidint amb
la crisi econòmica, què possibilità la seua trista desaparició.
Això va afavorir la fusió amb la revista anual Fogueres, editada
per la Federació de Fogueres, creant-se en 2013 l’anual Festa
de Fogueres, imitant en la seua configuració el Llibre Oficial
Faller editat en Valencia. Allò lamentable de dita fusió, és
comprovar com en els últims anys, este aparador editorial
per a les nostres festes, ha abandonat qualsevol ambició cultural de cert calat, per a erigir-se com una memòria visual de
l’exercici, i l’edició festívola que’l va precedir —coincidint
amb la lamentable desaparició de les memòries anuals, quasi
una dècada absents—, i un vistós, però insubstancial catàleg,
dels elements de l’edició què anuncia —esbossos, fotos de
belleses i dames d’honor—.
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Així doncs, es pot dir que’l context de les lletres foguereres, es troba en un cicle saludable, encara que en la involuntària busca d’una evolució de les seues línies genèriques, al
temps que, patentitzant el seu escàs nivell en la més rellevant
edició anual, i sense arribar a la força difusora que, a nivell
nacional, es va viure de manera especial en els anys de la
II República. No obstant, podem sentir-nos orgullosos del
bagatge abastat en les últimes tres dècades. El fet de l’existència d’estes pròpies línies, o que els nostres germans fallers
ens miren amb certa admiració significa, al menys, que alguna cosa hem fet bé en el camí.
Juan Carlos Vizcaíno Martínez
Emblema d’Or i Brillants de les Fogueres d’Alacant
Bunyol d’Or de les Falles de València

La història de les falles no es
conta en veu alta:
Es murmura.
El premeditat assassinat de la revista
El Fallero

na de les zones en què creix, de manera natural, i es cultiva, amb major cura,
l’oblit és València. Ningú no coneix la
seua història, ni molt menys té interés
en ella. Ens hem acostumat a caminar
damunt dels nostres il·lustres morts,
sense preguntar-los què van ser i què
van fer per la seua ciutat.

U

Només uns pocs d’aqueixos ciutadans il·lustres estan en
el record dels veïns. Més per formar part de carrers i places
pels quals el vianant circula amb freqüència, que per la seua
història.
Un d’aqueixos valencians a qui es va condemnar a l’oblit
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d’una forma sistemàtica, durant huitanta anys, és Vicente
Miguel Carceller (1890-1940), editor, escriptor, activista i
periodista.
És conegut com a director i editor de La Traca i de desenes de publicacions de tota classe; entre elles, més de sis
capçaleres diferents dedicades a les falles; sent, precisament,
aquestes últimes les que, en aquestes pàgines, intentem recordar.
En aquests últims temps, gràcies a la Llei 52/2007 de 26
desembre, coneguda popularment com a Llei de la Memòria
Històrica, s’està intentant traure de l’oblit molts homes i
moltes dones que van donar la vida per les seues creences.
Com diem, d’algun temps ençà, vénen apareixent en la
premsa, en les revistes i en els llibres, històries que no deixen
indiferent el lector. Entre elles, Quaderns de Cultura1, Hibris2,
Cendra3 i diversos llibres dedicats a la seua obra, com el catàleg de l’exposició en el Centre Cultural La Nau4 en homenatge a La Traca i al seu editor.
1
Quaders de Cultura, El País, 14 de maig de 2009, núm. 475.
2
Hibris Revista de Bibliofilia, núm. 63-64, maig-agost de 2011, Prudencio Mateos Pérez.
3
Cendra
4
Centre Cultural La Nau, Universitat de València-Sala Estudi General,
5 d’octubre de 2016-15 de gener de 2017.

LA HISTÒRIA... ES MURMURA.

797

L’historiador Antonio Laguna en el seu llibre Carceller
ens descriu el nostre personatge, com: “Valenciano festivo y
transgresor, capaz de dar forma gráfica y textual a una filosofía, que
identificó buena parte del ser y del sentir valenciano en el primer tercio
del siglo XX.”
5

Carceller va vindre al món el 28 de març de 1890, en el si
d’una família modesta, la qual cosa li va impedir, com a tants
uns altres, tindre formació acadèmica.
Des de molt jove, és un apassionat lector de tot el que està
relacionat amb la cultura popular de la seua terra, sent les
seues principals fonts d’inspiració els sainets d’Eduardo Escalante i les revistes com El Mole, La Donsaina (des de 1844),
El Tabalet i El Sueco, aparegudes en 1847 i fundades per José
María Bonilla, Pascual Pérez Rodríguez i Bernat i Baldoví i,
com no, l’obra literària de Vicente Blasco Ibáñez.
L’11 de setembre de 1909, a l’edat de 19 anys i amb seixanta
pessetes en les butxaques, inicia la seua carrera editorial amb
el projecte de reeditar La Traca -tancada l’any 1889-, amb un
nou nom: La Traca Nova. Aquest intent li dura només cinc
números.

5

Carceller: El Éxito trágico del editor de La Traca.
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Dos anys després, al desembre de 1911, després de la
mort del fundador, José María Puig i Torralba (1854-1911),
intenta, per segona vegada, reeditar La Traca. Intent que li
va portar a la presó, l’any 1912, per publicar una caricatura
dedicada Alfons XIII.
Juntament amb Carceller, en aquest segon intent, apareixen diversos col·laboradors que l’acompanyaran en projectes posteriors, com Félix Azzati Descalzi (1874-1929),
director del diari El Pueblo i mentor de Carceller en molts
dels seus projectes.
Bernat Morales Sanmartín (1864-1947), amb qui funda la
col·lecció El Cuento del Dumenche, en 1910, i José María Esteve Victoria (1989-1936), que col·labora en El Cuento del Dumenche i que, anys més tard, en 1912, funda la revista Pensat i
Fet, amb Ricardo Sanmartín Bargues i Francisco Ramil.
En 1923, va ser una altra vegada tancada. Aquesta vegada,
per una caricatura de caràcter religiós en l’exemplar 659.
Malgrat els seus continus problemes amb la censura, mai
no va desistir de la seua aventura editorial, que creix any
rere any, amb revistes, fullets i col·leccions literàries, com
El Cuento del Dumenche (creada en 1914), El Chorizo Japonés
(1915), Nostre Teatro (1921) i El Clarín (en 1922), entre altres.
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Com diem, Carceller sempre es va interessar pel món festiu local, donant notícies en les revistes que edita, o incloent,
juntament amb les seues publicacions, suplements especials
dedicats a les falles, al Carnestoltes, o a les festes de Pasqua.
Els primers d’aquests especials dedicats a les falles els trobem en els anys 1916 i 1917; els quals es distribueixen, juntament amb els exemplars de La Traca números 233 i 288,
respectivament. Els dos suplements els edita Prensa Valenciana.
En aquest punt, cal dir que la dificultat de trobar exemplars, en aquest període, de La Traca, ens porta a desconéixer
si va aparéixer algun altre exemplar dedicat a les festes amb
anterioritat a 1916, o l’any 1918.
En 1919, ens trobem amb un altre exemplar. L’últim aparegut, fins hui, és el de 1924, que apareix juntament amb
l’exemplar de La Traca número 650, distribuït i editat per
l’Editorial Carceller.
Com ja hem dit, no és fins a 1921 quan Vicente Carceller funda l’editorial que porta el seu nom. Any que inicia
la col·lecció de Nostre Teatro6, una de les seues publicacions
més conegudes, i El Fallero. Periódic festero, buñolero i sandun6

