VALÈNCIA 10/05/2013
@LletresFalleres

PODEU SEGUIR TOTES LES ACTIVITATS
DELS PREMIS DE LES LLETRES FALLERES EN
w w w.lletresfalleres.org
DEPÒSIT LEGAL: V-1263-2012
TÍTOL: PREMIS LLETRES FALLERES 2013
DISSENY: YOGUR DE FRESA

w w w.facebook.com/lletresfalleres
twitter.com/lletresfalleres
gplus.to/LletresFalleres

Premi Enric Soler i Godes

Premi Joan Climent

al millor article d’un llibret de falla

al millor poema líric d’un

de la comarca de l’Horta

llibret de falla

Pàgina 6

Pàgina 44

Premi Malva Alzira

Premi Ajuntament de Benirredrà

al millor poema satíric d’un llibret

al millor article d’un llibret de falla

de falla de la Comunitat Valenciana

de la Comunitat Valenciana

Pàgina 10

Pàgina 46

Premis Mocador

Premi Mestre Ortifus

i Emili Llueca

a la temàtica i portada

al millor assaig sobre Falles i cultura

d’un llibret de falla

popular d’un llibret de falla

Pàgina 52

Pàgina 12
Premi #plf13
a un text satiricofaller breu
Pàgina 56

Lletres Falleres va nàixer en l’exercici 2011-2012 per potenciar els continguts
culturals dels llibrets de falla i per reconéixer l’esforç que fan tant les
comissions com els autors i col·laboradors per a mantindre uns nivells de qualitat
i obrir nous horitzons creatius i de continguts en eixes publicacions, tan
arrelades en la història de la nostra festa.
En el seu segon any d’existència, Lletres Falleres ha complit els objectius
proposats, ja que, en el conjunt dels premis convocats, pràcticament s’ha duplicat
la participació de l’any anterior. Este èxit s’ha degut tant a la inclusió
de dos nous premis (el de l’Ajuntament de Benirredrà i el Joan Climent) com
a la presentació de Lletres Falleres en diferents poblacions de la Comunitat
Valenciana, com ara Borriana, Torrent i Sagunt.
Han sigut més d’un centenar les comissions i els autors que enguany han participat
en la convocatòria del Premi Soler i Godes al millor article en un llibret de la
comarca de l’Horta; al Premi Malva Alzira de poesia satírica; als premis Mocador
(d’àmbit autonòmic) i Emili Llueca (per a la comarca del Camp de Morvedre)
d’assaig sobre falles i cultura popular, als premis Mestre Ortifus de portada

i coherència temàtica en els continguts del llibret, als premis Ajuntament de
Benirredrà al millor article i Joan Climent de poesia lírica, i al #plf13 al
millor text satiricofaller breu en les xarxes socials.
Els premis abasten totes les modalitats literàries que habitualment apareixen
en els llibrets i que, en les primeres dècades del segle XXI, han convertit
estes publicacions en un atractiu contenidor cultural mes enllà de l’estricta
explicació i relació del que conté la falla, filosofia amb la que van nàixer a
mitjan segle XIX.
En esta segona edició de la Festa de les Lletres Falleres, que hem fet coincidir
un any més amb la celebració del dia del llibre, l’Associació d’Estudis Fallers,
les comissions falleres la Malva d’Alzira, el Mocador de Sagunt i Borrull-Socors
de València, l’Associació Cultural Premi Iaraní, la Federació de Falles de Gandia
i la plataforma Malalt de Falles, reiteren el seu compromís amb la literatura en
valencià i amb els llibrets de falla com un instrument d’expressió de la cultura.
popular i un element patrimonial més de la festa.

>Convoca<
>Patrocinen<

Premi Enric Soler i Godes
al millor article d’un llibret de falla
de la comarca de l’Horta
Des de fa uns anys, els llibrets de falla han obert les seues planes
per acollir articles diversos que contribuïxen a la creació i la
reflexió al voltant de la festa de les Falles. Amb este objectiu,
confluïxen l’esforç editorial que duen a terme les comissions
de falla i la participació de col·laboradors individuals. Amb la
voluntat de distingir este treball conjunt es convoca el Premi
Soler i Godes, que du el nom del president fundador de l’Associació
d’Estudis Fallers i destacat estudiós de la festa fallera.
Article guanyador
“Tanques grogues”, de Miguel Arraiz García, publicat en el llibret de
la Falla Plaça de la Mercé de València (l’Horta).
Articles finalistes
“Joan Fuster, ninot de falla”, de Daniel Pérez Grau, publicat en el
llibret de la Falla Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester-Reus de
València (l’Horta).
“1964-2013: “50 anys d’evolució de les falles infantils. De veres?”,
de José Francisco Carsí Navarro, publicat en el llibret de la Falla
Plaça de la Mercé de València (l’Horta).