Nostre Teatro.
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guero, revista que dóna nom a totes les del gènere, i que es
converteix, en poc de temps, en la més influent en els sectors
populars de la ciutat; amb tirades anuals que superaven els
cent mil exemplars, impreses en diverses edicions, gràcies a
les rotatives del seu editor Vicente Carceller.
80.000 eixemplars tira el fallero.
Estem convensuts de que la modestia es un estorb en la vida y
encara que només siga per una volta anem a despojarnos d´ella
pera dir al públic cuatre coses en honor.
El fallero, desde fa alguns añs, el periódic de machor tirá del
Regne de Valencia, aixina com sona, DEL REGNE DE
VALENCIA, y sa espléndida presentació y baratura deu la
enorme popularitat de que gocha.
Se venen tots els añs 80 mil y s´en vendrien 100 mil si la
capasitat de nostra maquinaria mos permitira ferlos en el breve
plazo de uns dies.
El Fallero 1927
Aquesta situació li ocasionarà més d’un enemic i nombrosos imitadors, i acabarà veient-se en la necessitat de defensar-se amb editorials i articles com “Als del Pensat i Lleig”
-aparegut en el setmanari La Traca del 25 de març de 1922-,
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en el qual acusa de “delators chuplaciris”7 a la revista Pensat
i Lleig , o “Competència o delinqüència?”8, aparegut, en 1930,
després de l’intent de falsificació que pateix la publicació, el
mateix any, per part de la revista Els Falleros, dirigida per
Pepe Cortes; pel que sembla, fill d’un amic personal del mateix Carceller.
“Ham segut víctimes d’un engañ”, article aparegut en les
publicacions La Donsaina i Les Falles, les dues aparegudes en
1931, en contra de les argúcies del Comité Faller i en contra
de l’edició de determinades publicacions; ja que, al costat de
l’Associació d’Artistes, pretén fer un Anuari Faller i monopolitzar així els esbossos i les revistes falleres.
I, finalment, l’article que apareix en 1932, “Salut, caballers.
Ya estem así”, en el qual acusa de mentideres, innobles i estafadores a un grup de revistes que publiquen esbossos amb
direccions falses per a dir que apareixen més falles que les
que anunciava El Fallero, en les seues pàgines.
“Als del Pensat y Lleig9”
El Pensat y Lleig era el periódic de machor tirá del reine de
Valencia; una volta al añ eixia y el public l´arrebataba de les
7
8
9

Chuplaciris: Beats.
Pensat y Lleig: Pensat i Fet.
La Traca, núm. 554 de 25 de març de 1922.
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mans dels venedors… hasta que ixqué El Fallero y en lucha
franca y noble li guañá la pelea, reduinlo a la més mínima expresió….
Hui el Pensat y Lleig es un cadáver, un cadáver que han pasechat els venedors per els carrers de Valencia durant uns dies en
mig de la itinerancia del públic, mentres la enorme tirá de “El
fallero” se agotaba rápidament.
Pero vive dios que els chuplaciris del Pensat y Lleig no podien
conformarse en este resultat. Era presís fer algo, inventar algo,
discubrir algo, ¿Y qué diran que tenen? ¡Una mona!.
Sentintse impotens pera vencernos en el terreno periodístic, compraren un eixempar de la Traca atrasat y s’anaren a llechirlo al
Gobernador para que nos multara.
Y la multa fon de 250 “beates.10” Cantitat suficient pera “fermos una” traquera-paella, y convidar a les postres als delators chuplaciris.
Creuen vostés que estem calents per la multa? No señor.
En aquest punt, cal situar els moments que s’estan vivint al
país des d’inicis de segle. L’aparició dels partits antidinàstics,
el naixement dels partits regionalistes, l’aparició dels moviments obrers, al costat de la pèrdua de les últimes colònies
en 1898 (Cuba, Puerto Rico i Filipines) suposen l’entrada del
país en un període de temps en què el pessimisme i la frustració s’apoderen de l’opinió pública espanyola. La guerra
10

Beates: Pessetes.
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europea entre 1914 i 1918 i el desastre de la guerra amb el
Marroc en 1921 divideixen tota la societat espanyola, situació que desemboca en el colp d’estat de Primo de Rivera el
13 de setembre de 1923.
En conseqüència, la declaració de l’estat de guerra, juntament amb la pèrdua de les garanties constitucionals, fa
impossible la continuïtat de La Traca, molt crítica contra la
monarquia i la guerra amb el Marroc.
Carceller va intentar sortejar la censura en les seues publicacions, utilitzant altres capçaleres com La Sombra, creada
el 19 de juliol de 1924, i La Chala, el 17 d’abril de 1926; les
quals editen, entre ambdues, diversos suplements que inclouen huit dedicats a les falles de la ciutat, entre els anys
1925 i 1933.
És en aquests anys, en plena dictadura de Primo de Rivera, quan les falles inicien el seu camí cap a la modernitat i es
converteixen en la primera festa de la ciutat, en detriment
d’altres festes com el desaparegut Carnestoltes i El Corpus.
L’estructura festiva que es crea és pràcticament igual fins
als nostres dies -excepte els elements religiosos-, amb la
creació del Comité Central Faller en 1928; el tren faller, en
1927; la Setmana Fallera, el 1932; l’Associació d’Artistes; la
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figura de la Fallera Major, en 1931, i el Ninot Indultat, en
1934.
Com és lògic, l’interés de la premsa s’incrementa, i apareixen les primeres pàgines dels diaris dedicades a les falles,
que es converteixen en una cosa habitual, i, juntament amb
elles, apareixen els primers periodistes dedicats a la festa;
destacant, entre ells:
-Manuel García Dasí, ‘Tristezas’, periodista en El Mercantil Valenciano, que escriu de falles entre 1930 i 1936, i
que va ser col·laborador dels primers concursos de falles infantils amb els premis Colilla, i que també col·labora en El Fallero.
-José Navarro Cabanes, col·laborador del Diario de
Valencia, i creador de la secció “Literatura Fallera” dedicada als llibrets de les comissions.
-José María Esteve Victoria, encarregat de les notícies
de falles en el Diario de Valencia.
-Els col·laboradors del diari El Pueblo Enrique Malboysson, des de 1929, així com Miguel Durán i Tortajada, i Vicente Lambies, a partir de 1934, entre altres.
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Entre les revistes especialitzades que apareixen aquests
anys, destaquem, sobre les altres, Pensat i Fet, nascuda en
1912, i, anys més tard, en 1921, El Fallero. Ambdues intenten
orientar la festa, cadascuna des de diferents punts de vista.
Curiosament, ambdues estan d’acord en les idees fonamentals sobre la festa, i en nombrosos articles d’opinió es
mostren en contra de la falla artística, compartint també no
sols opinions sinó fins i tot col·laboradors. El que més els
separa és l’organització i la concepció dels festejos.
Mentre Pensat i Fet forma part d’un grup de publicacions,
com Valencia Atracción i el Diario de Valencia, les quals pretenen organitzar i potenciar les falles per a atraure el turisme
local i nacional11, El Fallero és partidari d’uns festejos més
localistes, fets per i per als valencians.
No hi ha més que veure les tendències polítiques dels fundadors de les dues publicacions per a veure el públic al qual
anaven dirigides:
-El Fallero està vinculat pel seu editor Vicente Carceller als moviments republicans anticlericals de la ciutat, i relacionat amb el diari local El Pueblo, amb el qual
compartia els esbossos i redactors, fundat per Vicente
11
“El inicio de la Modernidad”, Libro Oficial Fallero. Autor: Manolo
Sanchis.
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Blasco Ibáñez.
-Pensat i Fet té, entre els seus fundadors, al llavors president de la Casa dels Obrers i de la Confederació dels
Obrers Catòlics de Llevant, José María Esteve Victoria,
que, alhora, era tipògraf i col·laborador dels periòdics
locals La Voz Valenciana i Diario de Valencia, els dos periòdics vinculats a la Dreta Regional Valenciana.
No obstant, Ricardo Sanmartín Bargues, membre de la
junta directiva de l’Agrupació Valencianista de la Dreta Regional Valenciana, curiosament, col·labora amb El Fallero en
els anys 1930 i 1931, i en La Donsaina de 1930, sent l’il·lustrador Francesc Ramil López.
La rivalitat de les dues publicacions continuarà. Així, per
exemple, mentre que Pensat i Fet planteja assumir l’organització de la festa, El Fallero està en contra, amb articles com:
“Pera evitar el centralizar la festa fallera, deu de
desapareixer el comité fallero12.
El alcalde de la siutat don Vicent Lambies, valencià
ilustre que al front de la Corporació munisipal desenrrolla una chestió altament patriótica y purament admi12

El Fallero, 1933.
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nistrativa habera pasat a la historia con alcalde eixemplar si de una plomá habera suspés el Comité Fallero y
l’Asociacio de artistes de Falla.”
EL FALLERO.
L’entrada de Carceller en el mercat de les revistes falleres
suposa la posada al dia de les publicacions que, fins al moment, venien apareixent, amb major o menor fortuna, des
de 1908, amb tirades relativament reduïdes. La major part
d’elles estaven vinculades a revistes dedicades al món de l’espectacle i ambients literaris com Impresiones, de Manuel González Martí; Luz y Arte, des de 1910, de José María Aznar
i Pellicer; Guante Blanco13, de Maximiliano Thous; Piripitipi14,
de l’any 1916, de Vicente Ferrer, i El Rápido15, i El Rayo16,
dirigides respectivament per Francisco Gómez Durán i Vicente Tomás Martí, publicades ex professo per a les falles.
De tots aquests intents, només es manté la coneguda Pensat i Fet apareguda en 1912.
La competència entre les publicacions propícia que mol13
14
15
16