Tanques grogues
Deu ser tan sols una llegenda urbana, però una vegada em digueren que Calatrava
havia patentat unes tanques de disseny perquè la gent poguera saber per on
accedir als seus edificis i com circular-hi. De fet, la majoria del seus edificis
estan replets d’elements efímers que ens ajuden a interpretar el que l’edifici/
arquitecte no ha sabut fer.
En el fons, alguna cosa semblant ens ocorre amb les falles i la seua implantació a
la via pública. Sempre encerclades per tanques. Tanques per a evitar desperfectes,
tanques per a evitar els vehicles, tanques per a cobrar entrada, tanques per a
aconseguir patrocinis, però en el fons tanques que no fan altra cosa que posar en
evidència que alguna cosa falla, que no estem donant la dignitat que es mereix al
monument o no hem sabut resoldre la seua relació directa amb la ciutat i l’espai
urbà que ocupa.
Objectes d’art o artesania engabiats, que haurien de conviure amb l’espai urbà més
que ocupar-lo, no semblen ser la millor targeta de visita del que és considera una
societat moderna. La imatge de falles totalment tancades per a protegir-se de les
possibles conseqüències de conviure amb revetles és un exemple de quines són les
prioritats.
Un dels principals aspectes positius de la festa és la capacitat de recuperar
completament l’espai públic, encara que siga per tan sols uns dies. Però hauríem
de ser mes conscients de la responsabilitat que això comporta. La ciutat ens
cedeix un espai i l’ús que en fem influeix en gran manera en la relació que
existeix entre fallers i no fallers. Existeix una bretxa entre els que amen les
falles i els que fugen de la ciutat espantats. Tal vegada és perquè, en lloc de
millorar l’espai, el convertim en un camp de mines, en un espai privat. Els que
som fallers sabem perfectament que qualsevol visitant o turista és ben rebut, però
la psicologia de l’espai és prou important i genera una barrera invisible, però
molt potent.
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Tanmateix, les tanques no són invisibles, al contrari, son massa visibles. De
fet, fer un repàs de la documentació fotogràfica dels últims anys no fa més que
constatar la seua important presència. S’ha de tenir en compte que les obres
artístiques que ocupen els nostres carrers són efímeres, l’únic que en queda
després és el seu record i les imatges. Imatges que després utilitzarem per
a exportar la festa, per a donar-la a conéixer. El fet que el primer pla de
pràcticament totes aquestes imatges siga una tanca no ens beneficia. Podríem
aplegar a l’extrem d’algunes fogueres a Alacant que, a més de rodejar els seus
monuments amb tanques, aquestes porten ben visible «Arroz La Fallera».
Tornant al tema que ens ocupa, que es la relació entre falla i espai urbà, és
interessant fer un repàs d’exemples de com resoldre dita relació.
Fent una ullada a la documentació de les falles de principi de segle, es pot
apreciar com el que en un principi pogué ser una acumulació de mobles antics i
elements apilats donà pas a un esquema de podi sobre el qual s’assentaven les
figures com en una representació teatral.
Aquest podi o entarimat anà evolucionant a mesura que ho feia la grandària de les
falles, tal com es veu en la falla de Carles Cortina per a la plaça del Mercat
Central l’any 1930 o la de Regino Mas per als carrers de Pi i Margall-Ciril Amorós
de l’any 1933. Aquest element integrat en la mateixa falla permetia la relació
directa entre el vianant i el monument, i alhora ens servia d’element separador.
No tan sols això, sinó que, més importat encara, facilitava la lectura de les
escenes de la falla sense haver de situar-se l’espectador en primera fila.
Amb el pas dels anys, aquesta estructura tan rígida de podi es va anar diluint
a poc a poc, integrant-se cada vegada més en la composició del conjunt de la
falla. Com a exemple, Regino Mas, a la plaça de Sant Jaume l’any 1943, amb una
falla on es veu la direccionalitat de la composició i com la presencia d’aquesta
sobreelevació és molt menor a nivell compositiu.
L’evolució de aquesta tipologia aplega al seu moment culminant en dues obres clau.
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Aquestes resolen d’una manera exquisida la relació entre espectador, espai públic
i falla. L’ús de les fogasses de pa en la falla de la plaça del Mercat de 1944 i,
encara més, de les onades de mar la falla de la mateixa plaça però l’any 1949,
integren perfectament la falla a la plaça, no com si es tractaren d’un element
estrany, sinó com si pertangueren a aquest lloc. A més a més, els avantatges per
al espectador, anteriorment mencionats, faciliten la lectura de les escenes.
A partir d’aquest moment, les composicions tornen a tendir a escenes soltes sobre
podis. Els baixos cada vegada són més baixos i es recorre amb major assiduïtat a
elements fora d’escala, o d’escales diverses. Grans figures envoltades d’altres
cossos d’escala mitjana i, en la part baixa, ninots d’escala humana. Es tracta de
recursos molt efectistes a llarga distància, però tot això ha anat en detriment
de resoldre, de manera adequada, la relació entre la part baixa i la part alta
del monument. Tot el procés d’evolució compositiva fins als anys cinquanta pareix
començar a recórrer el camí de manera inversa.
Durant aquest període, els baixos de la falla han anat desintegrant-se, separantse del cos principal de la falla a poc a poc, fins que, en l’actualitat, es posen
damunt d’una catifa verda, nans de jardí. Aquest model comença a estar esgotat,
és difícil albirar cap on podem fer evolucionar aquest esquema compositiu. Perquè
evolucionarà, de segur que ho farà, i més ràpid del que creiem, a soles fa falta
fer un breu repàs de la documentació històrica amb la qual comptem, sempre que les
tanques grogues ho permeten.
Evidentment, tant aquests exemples (la falla de Miguel Arraiz per a la comissió
Castellfabib l’any 2011 o la d’Anna Ruiz per a Corona del 2012) com els anteriors
són tan sols això, exemples, ja que l’espai, la densitat d’ocupació de la setmana
fallera i molts altres aspectes condicionen les possibilitats. Moltes vegades no és
viable realitzar un exercici de subtilesa, perquè les falles són una festa ruda en
aquest sentit. Però estic convençut que som capaços, almenys, de pensar o plantejar
solucions més creatives i conciliadores que una tanca, del color que siga.
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>Convoquen<

Premi Malva Alzira
al millor poema satíric

>Patrocinen<

d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana
El Premi Malva Alzira busca potenciar una major presència de la
poesia satírica, de llarga tradició històrica i popular entre
els valencians, en els llibres de les comissions falleres, ja
que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes que han estat
sempre associats al món de les Falles. Així, es pretén evitar la
progressiva desaparició, en els últims anys, de les explicacions
en vers del monument faller o d’aquells poemes solts que fan un
repàs en clau d’humor de totes aquelles notícies, successos i fets
ocorreguts als nostres pobles o al món que ens envolta.
Poema guanyador
“Perquè cap euro es perda la cosa ara està verda”, d’Antoni Lluís
Martínez Furió i Enric Xavier Ferrús Fayos, publicat en el llibret
de la Falla Sevilla-Dénia-Germanies de València (l’Horta).
Poemes finalistes
“Oda a la pàtria”, de José Antonio Martínez Giner, publicat en el
llibret de la Falla Cambró de Tavernes de la Valldigna (la Safor).
“La gavina camaleó”, de Josep Enric Gonga i Colomina, publicat en el
llibret de la Falla Carrer Major i Passeig de Gandia (la Safor).

Perquè cap euro es perda la cosa ara està verda

Faula dels serveis públics valencians:
Hi ha en aquesta rondalla
qui encara té la baralla
i ha robat totes les mans.
Heus ací, que açò va ser...

L’educació, i no divague,
serà per a aquell que pague.

Ha fet no arriba a dos anys,

I el que no tinga ni un clau

que amb promeses i paranys

del sistema serà esclau

va arribar algú al poder

o que no es faça ni un trau.

per poder fer i desfer,
sense fer el que calia,

Qui vullga serveis socials,

per a desfer en un dia

que no done un pas en fals,

el que tant costà de fer.

perquè sé de cosa certa
que la cosa està tan verda

I de l’herència rebuda

que si el poble no es desperta

que ací no ens conten favades,

ens en anem a la merda.

que ací l’herència és debades
i és cosa certa i sabuda,

Esperem pròximament

que els que ací mouen els eixos

que alguns la segona part

són fa molts anys els mateixos

del conte que els hem contat

que el país han saquejat

la lligen a Picassent,

amb aeroports sense avions,

perquè, senyors, ja estic fart

fórmules u, cagallons

d’aquesta runa de gent

o amb la solidaritat,

que als valencians van fotent

que, a part de gastar en traques,

i mai diu la veritat.

ha omplit algunes butxaques.
Aquest conte s’ha acabat!
La sanitat per a tots
serà resar el rosari.

Antoni Lluís Martínez Furió
i Enric Xavier Ferrús Fayos

I al personal sanitari
el portaran a calbots.
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>Convoquen<

Premis Mocador
i Emili Llueca
al millor assaig sobre
Falles i cultura popular
d’un llibret de falla
Des de l’any 2010 es convoquen estos premis al millor assaig sobre
Falles i cultura popular valenciana publicat en un llibret de falla.
>Patrocinen i col·laboren<

El Premi Mocador té com a àmbit la Comunitat Valenciana, mentre que
el millor assaig publicat per una falla del Camp de Morvedre rep el
Premi Emili Llueca, en record de l’historiador i cronista morvedrí.
L’objectiu és reconéixer l’esforç que fan les comissions falleres
en els llibrets, publicant-los com a vehicle de comunicació amb la
resta del món promocionant l’ús del valencià.

Assaig guanyador del Premi Mocador
“La prohibició de celebrar falles que va aprovar el Consell Municipal de València
el 12 de març de 1937: la polèmica prèvia, els fets i els documents”, de Ramon
Estellés i Feliu, publicat en el llibret de la Falla Pere Cabanes-Joan XXIII de
València (l’Horta).
Assajos finalistes
“La dona en les Falles, molt més que bonica i galana”, de Juanjo Medina i Bonilla,
publicat en el llibret de la Falla Plaça Jesús de València (l’Horta).
“Alfred Sendín Galiana i Josep Maria Esteve Victòria, dos lletraferits de les
falles nascuts a la Costera”, de Rafael Tortosa Garcia, publicat en el llibret de
la Falla Juan Ramón Jiménez de Xàtiva (la Costera).
Assaig guanyador del Premi Emili Llueca
“Falles i sainets, un matrimoni ben avingut”, d’Albert Vidal Queralt, publicat en
el llibret de la Falla el Tabalet de Sagunt.
Assajos finalistes
“40 anys de primers premis a Morvedre”, de Juan Carlos Argilés Lorente, publicat en
el llibret de la Falla Plaça Rodrigo de Sagunt.
“Desmuntant les Falles de Sagunt”, d’Albert Emili Llueca i Juesas, publicat en el
llibret de la Falla la Vila de Sagunt.

La prohibició de celebrar falles que va aprovar el Consell Municipal de València
el 12 de març de 1937: la polèmica prèvia, els fets i els documents

Ramon Estellés i Feliu
El present article desenvolupa un episodi emmarcat en un treball de més abast
que, mitjançant el buidatge de les principals capçaleres de premsa de la ciutat
de València des del 20 de març de 1936 fins al 20 de març de 1937, pretenia
de reconstruir l’activitat de les comissions de falla de la nostra capital en
la campanya de 1936-37, marcada per la sublevació militar de juliol de 1936
i per la guerra. Com ja he dit en un altre lloc,1 1 vaig fer escorcoll d’El

Mercantil Valenciano (EMV), Las Provincias (LP), Diario de Valencia (DV), La
Correspondencia de Valencia (LCV), La Voz Valenciana (LVV) i El Pueblo (EP).
Després de l’alzamiento, no es publicaran ni Las Provincias ni Diario de Valencia,
però he revisat Fragua Social (FS), Verdad (V), Adelante (Ad), Frente Rojo (FR) i
Nosotros.
Hi he trobat informació corresponent a 118 falles grans i 35 infantils
de la ciutat de València, i 8 falles grans i 3 infantils més d’altres
localitats valencianes. [...]
De les notícies que proporciona l’escorcoll podem inferir: que les
comissions de la ciutat de València van iniciar la preparació de les Falles
de 1937, al més tard, des del 28 de març de 1936, que es pot considerar
altament probable la constitució d’alguna falla encara després de l’esclat
de la guerra i que l’activitat de les comissions va arribar en alguns casos
fins al mes de març de 1937.2

Els mitjans considerats, que tenien una clara posició ideològica abans de la
sublevació militar (Checa Godoy, 1989), van ser reubicats (Tomás Villarroya, 1972)
com a conseqüència de l’evolució política posterior i el subsegüent procés de
confiscació de diaris emprés per les forces polítiques i sindicals lleials.
La meua pretensió és d’oferir ací el resultat d’un estudi exhaustiu, basat en
notícies de premsa, de la polèmica suscitada en els mitjans, entre febrer i
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març de 1937, sobre la conveniència de celebrar les Falles en coincidència amb
la conjuntura bèŀlica (Blasco Romero, 1978; Galdón i Casanoves, 2008; Hernández
i Martí, 2007). S’hi va discutir tant l’oportunitat dels festejos tradicionals
com la de portar a cap la iniciativa pública, aprovada per l’Orde del Ministeri
d’Instrucció Pública i Belles Arts de 8 de febrer de 1937 i encapçalada per Josep
Renau Berenguer,3 que pretenia plantar als carrers de la nostra ciutat quatre
falles antifeixistes amb finalitat propagandística (Aznar Soler, 1985 i 1987;
Blasco Romero, 1978; Galdón i Casanoves, 2008; García i García, 1978; Hernández i
Martí, 2007; Piquer Martínez, 2002; Sanchis Ambrós, 2007).
Un dels coroŀlaris d’aquest intent serà d’establir una certa classificació
ideològica de les opinions publicades. És inevitable d’identificar el mitjà
amb una determinada posició en atenció al caràcter dels escrits que publica,
que necessiten, com és evident, una autorització tàcita o expressa prèvia. Més
arriscat és, però, d’atribuir aquestes opinions a la força política o sindical
que detenia la direcció del diari, ja que, a pesar de la rígida disciplina
ideològica imposada a la premsa, pròpia de les circumstàncies, l’aparició de
continguts concrets no implica, necessàriament, l’interés dels dirigents. Les
úniques declaracions coetànies expresses de responsables polítics i sindicals
que he trobat són les recollides en l’acta de la sessió del Consell Municipal que
va decidir la prohibició i les que —probablement— va fer, el primer de març, el
conseller de Cultura del Consell Provincial de València, Francesc Bosch i Morata.4
En qualsevol cas, sempre puc haver comés errors o no haver vist algun escrit
publicat important.
1. Comencem pel final
El diari socialista Adelante es lamentava, el mateix dia de Sant Josep de 1937, de
l’absència de les falles:
Por primera vez en la historia de esa manifestación de arte popular, de ingenio,
de sátira, de gracia valenciana, que son las fallas han dejado de celebrarse.
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Este día diez y nueve de marzo de mil novecientos treinta y siete amaneció
sin <turistas> ni tracas.
Ni en calles ni en plazas <se alza el> tablado de la vergüenza donde
asomaban tragedias, luchas, asuntos de la vida nacional e internacional.
Sobre este tablado asomó el pasado año aquella tragedia de Abisinia,5
preludio de esta horrible guerra de invasión en nuestro país, y aparecieron
sus intérpretes galopando los jinetes del Apocalipsis.
No hay este año fallas. No podía haberlas. La gran tragedia que enturbia
la vida de la nación así lo reclamó. Y desde el primer momento Valencia
sacrificó tan renombrada manifestación de arte popular. Y desde ese primer
momento, el dinero recogido para las fallas por las comisiones es repartido
entre los hospitales de sangre, entre las familias evacuadas, entre los
niños huérfanos, convertido en víveres para la heroica ciudad mártir, para
el Madrid glorioso...
No hay este año fallas. No podía haberlas.
Este paréntesis de un año a otro debe servir para mucho. Debe servir
para que nuestro carácter despreocupado se encauce en una nueva ruta. Que
desaparezca esa displicencia tan marcada en nosotros. La guerra vivida en
nuestra propia casa nos da una terrible enseñanza para la nueva vida.
No hay este año fallas. No podía haberlas.
Sólo hay una idea. Una idea clavada en el cerebro de todos los hombres que
luchamos por la libertad: ganar la guerra.
No hay que pensar en fallas. No se puede pensar en ellas. Hay que pensar sólo
en la unidad de todos los antifascistas para adelantar la victoria final.
Y después, cuando den las doce de la última noche de la guerra, en el
eco de la última campanada, formemos una hoguera, una inmensa hoguera, y
quememos en ella rencores, insidias y rencillas.
El nuevo día amanecerá radiante y feliz.
“La Calle”, Adelante, 19/03/1937, p. 2.