Guante Blanco: aparegut entre 1916 y 1918, ambdós inclosos.
El Piripitipi, 1916.
El Rápido.
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tes capçaleres no duren en el mercat més de dos anys.
Cal no oblidar que, des de l’aparició l’any 1921 del Fallero
fins a la seua desaparició en 1936, l’Editorial Carceller edita,
en 15 anys, vint-i-sis falleros amb els quals inunda el mercat,
com són La Sombra17, en 1925; La Chala, de 1928; El Tabalet18, de 1926; La Donsaina19, editada en 1930, i Les Falles, en
1928.
17
La Sombra. Festiu y lliterari: Revista literària apareguda el 19 de juliol
de 1924, que es manté en els quioscos fins a abril de 1926. Apareix com a
continuació de la censurada La Traca al maig de 1924, en el número 659. En
la seua curta vida en els quioscos, realitza dos especials de falles.
Números especials dedicats a les falles
1925 La Sombra
núm. 34
pàg. 16
1926 La Sombra
núm. 84
pàg. 16
Està escrita en valencià i impresa a dues tintes, roja i negra. Participen els escriptors José Rodrigo Alamar i T. Meseguer Bru. L’últim número va aparéixer
el 10 d’abril de 1926, canviant la capçalera a La Chala.
18
El Tabalet. Periódico fallero y dicharachero: Revista apareguda l’any
1930, al preu de 20 cèntims, que està escrita en valencià. En les seues vinti-dues pàgines, apareixen, juntament amb una portada de Pertegás, les
il·lustracions de Pascual Llop i les col·laboracions literàries de Rafael Gallano
Lluch, F. Hernández Casajuana, Maximiliano Thous, Vicent Pedro, X. Vantos
Lluch, Ricardo Sanmartín i Costantí Llombart.
19
La Donsaina. Revista apareguda al febrer de 1930, editada per l’Editorial Carceller. Va eixir a la venda al preu de 20 cèntims. La col·lecció consta
de dos exemplars apareguts en 1930 i 1931, aquest últim com a suplement de
la revista número 238 de La Chala. En la part literària, apareixen abundants
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El Fallero, des dels seus orígens, destaca en les seues pàgines una cuidada presentació dels esbossos de les falles,
dibuixats tots ells per coneguts il·lustradors, com Enrique
Pertegás Ferrer (1889-1962), que és un dels dibuixants principals, ja que els seus dibuixos apareixen en desenes de publicacions així com en la major part de les portades de les
revistes de l’editorial.
Juan Pérez del Muro (1895-1949), dibuixant de La Traca i
col·laborador dels diaris locals El Pueblo i El Mercantil Valenciano, on, al costat de Luis Dubón (1892-1953), participa en
el suplement Los Chicos i dibuixa els coneguts herois infantils
“Colila y su pato Banderilla”.
Completen l’elenc d’il·lustradors Verchili (1898-1989)
i Vercher (1900-1934). Els dos reprodueixen els esbossos,
convertint-los en clars referents per a l’estudi de les falles
poemes de caràcter festiu, principalment d’autors anònims, i, acompanyant a
aquests, els textos de Josep Bernat i Bardoví, López Chavarri, Ricardo Sanmartín, José Cebrián Navarro i Vicente Marco.
Les Falles, números especials de La Chala.
Número 90, any 1928
Número 141, any 1929
Número 186, any 1930
Número 236, any 1931
Número 245, any 1932
Número 294, any 1933
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entre els anys 1921 i 1936.
En el seu primer exemplar, El Fallero intenta marcar ja
les diferències de qualitat. No hi ha més que contrastar les
portades de les dues publicacions, la de Pensat i Fet de 1919
i la del Fallero en 1921, portades molt similars, la primera en
blanc i negre i la segona en color. No podem oblidar tampoc
la similitud de les portades dels anys 1922 i 1923, sense poder assegurar qui còpia a qui.
En 1924, Pensat i Fet realitza la primera portada de caràcter
religiós en una publicació fallera. Alguna cosa que, com és
de suposar, El Fallero no comparteix. En 1927, Pensat i Fet
amplia el format a la grandària del seu competidor.
¿Competencia o delincuencia?20
El que per’a competir se val de armes innobles, se aprofita de
la despresiable mentira, per’a sorprendre als incauts recurrix al
engañ la cara s’esmuñ per les encrusijades eixe més que’l nom del
competidor mereix el de delincuent.
Estos dies se ha publicat un paper de falles fetes esclusivament
per’a perchudicar a “el fallero” i engañar al públic.
Per’a conseguirlo han falsificat nostre titul, de gloriosa eixecutoria. Els venedors que duyen la falsa mercansia pregonaben “El
20

El Fallero, març de 1930.
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Fallero”, que’l públic adqueria presurós creguense que se trataba de nostre periódic, i al donarse cónter del angañ trencaba els
eixenplars, asquechat de tanta cretinés.
El autor d’eixe despresi ab l’enchendro es el fill de un gran
periodista, d’un home de cor, honrat, cult, bona persona, d’un
escritor que militá en la redacsió de “Les Provincies”, més de
trent’añs, i mos honrá en la seua amistat hasta que la mort el
separá de nosatros.
El fill no li sembla al pare. Si el plorat amic nostre alsara
els ulls i vora al seu retoño sempre en ridícul, fent males pasaes,
segurament que de vergoña se tornaria a morir.
En tots els suplements, així com en El Fallero, juntament
amb els esbossos fallers apareixen abundants poemes i relats
curts, seleccionats en la seua major part dels “llibrets” de
falla apareguts cada any, recopilats en seccions com “Retalls
de llibrets de falla”.
Entre els autors, ens trobem Enrique Malboysson21, José
Cebrián Navarro22, Ricardo Sanmartín Aguirre23, Rodrigo

21
Articles de Enrique Malboysson: “Les falles de San Chusep”, 1933.
22
Articles de Pepe Cebrián Navarro: “Mentres la flama espurnetja”,
1931.
23
Articles de Ricardo Sanmartín Aguirre: “Chents superstisioses”, 1931,
i “Chiquets de profit”, 1930.