El tercer paràgraf fa referència a les nombroses donacions aportades per les
comissions de falla de la ciutat, a favor de l’esforç de guerra republicà:
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[...] el 12 d’agost de 1936 les comissions de la ciutat de València
comencen un corrent de donacions [...]. Acabarà el mateix 19 de març de
1937 i correrà paraŀlel al procés de dissolució de les entitats. [...]
Les donacions realitzades per comissions infantils estan clarament
quantificades, amb la sola excepció de la del carrer de Pepita [...]. La
donació total va ser de 5.277,20 pessetes.
Un total de 79 comissions de falles grans fan alguna donació, per un global
de 35.358,20 pessetes. Per tant, el balanç final quantificable del procés
és de 40.635,40 pessetes si atenem totes les donacions noticiades amb una
quantia expressa.6

Pocs dies abans, en la sessió ordinària del Consell Municipal de València
del 12 de març de 1937,7 en plena Guerra Civil, el conseller i vicepresident
Manuel Blasco Ferris (Checa Godoy, 1989), del PSOE, va proposar que “dadas las
circunstancias especiales porque atraviesa nuestra Nación a consecuencia de la
guerra, no autorice el Ayuntamiento ningún festejo, ni la colocación de ninguna
falla, en el término municipal de Valencia”.
Aquesta proposta va ser contestada pel conseller de la FAI (Federació Anarquista
Ibèrica) Helenio Catalá Tinco, que, malgrat afirmar que “dadas las actuales
circunstancias, todo festejo parecería un escarnio y la aglomeración de gente en
la vía pública era a todas luces improcedente”, soŀlicità que “habiendo intervenido
en el asunto «fallas» el Ministro de Propaganda, no debía darse a éste una
negativa sin apuntar las razones fundamentales de ella”. El conseller Vicente
Soliva López, d’URN (Unió Republicana Nacional), s’hi va adherir, però remarcant,
directament, que “no procedía fuesen anuladas las fiestas declaradas oficiales por
el Gobierno”.
Davant d’aquestes manifestacions, el conseller Blasco hagué de matisar l’enunciat
inicial en el sentit que “su propuesta se refería a los festejos que se había
pensado celebrar durante el presente mes con motivo del tradicional de «fallas»
que durante él tenía lugar anualmente”. Les paraules de Blasco van impeŀlir
Catalá a remarcar la distinció entre “la referente a los festejos oficiales a
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que se había referido el Consejero Soliva, y la otra, la que se concretaba a las
«fallas»”, però va acabar el seu parlament declarant que “para cuya plantación [la
de les tradicionals falles] debía denegarse el permiso, y solicitarse del Gobierno
la anulación de todas las fiestas oficiales, ínterin duren las circunstancias del
momento”.
Després dels aclariments de Blasco, el conseller de la UGT Joaquín Aracil va
mostrar conformitat amb la proposta inicial, i el Consell Municipal la va aprovar.
Per tant, el Consell Municipal va prohibir el festeig tradicional de les Falles;
però no prengué cap decisió respecte dels esmentats “festejos oficiales” en què
havia intervingut el Ministeri de Propaganda.
El fet és que, en el moment de prendre la decisió esmentada, encara hi ha, com
a mínim, dues falles actives a la ciutat de València: Ripalda-Soguers i CadisPatrici Huguet-Adjacents, que faran donacions, respectivament, els dies 18 i 19
de març.8 També, potser, el Consell Municipal volia evitar que algun grup de veïns
intentara de plantar falla al vell estil: improvisadament, la vespra del sant.
Van donar la notícia, com a mínim: Adelante, 13/03/37, p. 4; El Pueblo, 13/03/37,
p. 6; La Correspondencia de Valencia, 13/03/37, p. 2, i El Mercantil Valenciano,
13/03/37, p. 4. Aquest últim va introduir un element que no està present en l’acta
ni en cap altre mitjà, la possibilitat que les falles atragueren els bombardejos
enemics:
A propuesta del consejero Blasco se acordó, dada [sic] las circunstancias
por que atraviesa la nación, no autorizar ningún festejo ni la colocación
de fallas en el término municipal.
En este asunto hubo un pequeño debate, porque el consejero Catalá estimó
que debe darse una razón que justifique este acuerdo, y apuntó entre otras
la de un posible bombardeo, que tendría terribles consecuencias por la
aglomeración de público.
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Pidió el camarada Soliva que de este acuerdo se exceptúen las fiestas
oficiales de la República, y como el compañero Blasco puntualizó que su
proposición se refería únicamente a festejos relacionados con las fallas,
se aprobó el dictamen.
Y seguidamente se levantó la sesión.

“Ayuntamiento. La sesión de ayer. Despacho extraordinario”, El Mercantil
Valenciano, 13/03/37, p. 4.

Els bombardejos sobre la ciutat de València havien començat el 13 de gener de
1937 i no era previsible que cessaren, amb falles o sense; però la inconveniència
de permetre aglomeracions de públic i llums nocturns, davant de qualsevol
eventualitat bèŀlica, és evident.
Esta Junta de Defensa Antiaérea, en previsión de posibles bombardeos y
estimando que los anuncios luminosos empleados en grandes alturas pueden
servir como orientación para determinados objetivos, entendemos debe
abstenerse el encendido de los mismos de aquellos a más de la altura de un
segundo piso. [...]

“Junta de Defensa Antiaérea. Aviso al público”, Verdad, 26/01/37, p. 6.
En el projecte oficial, el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts dedicava
40.000 pessetes a la construcció de quatre falles antifeixistes, sota la direcció
de l’Aliança d’Inteŀlectuals per a la Defensa de la Cultura, que en reservaria
l’execució al Sindicat d’Art Popular, de la CNT, amb l’ajut d’alguns “elementos de
la UGT”. El número extraordinari de març de 1937 de Nueva Cultura en va publicar
els esbossos i les explicacions de la falla.
El 17 d’abril de 1937,9 a l’edifici de la Llotja, es va inaugurar una “Exposición
del Ninot”, amb algunes de les escenes que formaven part d’aquell projecte que no
es va poder materialitzar en els carrers de la capital. Fins, com a mínim, el 21
d’abril, s’hi van exposar: “Comité de No Ingerència”; “Temporal al sector Centre”;
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“L’os de Madrid”; “El betlem feixista” amb les figures de Queipo, Franco, Cabanellas
i els reis mags Mussolini, Hitler i el Ras-Camelo, i les figures de Gil Robles,
Lerroux, la Guàrdia Civil i els requetés; les cues amb el camió d’abastiments,
etc.
Després, al maig, les mateixes escenes es van exposar a la seu del Sindicat de
Professionals Liberals, lligat a la CNT; però s’hi van afegir altres grups i ninots:
“la «libertad» portuguesa, con unos trabajadores amordazados; el Control de las
fronteras; el «trabajo» y la «cultura» fascista, y el «despacho» de Queipo [...]”.10
2. La polèmica prèvia
L’esmentada decisió del nostre consistori va anar precedida d’una certa polèmica
desfermada en la premsa entre el 26 de febrer i el 9 de març de 1937. No he trobat
cap indici clar que la discussió s’estenguera al públic.
El 4 i el 5 de març, la secció Art Popular del Sindicat de Professions Liberals va
publicar en diversos diaris11 un manifest segons el qual:
Desde hace varios días vienen apareciendo insistentemente en la prensa de
esta capital sueltos en torno a las fallas que por sus características y
sistemática repetición tienen todo el aspecto de una premeditada campaña en
contra de esta tradicional costumbre. [...] por la lectura de estos sueltos
hemos advertido cierta desorientación, debido, sin duda, a desconocimiento
de lo que se prepara, es por lo que esta Sección d’Art Popular del
Sindicato de Profesiones Liberales (CNT-AIT) viene a hacer público todo
cuanto hay sobre el asunto para evitar torcidas interpretaciones y se sepa
de una manera clara qué es lo que se está haciendo.
Fue la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, que atenta
desde un primer momento a las necesidades de la revolución y la guerra,
en cuanto a propaganda para las mismas se refiere, en su afán de buscar
nuevos motivos o modalidades en que producirla, otros medios que hicieran
vibrar y mantener a las gentes en la tensión que la revolución y la guerra
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necesitan, sugirió la idea de aprovechar lo que en Valencia ha venido
siendo una tradición genuinamente popular: las fallas, que en llegando a
esta época de fin del invierno venían a poner en conmoción no solamente a
las gentes de Valencia, sino que estas explosiones del arte popular venían
a trascender al resto del país español y también al extranjero.
Pensaba la Alianza de Intelectuales que utilizando la forma de aquéllas
podía darse una destacada nota de propaganda [...]
No se trataba de ver de celebrar este año la fiesta de las fallas. No. ¡Que
no está el pueblo para estas ni análogas fiestas! Lo proyectado, repetimos,
fue utilizar la forma de aquéllas dándolas una nota ardiente de propaganda:
exponer tan sólo motivos de la revolución y la guerra en plásticas formas,
en combinaciones artísticas que lleguen al alma del pueblo. [...]
Lanzarse en estos tiempos de intenso dramatismo a alegrías y juergas sería
villanía y eso nosotros, obreros amantes de la revolución y conscientes de
lo amargo de la guerra, con todas nuestras fuerzas lo rechazamos.12

Art Popular, que havia de fer realitat la iniciativa pública referida més amunt,
es queixa de la publicació de “sueltos” en determinats mitjans de premsa, que
associa a una campanya contrària a la “tradicional costumbre” de les Falles; però
que veu fonamentada en el desconeixement d’aquella proposta política. Art Popular
aclareix que no defensa la realització de la festa tradicional, sinó la d’una
iniciativa propagandística ben concreta.
El primer que caldrà determinar és quins podrien ser els escrits, els “sueltos”,
que preocupaven a Art Popular.
Fragua Social i Adelante enceten la polèmica:
Els únics dos “sueltos” que hom pot localitzar publicats abans de l’escrit d’Art
Popular són el del socialista Miguel Sánchez Perales, en Adelante,13 i el de
l’anarquista Félix Paredes, en Fragua Social.14 El primer és clarament contrari
a qualsevol iniciativa “fallera”, fins i tot les purament propagandístiques; el
segon, en canvi, no enuncia una objecció clara a aquestes últimes:
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Se dice, pero cuesta trabajo creerlo, que existe la idea, no ya de celebrar
la típica fiesta de las fallas, pero sí de construir algunas de estas ricas
y majestuosas, que sirvan al pueblo como propaganda de guerra.
Al oír esto pensamos con asombro: ¿Propaganda de la guerra a estas alturas?
¿Pero es que hay un solo antifascista que necesite de esa propaganda? ¿Es
que necesita el pueblo ver representada en una falla a España, invadida
por los alemanes, amenazada de ser para ellos una colonia de esclavos como
lo es Abisinia15 para Italia, y sus hijos defendiéndola como leones para
darse cuenta de que eso es lo que debe hacer? ¿Necesita ver en otra falla
a los niños españoles y sus madres muriendo bajo la metralla de las bombas
italianas o alemanas para encenderse de ira y de odio contra esos invasores
salvajes y contra sus servidores en España que, faltos en absoluto de
corazón, llaman “regalitos” a esos bombardeos sobre las poblaciones
indefensas?
No, no se necesita ya propaganda ninguna. Propaganda, y <bien> <...> la
hacen todos los días los barcos y los aviones facciosos lanzando bombas y
cañonazos sobre las ciudades abiertas. Propaganda triste y dolorosa es la
cantidad de mutilados que vemos por la calle. Tanta gente joven inútil,
desgraciada para toda la vida. La vista de esos pobres muchachos, unos sin
brazos, otros sin piernas ¿no es bastante, lo mismo que las víctimas que
caen en los bombardeos de nuestras ciudades, para hacer arder a los buenos
españoles en deseos de exterminar cuanto antes al enemigo?
Valencia está llena de refugiados. Se ven grupos de evadidos de Málaga16
que nos llenan de compasión hacia esos pobres que han tenido que abandonar
todo: su tierra, su casa, su familia, muchos de ellos, porque en la
precipitación de la huída no pudieron encontrarla. Mujeres rendidas de
cansancio; criaturitas delgadas lo mismo que sus padres, con sacos...:
pequeñines llorando. Son muchos los que han tenido que huir ante la
invasión para no perder la vida. Lograron salvarse pero necesitan auxilio
para seguir viviendo.
Bien empleado en esos pobres evadidos el dinero que había de invertirse en
las fallas, que propaganda no hace falta porque todos estamos convencidos
de cuál es la verdad y de cómo hemos de defenderla. Y si hay algunos que no
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lo están, a esos no hay propaganda capaz de convencerlos.
¡¡¡Ahora, si lo que se trata es de divertirnos!!!
M. S.,17 “¿Fallas?”, Adelante, 26/02/36, p. 6.
Fallas si en fallar esperas
sentenciar como conviene.
No consiste el fallo en fallas
ni se han de fallar las leyes.
El revolucionarismo
tampoco fallarse suele,
ni es hora de que se falle
lo que fallar no se debe.
Valencia, región de fallas,
ni sus fallas ahora quiere,
ni en fallas pasar un tiempo
que bastantes fallas tiene.
Cuida tu de no fallarte
y sólo en ello entretente,
que de una falla a otra falla
pocas fallas se entrometen.
Y basta. Sólo me resta,
para los que no entendieren,
decir que las fallas sobran
si fallar no se pretende.
Félix Paredes, “Fallas. Lírica de Fragua Social”, Fragua Social, 27/02/37, p. 1.

Demana especial comentari l’opinió de Manuel Aznar Soler (1985), quan comenta
que: “Una breu polèmica sobre la inconveniència de celebrar-les en una reraguarda
que la propaganda franquista ja denominava «Levante feliz», va acabar amb la
prohibició per part de l’alcalde de València que les falles esmentades es
plantassen en la seua demarcació. Josep Renau, aleshores director general de

>23<

Belles Arts, va encetar la polèmica amb un esplèndid article sobre el sentit
tradicional de les Falles.”
Val a dir que l’article de Renau (1937) es publica en el número de març de 1937 de
la revista Nueva Cultura —tot i que podia ser conegut pel grups inteŀlectuals de
la ciutat—; per tant, és posterior als primers escrits de Sánchez i de Paredes, i,
en qualsevol cas, no pot entrar, per les seues característiques erudites, dins de
la consideració de “suelto”, que el diccionari de la Real Academia Española definia
com a “escrito inserto en un periódico que no tiene la extensión ni la importancia
de los artículos ni es mera gacetilla”.
També, d’una altra banda, la campanya del “Levante feliz” que podia fer mal en
les consciències valencianes la feia, sobretot, la premsa republicana de Madrid,
que demanava un esforç de guerra suplementari a la seua rereguarda. Sembla que la
campanya va ser iniciada pel diari madrileny La Voz el 24 de desembre de 1936,
amb una crítica sobre la programació d’espectacles públics que anunciava, aquells
dies, un diari de la capital valenciana, allunyada dels fronts de batalla. La
Voz va usar l’expressió habitualment fins al 10 de desembre de 1937 quan referia
o comentava notícies de València. La campanya va ser tan dura que fins i tot fou
contestada per algun altre mitjà madrileny, com l’Heraldo de Madrid: El Mercantil

Valenciano agrairà el gest de l’Heraldo en la primera plana del seu exemplar del 4
de març de 1937:
Muchas gracias, queridos compañeros de “Heraldo”. Vuestra defensa de
Valencia es algo que estaba haciendo falta. Una cosa es la frivolidad
que HAY EN Valencia -que nosotros combatimos sin descanso- y otra la
frivolidad DE Valencia. Valencia, desde el primer momento -tenéis razón- ha
cumplido con su deber. Y lo sigue y lo seguirá cumpliendo. Los que le dan
un ambiente que rompe su seriedad, su austeridad y su ponderación son...
bueno, ya lo habéis dicho vosotros.