814

LIBERUM LIBRI

Alamar24, Manuel Guillot Calatayud25, José Payá Espinós26,
Jesús Morante Borrás27, Ricardo Valero28, Eduardo Martínez Ferrando29, Miguel Tallada30, Manuel Bertolín Peña31, V.
Vindeu Artal32, Vicente Marco33, Manuel Gracia Dasí34, Fernando Meliá35, Joaquín Segura36, X. Cantos Lluch37, Antonio
Lanzuela Álvaro38, José Gallego Vicent39, Jesús Álvarez40, Vicente Cirujeda Roig41, Ch. B. Argent Morales42, Bruno Alba24
Contes de Rodrigo Alamar: “Al meu Pepico”, 1929; “Ya s’acosta sant
Chusep”, 1931, i “Nostre concurs de bellesa”, 1932.
25
Contes de Manuel Guillot Calatayud: “Un valensiá verdader”, 1931.
26
Contes de José Payá Espinos: “El ensomit de Riteta la pentinadora”,
1930.
27
Poemes de Jesús Morante Borrás: “Día de falles”, 1932.
28
Articles de Ricardo Valero: “Les falles de Sen Chusep”, 1932.
29
Articles de Eduardo Martínez Ferrando: “El día més valenciá de
l’any”, 1932.
30
Contes de Miguel Tallada: “La plantá de la falla o Pepico ya té novia”,
1932.
31
Poemas de Manuel Bertolín Peña: “Glosari”, 1932.
32
Contes de V. Vindeu Artal: “El piropechador”, 1932.
33
Contes de Vicente Marco: “Chunt a una rosa, una espina”, 1931.
34
Contes de Manuel García Dasi: “Milagritos No”, 1931.
35
Poemes de Fernando Meliá: “¡A plantar la falla!”, 1931.
36
Poemes de Joaquín Segura: “Volaors”, 1931.
37
Contes de Cantos Lluch: “Caballers, quina nit”, 1930.
38
Contes de Antonio Lanzuela Álvaro: “¡Pa’ desahogats, els falleros”,
1930
39
Poemes de Josep Gallego Vicente: “Una falla cada any”, 1930.
40
Poemes de Jesús Álvarez: “¡Viache del tio Pep en festes de S. Chusep!”, 1930.
41
Poemes de Vicente Cirujera Roig: “Versos que dedique a un Pepe”,
1929, i “¡Foc en ella!, 1930.
42
Contes de Ch. B. Argent Morales: “Entre amics”, 1929.
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rracín43 i Pascual Gregori ‘fill’44.
Nostra misió com valencians y artistes es contribuir en la modestia de nostres forses a esta festa tan típica y netament valenciana. Y fet este chicotet preambul EL FALLERO se retira
por el foro saludant cortesment a la prensa valenciana y públic en
cheneral.45
Vicente Carceller46, 1922
En aquesta primera època, apareix en les seues pàgines
aquest interessant repertori d’autors que la converteixen, en
pocs anys, en la revista més influent de la ciutat, aconseguint
unes tirades anuals que superaven els cent mil exemplars en
diverses edicions.
El mateix Carceller s’involucra directament amb articles
d’opinió com “Més alegria, señors fallers”, aparegut en 1926,
en el qual el seu autor recorda unes festes desaparegudes,
amb una certa enyorança.
La festa de les falles guaña en art ¡Qui ho ducta! Pero pert en
sabor típic, en inchénit, en gracia emotiva. Les falles de carácter
43
Contes de Bruno G. Albarracín: “El casament del Garrufo”, 1929.
44
Contes de Pascual Gregori: “Guilindaines”, 1929.
45
Editorial de Carceller en El Fallero, en 1922.
46
Articles de Vicente Miguel Carceller: “Carácter fallero”, 1922; “En
Capella”, 1923; “No estic en casa”, 1926; “Blasco y Sorrolla se troven en lo sel”,
1929, i “Aladroc”, 1930.
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alegre y bullanguero, aquelles epigramátiques de chismorrería de
vehinat y crítica local, que s’han convertit en uns lujosos monuments d’art molt arquitectónics pero falts de les verdaderes característiques que deuen concurrir en una falla.
La falla es una festa purament valenciana que organisa el
vehinat pera divertirse, no pera posarse serios y compunchits. Se
pot eixersir en ella la crítica baix tots els seus aspectes, pero ha
de tindre gracia, inchénit y orichinalitat. Sin embargo, la machor
part dels artistes ho prenen en serio y fan cada cosa fúnebre per
ahí que hiá pera morirse de pena.
No digam res d’eixes bandes de música que pera alegrar el
ambient fallero se arranquen tocant el “Parsifal” o atres peses de
concert que l’algarabia de lo públic deixa inédites.
Menos serietat, señors falleros y vinga alegría. Cuant toquen a
divertirse hiá que divertirse, y cuant toquen a plorar… hiá que
divertirse també.
Este mon son cuatre díes y hiá que pasarlos lo mes alegrement
posible.
Vixquen, pues, les falles antigues, les de chisme de veinat, aquelles típiques falles de crítica local, aquelles falles ahon la sátira,
que sempre constituí la característica de nostre poble, se mostraba
punsat y epigramática bullisiosa y alegre.
Les obres d’art pera les academies ahon puguen conservarse
dignament y pregonen el prestichi de nostres artistes.
Entre les signatures que ens trobem en aquests anys, cal
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ressenyar Rafael Gayano Lluch47, Luis de Val48, Vicente Pla
Mompó49, José Épila50, José Navarro Cabanes51, Eduardo
López Chavarri52, Rafael Sanchis Arcís53 i Manuel González Martí54, Ventura Vidal55, Eduardo Buil56, Enrique Bohorques57, Luis Enrique Durán Tortajada58, Jesús Morante

47
Contes de Rafael Gayano Lluch: “La Replegá”, 1921; “De cuando acá
resurgieron las fallas”, 1946, i “La Poesía en la Fiesta de las Fallas”, 1947.
48
Articles de Lluís de Val: “L’estoreta, 1921; “Les coses velles”, 1924; “La
Falla”, 1926; “El argument de la falla”, 1929; “La falla del amor”, 1925; “Davant
de la falla”, 1926; “El Miracle”, 1927, i “Una rahó”, 1828.
49
Articles de Vicente Pla Monpó: “La plantá”, 1921, i “Boseto”, 1925.
50
51
Articles de José Navarro Cabanes: “Els Estandarts”, 1921; “Els primers
librets de falla”, 1925; “Lo que se deu cremar en una falla”, 1927; “Crítica y no
homenache”, 1928, i “Valencia fallera”, 1929.
52
Articles d’Eduardo López Chavarri: “La Música”, 1921.
53
Articles de Rafael Sanchis Arcís: “La cremà”. 1921.
54
Articles de Manuel González Martí, ‘Folchi’: “La comisio”, 1921; “Declaració important”, 1924; “Parlaories”, 1926, i “La premsa periòdica i la festa
de les falles”, 1931.
55
Articles de Ventura Vidal: “Monólec monisipal”, 1923, i “Nasos
d’egua”, 1925.
56
Articles d’Eduardo Buil: “La Sorpresa”, 1923; “La flama de la falla”,
1925; “Fórmula per fer una falla”, 1926; “El día apoteósic de les falles”, 1927, i
“La máxima exaltació de la ciutat”, 1928.
57
Articles d’Enrique Bohorques: “Mentres se crema la Falla”, 1924; “La
trachedia de Calígula”, 1925; “Una carta”, 1927, i “El decálec del fallero”, 1929.
58
Articles d’Enrique Durán Tortajada: “El dia 19 de Mars”, 1926; “Ací
no hi ha qui s’entenga o el viatge del tio Pep”, 1927; “Florido es cansá de viure”, 1929; “Açò es jauja”, 1930; “Les falles art popular senzill i espontani”, 1933.
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Borrás59, Fausto Hernández Casajuana60, Tristezas61, Emilio
Juan Favies62, José Sanchis Nadal63, Vicente Montoro Lacomba64, Vicente Casp65, José Montoro Torres66, Antonio
Villegas67, Manuel Martínez Bonora68, Rodrigo Alamar69,
Giménez Cotanda70, Godofredo Ros71, José Soler Carnicer
72
i Jesús Morante Borrás73.
El colp d’estat del 36 suposa el tancament definitiu de
59
Articles de Jesús Morante Borrás: “Valensiáns que torneu a Valencia”,
1927; “Consecuencies falleres”, 1928; “La festa de San Josep”, 1929; “Flames
patriótiques”, 1930; “¡Nostres falles!”, 1931; “Coples falleres” 1933; “¡Gloriós
Sant Josep patró de les Falles!”, 1945; “La plantá de la falla”, 1959.
60
Articles de Fausto Hernández Casajuana: “¿Qué es una falla?”, 1929.
61
Articles de García Dasí ‘Tristezas’: “Cuento filarmónic”, 1931; “La
ilustre fregona”, 1932, i “Un músic masa llest”, 1935.
62
Articles d’Emilio Juan Favies: “Les Fallas”, 1934, i “Falles valencianes”,
1935.
63
Articles de José Sanchis Nadal: “Les falles infantils”, 1934.
64
Articles de Vicente Montoro Lacomba: “La falla”, 1934; “Después de
la cremá”, 1935, i “Desichos falleros”, 1936.
65
Articles de Vicente Casp: “Falles d’anyorances”, 1935.
66
Articles de José Montoro Torres: “Entre artistas y falleros”, 1935, i
“Les falles infantils”, 1936.
67
Articles d’Antoni Villegas: “Rápida”, 1936.
68
Articles de Manuel Martínez Bonora: “Pepico, el chic del llibret”,
1936, i “Castic”, 1945.
69
Articles de José Rodrigo Alamar: “Història d’un ninot de falla relatá
per ell mateix”, 1936, i “Ya s’acosta Sant Josep”, 1945.
70
Articles de Giménez Cotanda: “Ninots”, 1936.
71
Articles de Godofredo Ros: “Pórtico de las fallas de Valencia”, 1959.
72
Articles de José Soler Carnicer: “La dispará”, 1959.
73
Articles de Jesús Morante Borrás: “La Plantá de la falla”, 1959.
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l’Editorial Carceller i l’embargament o la desaparició de totes les seues publicacions.
Després de la guerra, malgrat els intents de reeditar El
Fallero amb la capçalera Els Falleros. Revista de les típicas fallas
valencianas, en 1941, no va tornar mai a ser la revista que havia sigut anys abans.
L’any 1945, va canviar de nom a l’anterior El Fallero, aquesta vegada registrat per l’Editorial Todo.
La revista va mantindre el format i la part gràfica del Fallero original. Fins i tot les il·lustracions interiors pertanyen
al dibuixant Pertegás, excepte la del primer exemplar, que la
realitza Mellado.
En aquesta segona època del Fallero, abandona per complet la seua línia original utilitzant de manera esporàdica el
valencià, i iniciant una sacralització dels articles, en els quals
apareixen col·laboradors nous juntament amb alguns ja coneguts: Teodoro Llorente Falcó74, Clemente Cerdà75, Lucio

74
Articles de Teodoro Llorente Falcó: “José, Joselito, D. Pepe, Pepito y
Pepet”, 1945; “Llibret de la falla”, 1941; “La falla de la plaza de Toros”, 1943; i
“Un bando sobre las fallas del año 185”, 1944.
75
Articles de Clemente Cerdá: “Hogueras del recuerdo”, 1945.
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Ballesteros76, José Peris Celda77, Jesús Llovet78, Carles Salvador79, José Barberá Armelles80, Justo de Ávila81, Salvador Alcácer82, Vicente Badía83, Eduardo López Chavarri84, Antonio
Casanoves Arnadis85, Jesús Morante Borrás86, Elías Olmos
Canalda87, José Ombuena88, R. Alfaro Taboada89, Ramón
Andrés Cabrelles90.
Entre 1947 i 1948, canvia per tercera vegada l’orientació, i
s’inicia una llarga i vergonyosa decadència, que el porta a la
desaparició gradual de tota la part literària.
76
Articles de Lucio Ballesteros: “Valencia Fallera”, 1945; “Romance
Fallero”, 1946, i “La noche de la Cremá”, 1976.
77
Articles de José Peris Celda: “Lo millor de lo millor”, 1947.
78
Articles de Jesús Llovet: “La Cremá”, 1948.
79
Articles de Carles Salvador: “Ninots de carn i ossos”, 1947.
80
Articles de José Barberá Armeles: “La Gran Valencia en un punto
muerto”, 1948.
81
Articles de Justo de Ávila: “Estampas de Fiesta”, 1949.
82
Articles de Salvador Alcácer: “De cómo un asno subió al Micalet”,
1949.
83
Articles de Vicente Badia: “¿Cuánto dinero cuesta una falla?”, 1941, i
“Plantar una falla no es cuestión de Pensat i Fet”, 1942.
84
Articles d’Eduardo López Chavarri: “Las fallas de hace medio siglo”,
1941
85
Articles d’Antonio Casanoves Arnadis: “Estampas falleras”, 1941.
86
Articles de Jesús Morante Borrás: “Las fallas en los pueblos de Valencia”, 1941; “Vicente Caro Adam”, 1942; “La comisió de la falla” (Premio
concurso 1942 CIFESA), 1943, i “El día de San José”, 1944.
87
Articles d’Elías Olmos Canalda: “Las Fallas y nuestro carácter”, 1942.
88
Articles de José Ombuena: “Tres minutos de sinceridad”, .
89
Articles de Ricardo Alfaro Taboada: “Emociones falleras”, 1943.
90
Articles de Ramón Andrés Cabrelles: “L’apuntá”, 1944.
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A mitjan anys setanta, desapareix dels quioscos, després
de passar amb major o menor fortuna per diverses impremtes i diversos formats.
EPÍLEG
El colp d’estat de 18 de juliol de 1936 i la posterior guerra
civil van suposar la radicalització de la vida quotidiana i, amb
això, la desaparició de diversos dels nostres protagonistes. El
8 d’agost de 1936, va ser afusellat José María Esteve Victoria, i, després de tres anys de guerra, el 16 de juny de 1939,
Vicente Miguel Carceller va ser detingut i, després de ser
empresonat i torturat, va ser condemnat a mort pel càrrec
d’adhesió a la rebel·lió, amb l’agreujant de “transcendència
dels fets”, la qual cosa va fer que en la seua sentència s’afegira la paraula URGENT per a assenyalar el seu compliment
el més prompte possible.
Manolo Sanchis Ambrós.
Codirector Revista CENDRA.
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Liberum Libri