Convindria ací recordar part de la intervenció del president del Consell
Municipal, Domingo Torres Maeso, de la CNT, en aquella sessió del 12 de març:
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La Presidencia consignó que cabía hacer una observación, cual era la de que
cuando todos los Ministros lamentaban de la cantidad de vagos que había
en la Ciudad, como en la mañana de hoy había apreciado lo hacía el de
Obras Públicas, contribuir a que éstos se regocijaran con festejos, no era
prudente, por cuya razón, el Municipio estaría en su centro al acordar que
no se plantaran las fallas.

El govern de la República, presidit aleshores per Largo Caballero, s’havia
traslladat a València el 7 de novembre de 1937, tot fugint de la proximitat del
front. Això va provocar la vinguda d’un munt de polítics i de funcionaris l’estil
de vida dels quals, lluny de les zones de guerra, sembla que no agradava als qui
quedaven lluitant en primera línia.
En qualsevol cas, endurint aquella posició de Fragua Social, els seus
correligionaris barcelonins de Solidaridad Obrera es van manifestar clarament
contraris a la iniciativa d’Instrucció Pública i Belles Arts. La importància de la
nota següent rau, però, en el fet que ofereixen en primícia una nota atribuïda, en
principi, a l’Ajuntament de València que la defensava, i que jo no he sabut trobar
en cap altre lloc. No obstant, si el “consejero de Cultura” contesta el primer de
març escrits publicats en la premsa, he de tornar a dir que no n’he trobat més que
els dos reproduïts suara. L’últim paràgraf incorpora la primera referència clara a
l’opinió popular respecte d’això.
D’una altra banda, la referència a l’Ajuntament és, molt probablement, un error
causat per la denominació oficial aleshores, “Consejo Municipal”. Pel context i
pel nom del càrrec esmentat, “consejero de Cultura”, el més probable és que l’autor
del comunicat siga Francesc Bosch i Morata: conseller de Cultura del Consell
Provincial de València des del 12 de gener de 1937.
Valencia, 1.- El consejero de Cultura del Ayuntamiento publica una nota que dice así:
El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes concedió no hace muchos
días una subvención en metálico a la Alianza de Intelectuales para la
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Defensa de la Cultura, a fin de construir cuatro fallas en los días
acostumbrados. Ante esta subvención se han alzado en parte de la Prensa
de esta ciudad algunas protestas que esta Consejería de Cultura estima
injustas.
Los argumentos expuestos por esta Prensa no convencen. Si los que protestan
pensaran la cantidad de miles de pesetas que se han gastado en propaganda
antifascista en forma de carteles murales, se darían cuenta que no es ni
mucho menos excesiva la cantidad asignada a las cuatro futuras fallas, si
comparan la eficacia antifascista que han de tener las mismas en su día,
porque según el preámbulo del decreto de Instrucción Pública y de Bellas
Artes, esto sería una modalidad más de la propaganda de retaguardia,
necesaria siempre y de una originalidad no superada hasta ahora, y con
ello se cumplirían con las proyectadas fallas un fin de guerra, por lo que
tienen de propaganda antifascista.
Este consejero espera de la Prensa tengan en cuenta las anteriores
consideraciones al encauzar esta determinación ministerial.
A pesar de las anteriores consideraciones del consejero de Cultura,
el pueblo de Valencia, no solamente la Prensa, ha visto con desagrado
la concesión de 40.000 pesetas para la construcción de cuatro fallas,
pues a pesar de tratarse de un acto antifascista, en Valencia no puede
tener otro sabor que el de la típica fiesta, para la cual no está el
pueblo con la debida disposición en estos momentos en que lucha para la
guerra.- Cosmos.

“Contra las costumbres tradicionales. Valencia no está para fallas”,
Solidaridad Obrera, 02/03/37, p. 10.

Posteriorment, el mateix Sánchez Perales va replicar l’escrit d’Art Popular. Ara,
centrant-se en el projecte oficial, recalcarà que ells (s’entén, Adelante) van ser
els primers a parlar de l’assumpte, i rebutja l’acció propagandística patrocinada
per Instrucció Pública.
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Después de leer el artículo que con el título “Una aclaración necesaria
sobre las fallas” publica el Sindicato de Profesionales Liberales, y
habiendo sido los primeros en hablar de ese asunto, o, según el criterio
del referido Sindicato, los iniciadores de esa pretendida campaña en contra
de la tradicional costumbre, hemos de replicar a las protestas que en ese
artículo se hacen sobre que no se trata de celebrar las fallas con juegos
ni alegría, sino de dar una destacada nota de propaganda, que precisamente
en nuestro artículo decíamos —y seguimos en la misma idea— que a las
alturas a que ha llegado la guerra sobra por superflua.
Sobran pancartas, sobran carteles, que, de tantos como hay por todas
partes, no sabiendo ya, en ese lío de colores y dibujos, si son nuevos o
antiguos, acaban por no leerse; sobran mítines, en los que, generalmente,
resulta contraproducente la propaganda que se pretende hacer, por decirse
en ellos, muchas veces (y enterarse, al ser radiados, los que deben y los
que no deben enterarse), cosas que no se debieran decir, y, a nuestro
juicio, y por eso lo dijimos con toda claridad, sobran esas fallas, que
no solamente son innecesarias, como toda clase de propaganda, sino que
en ellas se ha de gastar una buena cantidad de dinero muy conveniente, en
estos momentos, para otros fines más humanitarios y de más utilidad, como
son: trabajos de fortificaciones, auxilio a la gran cantidad de refugiados
que tenemos en Valencia, a los hospitales de sangre, etc.
Propaganda decíamos, y repetimos, la tenemos bien eficaz en los bombardeos
de las ciudades que tantas víctimas ocasionan, en los heridos y los muertos
que lloramos tantísimos españoles. Aquellos que han perdido un hijo, un
padre o un hermano; aquellos que están todos los días temiendo un posible
bombardeo, en el que ven expuestos a morir a sus hijos, sus compañeros y
sus padres, ¿necesitan de ninguna clase de propaganda? Pues ahí estamos
todos, y, por lo tanto, todos los buenos españoles estamos llenos de odio,
de indignación, de deseos de acabar cuanto antes con los infames que tanto
dolor y tanto luto nos han traído.
No debe extrañarse el Sindicato de Profesiones Liberales de que haya
cundido el descontento al conocerse el proyecto de construir esas fallas.
El pueblo no está para fiestas, y fiesta, la más alegre de Valencia, ha
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sido siempre esta tan típica de la “plantá” y la “cremá” de esos “ninots”
repartidos por todas sus calles: “ninots” que si no son quemados, como es
costumbre, dejarán de ser verdaderas fallas y, si se piensa en quemarlos,
¡francamente!, nos da miedo que puedan servir de referencia al enemigo.18
Para ver esa fiesta convertida en un motivo de tristeza, es preferible no
verla hasta el año que viene, en que nos sobrará alegría para ello, después
de conseguir la victoria.
M. S., “Insistiendo ¿Fallas?”, Adelante, 07/03/37, p. 4.