SOM POCS I BEN AVINGUTS
De nou un any més tinc l’oportunitat de dirigir-me a tots
vosaltres, fallers, falleres, amics, veïns del barri i col·laboradors que posen el seu granet d’arena per fer possible que el
nostre llibret ixca a la llum.
Cada any faller és diferent, pel projecte, per les activitats,
entra gent nova...però hi ha coses que no canvien en FPJ,
entre elles el tracte i cura que se li dona al nostre llibret, de
vegades no prou valorat.
Altra cosa que tampoc canvia, i espere que mai canvie; és
eixe sentiment familiar que transmet la nostra comissió, com
moltes vegades dic: “Som poquets, però molt ben avinguts i
tots anem a una”.
Encara que de vegades durant l’any trobe a faltar la companyia de tots pel casal, a l’hora de la veritat sempre esteu.
Enguany, els nostres projectes són “Creixent des de dins”,
en el cas de l’infantil; al qual vos convide a vore l’interior de
l’ou al que començarem a donar vida l’any passat, i “Liberum
Libri” com a projecte gran. En este segon cas, hem realitzat
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clubs de lectura i recollit llibres que estaran a l’interior de la
falla per a que puguen ser rescatats del monstre de la incultura i de les flames del dia 19. Uns projectes que pense que
una vegada més no passaran desapercebuts.
Estic segur que vos agradaran els projectes, degut que els
nostres artistes posen tot el seu cor i més en crear estes falles.
Sols hem queda agrair-vos la confiança que depositeu en
mi, convidar-vos i desitjar que passem unes molt bones falles 2020 acompanyant a la nostra Fallera Major Carmen Calabuig Merino i gaudim tots junts.
Toni Monmeneu
President A.C. Falla Plaça de Jesús

LIBERUM LIBRI
Liberum
Libri

Des de el principi del temps els poderosos han tingut por
de que el poble pla tinguera accés al coneixement i a la Cultura.
Per a controlar eixa variant i que els més humils no conegueren segons quines lectures i aspectes de la sapiència, han
destruït i aniquilat pergamins, llibres i biblioteques, convertint-se en una bèstia que devorava llibres i Cultura.
Tenim exemples com la crema de llibre per ordre de l’emperador de Xina Qin Shi Huang; la biblioteca d’Alexandria;
la crema en la Florència del segle XV promoguda per Savonarola; els codes maies en la conquesta de Mèxic; del coneixement àrab en la de Granada, els nazis Alemanya, els
falangistes en la Guerra Civil, l’Argentina de Videla, en la
Batalla de Valencia es va fer una foguera de llibres; l’Estat
Islàmic cremà llibres, i es bombardejaren biblioteques en
Bagdad, Sarajevo, o en 2019 es cremaren en Polònia llibres
de Harry Potter per incitar a la bruixeria.
A més, s’han prohibit infinitat de llibres, encara en molts
països es prohibixen segons quins escrits per incitar no es
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sap molt bé a què, com els de Hello Kitty fa un parell d’any.
Qui va fer llei i art d’esta prohibició fou l’Església Catòlica
al instaurar el 24 de març de 1564 l’Index Librorum prohibiturom, que va recollir fins la seua supressió el 8 de febrer
de 1966, totes aquelles capçaleres i autors que per al poder
eclesiàstic estaven en contra de la doctrina oficial.
Amb Liberum Libri volem fer front a eixa bèstia que promou la incultura, la ignorància i el totalitarisme, tant en boga
en els últims temps, i proposem lluitar contra eixe ser que
devora llibres i els oculta al poble, entrant en el seu cos, i
alliberant llibres de les seues entranyes. Però per no ficar-se
al mateix nivell que la bèstia cap llibre serà cremat a la falla,
i aquells que no siguen alliberats, es donaran a l’ONG Aída
Books&More que finança els seus projectes solidaris amb la
venda de llibres de segona mà.
Lluiteu contra la bèstia, i finalment la nit de Sant Josep,
la combatrem en la seua arma favorita, el foc, destruint-la
i guanyant-li la batalla contra la incultura, la ignorància i el
totalitarisme.
Allibera un llibre.
Liberum Libri.
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Fallera Major 2020