Curiosament, el rebuig a aquests tipus d’accions de propaganda el podrem
veure, en poc de temps, a Barcelona (la successora de València, com a capital
de la República, des d’octubre de 1937), amb enginyoses referències a les
falles:
Tot arriba en aquest món i a la fi a la nostra estimada ciutat
coŀlectivitzada li ha arribat el moment de trencar les seves cadenes i de
construir encara que només sigui el dia d’avuí.
La iniciativa ha vingut de València com a missatgera d’una nova mutiŀlació
de les nostres llibertats autonòmiques.
El comissariat que mana més de totes les falles de l’ex camarada Sant Josep
de València, ha vingut a demanar al Govern de Catalunya que cessi d’una
vegada la competència suïcida entre les falles del comissariat de València
i les falles del comissariat de propaganda de Barcelona. [...]
Una sola setmana d’ajut a Barcelona! CATALANS!! AJUDEU EL COMITÉ D’AJUT A
BARCELONA. Demanem el desarmament de tots els Comissariats de propaganda i
la municipalització de l’Ajuntament. Volem que es cremin les falles!
L’Esquella de la Torratxa, 18/06/37, pp. 8-9.

El Pueblo s’afig a les crítiques, Frente Rojo informa i El Mercantil Valenciano
se’n distancia:
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Per la seua banda, des d’El Pueblo,19 el mateix dia que donaven publicitat a
l’escrit d’Art Popular, mostraven la seua oposició, tot referint que altres
coŀlegues hi mantenien la mateixa opinió, i tornen a referir l’actitud de les
comissions de falla de la ciutat, que han aportat nombroses donacions i han
desistit de plantar falla:
Entre la correspondencia llegada a nuestras manos ayer, nos ha colmado de
estupor una carta, con ruegos de su inserción y cuya hospitalidad, anticipemos,
no negamos, de la Sección d’Art Popular del Sindicato de Profesiones Liberales.
Y la tal carta con el remitido adjunto, hacen referencia a la por nosotros ya
olvidada pretensión de instalar unas fallas...
Consignemos que si habíamos ya olvidado, por fenecido, tal asunto, era
por esto mismo; es decir, porque la genial idea, apenas conocida, fué
censurada tan en razón por otros colegas, que supusimos dieron al traste
con el proyecto. Pero, por lo visto, los propósitos en sus inspiradores no
han sido vencidos, y a este respecto bueno será que las autoridades que lo
patrocinen hablen claro y terminante.
Se dice en el remitido a que aludimos arriba de unas fallas de propaganda,
y hay que advertir que los momentos actuales no son propicios para estas
propagandas en la retaguardia.
Sea de quien fuere la idea, la ampare quien la ampare, el caso es ese. Que
no estamos para tales propagandas.
De una manera espontánea, compenetrado con la guerra, con la revolución, el
pueblo valenciano hace ya meses que dijo su palabra a eses respecto: sus
comisiones falleras dieron, con el beneplácito del vecindario, sus fondos
para las milicias, desistiendo por tanto de las fallas.
¡Y ahora, en nombre de una propaganda antifascista, se pretende instalar
dos, tres, las que sean, unas fallas!
Lo dicho: si alguien, oficialmente, patrocina tal monstruosidad -así, dadas
las trágicas circunstancias que vivimos-, que hable claro y pronto.
Que quien nos juzgue en el futuro, sepa a quién puede cargarle la responsabilidad.20

“Entorno a las pretendidas fallas”, El Pueblo, 04/03/37, p. 4.
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Com a contrast de tots els posicionament crítics anteriors, des d’El Mercantil

Valenciano,21 que torna a citar la nota suposadament de Bosch i Morata, solament es
manifesta distanciament i un cert menysteniment. Frente Rojo22 es limita a informar
en reproduir l’escrit d’Art Popular:
Hemos recibido un escrito del consejero de Cultura acerca de una subvención
del ministro de Instrucción pública a L’Aliança d’Intelectuals.
Como nuestro periódico no puede darse por aludido en esta cuestión, puesto
que no ha intervenido en ella seguimos permaneciendo al margen de la
polémica.

“Consejo Provincial. Consejería de Cultura”, El Mercantil Valenciano,
04/03/37, p. 4.
Art Popular rectifica lo que dicen quienes no están enterados. Se trata de
utilizar la costumbre popular para hacer propaganda de guerra. ¿Qué van a
ser las fallas? [...]

Frente Rojo, 05/03/1937, p. 5.

La moderació de la Correspondencia de Valencia clou la discussió:
Tot i que contrariats per l’escrit d’Art Popular, l’opinió més moderada es feia
palesa en La Correspondencia de Valencia,23 que, primerament, va demanar reflexió:
La agrupación “Art Popular” nos remite un escrito sobre la cuestión de las
fallas, de esas fallas que, según parece, se insiste en “plantar”.
El escrito es un poco largo para que podamos publicarlo; pero gustosamente
acusamos recibo y recogemos algunos de los conceptos en él expresados.
Empieza reconociendo que en la Prensa de la ciudad aparecen

“insistentemente” sueltos sobre la cuestión. Y afirma que “tiene todo
el aspecto de una premeditada campaña en contra de esta tradicional
costumbre”. Se equivoca: los valencianos respetamos esa costumbre, no por
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ser tradicional, sino por ser eminentemente popular y hasta porque en ella
se han dado muchas notas de rebeldía.
El escrito trata de justificar las fallas encargadas diciendo que son de
propaganda. Sobre esto de la propaganda habrá que hablar algún día. Quizá
sobra cierta propaganda en Valencia. Pero aun admitiendo esa finalidad
propagandística, ¿no existe el peligro de que el aspecto de “fiesta” se
sobreponga al aspecto de “propaganda”?... Mediten nuestros comunicantes
sobre esto.
En el último párrafo del escrito se dice:

“Lanzarse en estos tiempos de intenso dramatismo a alegrías y juergas sería
villanía, y esos, nosotros, obreros, amantes de la revolución y conscientes
de lo amargo de la guerra, con toda fuerza lo rechazamos.”
De acuerdo. Por eso, quitando la ocasión, se evitará el peligro.
Por lo demás, ¿no dice nada a “Art Popular” la opinión de la Prensa,
manifiesta en periódicos de diversas tendencias, entre ellos algunos a los
que los componentes de “Art Popular” han de ser especialmente afectos?24

“Art Popular” y las fallas en plena guerra, La Correspondencia de Valencia,
05/03/36, p. 4.

L’últim text de la polèmica, posterior a la rèplica de Miguel Sánchez Perales
en Adelante, sembla que va ser el que La Correspondencia de Valencia publicà el
9 de març. Entre altres coses, ens parlarà també de l’opinió de “gran parte del
público”, en l’últim paràgraf:
Hemos recibido un escrito de la sección de Cultura Valenciana de la Alianza
de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, en que se trata del asunto
de las fallas.
No publicamos dicho escrito porque en parte se refiere a otros colegas,
porque es de bastante extensión y porque, en realidad repite argumentos ya
alegados.
Sin embargo, queremos hacer constar que por nuestra parte no ha habido
el menor propósito de hacer una campaña periodística, sino tan sólo el de
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exponer unas objeciones a un proyecto, aunque concebido de buena fe y hasta
basado en intereses —los de los artistas— completamente respetables.
Lo mismo que nosotros piensan otros colegas de distintas significaciones,
todos antifascistas, así como, indudablemente, gran parte del público que,
aun apreciando la [sic] razones que se puedan alegar en pro de esas fallas,
ve de una manera inevitable los inconvenientes y peligros que pueden tener,
como son el de servir de fácil diversión, el de ser utilizadas como punto
de referencia, etc.
Piensen en esto los iniciadores, despojándose de las simpatías que
naturalmente han de tener por su iniciativa.»