Carmen Calabuig Merino
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JOSE PIQUER PEREZ / RICARDO BELDA RIPOLL / J.RICARDO VERDEGUER TODO / MA.DOLORES MORENO CUQUERELLA / JOSE CUBELLS
FERRER / JOSE VCTE. MORENO CUQUERELLA / M.JOSE FERNANDEZ
LEONARTE / EMPAR VERDEGUER BELDA / PILAR JURADO TEJADA /
M.ISABEL GARCIA MASCARELL / ANTONIO MONMENEU MARTI / NIEVES SALAVERT BROSETA / JOSE BRESO CABAÑAS / CARMEN CALABUIG
MERINO / MILAGROS MERINO UTIEL / ANA MARIA VILLALBA LAYUNTA / MIREYA VICENTE VILAS / MARI PAZ SELVI GARAYOA / MIGUEL
MUÑOZ GRIMAS / VICENTE CAMARENA RUBIO / FCO.MANUEL TORRES
MERINO / ESTER ARROYO DIAZ-PAVON / ANA BLAS GARCIA / YOLANDA Mª CAMPOS JURADO / INMACULADA JURADO TEJADA / NEUS MONMENEU SALAVERT / PAULA MONMENEU SALAVERT / SARA PIQUER
GARCIA / PAZ PITARCH SELVI / CARMEN MONMENEU MARTI / LUCIA
HIPOLITO CUBEDO / ISABEL MARTI PEREZ / AMPARO TIJERAS IBORRA
/ JOSÉ GANDIA FERRERO / CARLOS PEREZ ROMERO / JUAN LUIS GIL
FOGUE / MIGUEL MUÑOZ SELVI / DAFNE GOMEZ ROYO / MATILDE
ROMERO NAVARRO /SERGIO PEREZ PEDROS / ELENA DIAZ-PAVON
QUESADA / JUAN JOSE MEDINA BONILLA / JULIO ANTONIO SANCHEZ
FERRANDIS / JOSE LUIS GONZALEZ ROMERO / MATIAS VICENTE MENDOZA / ESTRELLA VILAS LOREDO / ROSA PURA CALPE I FORTEA / LUCAS GARCES CALABUIG / EDUARDO CATALA ERAUS / INMACULADA
MOLTO GOMEZ / Mª CONCEPCION VISIEDO LEAL / ROBERTO LUJAN
VALOR / LUCIA MARTI PRATS / ROSA ROMEU MARTI / CRISTINA BADIA
ROMEU / JOSEP MARTINEZ MARCO / INMACULADA CHAMORRO ROMERO / CLAUDIO NAVARRO RUBIO / CARLA SANZ ROMERO / ELENA SIERRA BLASCO / MARIA JULIA MORENO CHICOTE / SALVADOR FOLGADO
SORIANO / JOSE GASPAR BADIA DOMENECH / OSCAR RIDAURA MINGUET / YOVANNA TALAVERA NUÑEZ /VICTOR PONCE BALLESTEROS
/ PURIFICACION ROSA FORTEA PUCHALT /PALOMA MARIN VIVANCO
/ ELIAS NUNES DE ARAUJO / MARTA ISABEL NAVARRO MULAS /JUAN
JOSE PEINADO ALBALAT

A.C. FALLA PLAÇA DE JESÚS

RECOMPENSES
2020
Liberum
Libri

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Antonio Monmeneu Martí
Amparo Tijeras Iborra
BUNYOL D’OR
Julio Antonio Sanchez Ferrandis
Juan Luis Gil Fogué
Lucia Martí Prats
BUNYOL D’ARGENT
Roberto Lujan Valor
Rosa Romeu Marti
Rosa Pura Calpe Fortea
BUNYOL DE COURE
Victor Ponce Ballesteros
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PROGRAMACIÓ
2020
Liberum
Libri

Diumenge - 01/03/2020
14:00h - Dinar al nostre casal i concentració per a anar
a La Crida acompanyant a la nostra Fallera Major Carmen
Calabuig.
Dissabte - 07/03/2020
11:00h – Replegà pels comerços del barri acompanyats
per la colla de tabal i dolçaina “”Tío Vaina.
Diumenge - 08/03/2020
10:00h – Concentració al casal per a la preparació del concurs de paelles.
11:00h – 48 concurs de paelles patrocinat per La Fallera i
música en directe a la vesprada.
Dissabte - 14/03/2020
22:00h – Sopar oferit a la comissió per la nostra Fallera
Major Carmen Calabuig, acompanyat de fi de festa. Al finalitzar s’imposaran les recompenses atorgades per Junta Central Fallera a la nostra comissió.
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Diumenge - 15/03/2020
14:30h – Dinar per a la comissió major a la carpa.
18:00h – Concentració al casal per a acompanyar a la nostra Fallera Major Carmen Calabuig a replegar el ninot a l’exposició.
20:00h – Presentació dels ninots de l’Agrupació a la nostra demarcació.
22:00h – Sopar per a la comissió major a la carpa.
00:00h – Plantà de la nostra falla “Liberum Libri”
Dilluns - 16/03/2020
14:30h – Dinar per a la comissió major a la carpa.
19:00h – Neuromascletà – Neuromascletà.
22:00h – Sopar per a la comissió major a la carpa.
00:00h – Nit de germanor.
Dimarts - 17/03/2020
09:00h - Concentració al casal per anar a la Plaça de l’Ajuntament per replegar els premis atorgats per Junta Central
Fallera.
12:00h – Cercavila conjunta amb altres comissions veïnes.
14:30h – Dinar per a la comissió major a la carpa.
17:00h – Certamen de poesia a peu de falla.
22:00h – Sopar oferit a la comissió per el nostre President
Toni Monmeneu acompanyat de fi de festa.
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Dimecres - 18/03/2020
11:30h – Esmorçar-dinar previ a l’ofrena.
14:30h – Concentració al casal per replegar a la Fallera
Major, Carmen Calabuig, per acompanyar-la a l’Ofrena de
Flors ala Mare de Deu del Desemparats. Acompanyats per
la banda de Massarrojos.
22:00h – Sopar per a la comissió major a la carpa.
00:00h – Concert en directe del “Grup Ñ”.
Dijous - 19/03/2020
08:00h – Despertà del dia de Sant Josep per tota la demarcació.
10:30h – Concentració al casal per a assistir a la Santa Missa en la Parròquia de Santa María de Jesús, celebrada en honor al nostre Patró Sant Josep. A l’eixida de missa, cercavila
per la demarcació acompanyats per la colla “Tío Vaina”.
14:00h – Mascletà conjunta amb la Falla Carcaixent a la
seua demarcació a càrrec de la Pirotècnia Turis.
22:30h – Sopar de la Cremà.
23:30h – Focs d’artifici.
23:55h – Cerimònia d’entrega del foc.
24:00h – Cremà de la Falla “Liberum Libri”. En finalitzar,
passeig nocturn per a visitar la Plaça de la Verge i acomiadament de les Falles 2019.

PROGRAMACIÓ
2020
Liberum
Libri
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Bar Jesus................................................................................
Pollastres Rosarín...............................................................
La esencia de la Tierra.......................................................
Óptica Jesús.........................................................................
Carnes Ruma.......................................................................
Colegio Hermes..................................................................
Forn, Pastisseria Casani......................................................
Pirotecnia Turís...................................................................
Vicente Juan Benau............................................................
Automoviles Galindo.........................................................
Centro de educación infantil Sacapuntas..........................
Bar Cafeteria El Llimoner.................................................
Clínica Cubells.....................................................................
La casa de les flors...............................................................
Juana Castelló......................................................................
Restaurante Las Torres.......................................................
Consum................................................................................
Pescaderia Hermanos Muñoz...........................................
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“Allí on es cremen els llibres, s’acaba per cremar els hòmens”.
Heinrich Heine.