“Las fallas en plena guerra”, La Correspondencia de Valencia, 09/03/36, p. 4.

La Correspondencia de Valencia és l’únic diari que fa esment de la Secció de
Cultura Valenciana de l’Aliança, i sembla suggerir, en el segon paràgraf, sense
cap referència a l’escrit publicat en el mateix diari el dia 5, l’existència d’un
altre comunicat d’Art Popular on podria haver replicat les opinions publicades en
diversos mitjans els dies 4 i 5 de març. També, potser, estan pensant en l’altre
escrit que ha surat, de tant en tant, sobre aquest article que ara acabe... el de
Renau.
3. Una certa conclusió ideològica:
L’estructura ideològica bàsica del diaris analitzats que manifesten alguna opinió
sobre la conveniència o no de plantar falles el 1937 és la següent: Adelante,
lligat al PSOE, socialista; La Correspondencia de Valencia, lligat a la UGT,
sindical socialista; Fragua Social, lligat a la CNT, sindical anarquista; El
Mercantil Valenciano, lligat als republicans d’esquerra i a les sindicals
gràfiques, i El Pueblo, lligat a Unió Republicana, Radical (Tomás Villarroya,
1972).
- Tots, amb l’excepció d’El Mercantil Valenciano, es mostren clarament
contraris a la celebració de la festa tradicional.
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- Tots, amb l’excepció d’El Mercantil Valenciano, es mostren clarament
contraris a l’elaboració de les quatre falles antifeixistes del Ministeri
d’Instrucció Pública; però el poema de Félix Paredes, en Fragua Social,
no en parla expressament. No obstant, Fragua Social és de l’obediència
del barceloní Solidaridad Obrera, que sí que s’hi manifesta clarament en
contra.
Es pot dir també, a reserva d’haver comés algun error, que: Frente Rojo, lligat al
Partit Comunista, no s’hi pronuncia; i que La Voz Valenciana, lligat al Partido de
Izquierda Republicana, i Verdad, lligat al PSOE i al PCE, conjuntament en aquell
moment, no es fan eco de la polèmica; tampoc l’anarquista Nosotros, relacionat amb
la FAI.
Per tant, en allò que pertoca als partits polítics, els republicans d’esquerra i,
més específicament, Izquierda Republicana, que representen una esquerra burgesa no
marxista (El Mercantil Valenciano i La Voz Valenciana), i els comunistes (Frente

Rojo i Verdad) no s’impliquen en la qüestió; mentre que els socialistes (Adelante)
i els radicals (El Pueblo), que caldria emmarcar, amb matisos, dins de la dreta
republicana moderada, manifestaran la seua oposició. Aquesta diferència entre
comunistes i socialistes podria explicar el silenci de Verdad.
Pel que fa a les organitzacions sindicals: la socialista UGT (La Correspondencia

de Valencia) representa una oposició moderada amb demandes de reflexió, com ja
va quedar dit més amunt, mentre que l’anarquista CNT (Fragua Social) s’oposa
clarament a la festa tradicional però sense fer menció expressa de la iniciativa
oficial.
No crec deduïble cap conclusió clara en termes ideològics, basant-nos en la
distinció entre l’esquerra i la dreta clàssiques. Potser, la distribució
de les opinions que ací trobem hauria d’interpretar-se com un símptoma clar
d’interclassisme. Una altra cosa és que es puga detectar una certa “suavitat”
sindical a l’hora de manifestar la seua oposició; però és que ells eren els
executors del projecte d’Instrucció Pública, i això pot haver-hi pesat.
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Notes
1. Estellés i Feliu, Ramon: “Les Falles de 1937: Presentació de materials,
establiment dels censos fallers de 1937 i anàlisi de la seua continuïtat.
Preliminar”, Revista d’Estudis Fallers, 18, pp. 35-60.
2. Ibid., p. 37.
3. Va ocupar el càrrec de director general de Belles Arts del Ministeri
d’Instrucció Pública i Belles Arts de la República des de setembre de 1936 fins a
abril de 1938.
4. Francesc Bosch i Morata, conseller de Cultura del Consell Provincial de
València des del 12 de gener de 1937.
5. Es refereix a l’entrada de les tropes feixistes italianes a Addis Abeba, que va
tenir un cert ressò en les falles de 1936.
6. Estellés i Feliu, op. cit., p. 39-40.
7. Llibre d’actes del Consell Municipal de València de 1937, assumpte núm. 80 del
despatx extraordinari, fol. 175v a 176v. Aquesta sessió se celebra després de la
suspensió, per falta de quòrum, de la del 10 de març de 1937.
8. Estellés i Feliu, op. cit.
9. S’hi dediquen expressament: “Exposición Antifascista de Arte Popular”, EP,
16/04/1937, p. 3 i 17/04/1937, p. 2; “Una Exposición antifascista de Arte popular”,
Ad, 16/04/1937, p. 2; “Exposición antifascista del Ninot”, LVV, 17/04/1937, p. 1;
“Ayer se inauguró la Exposición antifascista del Ninot”, EMV, 18/04/1936, p. 4;
“Exposición Antifascista de Arte Popular”, EP, 18/04/1937, p. 3; “La Exposición
del Ninot Fallero”, Ad. 18/04/1937, p. 6 (reproduït en Aznar Soler, 1986). Es
manifesta que encara està oberta en: “El Palleter de Galván”, LCV, 20/04/1937, p.
3, i “El Palleter de Galván”, LVV, 21/04/1937, p. 2.
10. “Otra exposición antifascista de Arte Fallero”, Ad, 08/05/37, p. 2.
11. Com a minim, en: LVV, 04/03/37, p. 2; EP, 04/03/37, p. 2; Ad, 05/03/37, p. 4,
i FR, 05/03/1937, p. 5.
12. Publicat in extenso en Hernández i Martí (2007).
13. Adelante apareix el 2 de febrer de 1937 amb el subtítol “Diario socialista
de la mañana. Órgano de la Federación Socialista Valenciana”. Lligat al PSOE, va
defensar Largo Caballero fins a la seua caiguda en maig de 1937.
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14. Fragua Social apareix el 21 d’agost de 1936. Es presentava com a “Órgano de la
Confederación Regional del Trabajo de Levante”.
15. Les comparacions amb Abissínia van ser habituals en la premsa del moment.
16. La caiguda de Màlaga sota control rebel s’inicia el 6 de febrer de 1937.
El dia 14, arribaren els primers contingents fugits de Màlaga a la ciutat de
València.
17. Miguel Sánchez Perales.
18. Aŀlusió a la possibilitat que actuen com a lluernes guiadores de les bombes
enemigues.
19. Fundat per Vicente Blasco Ibáñez, al mes de juliol de 1936 era l’òrgan oficial
del Partit d’Unió Republicana Autonomista. Es va mantenir, amb matisos, dins d’una
concepció burgesa i republicana fins que el 29 de juliol del 37 caurà sota els
designis del Partit Sindicalista de Pestaña.
20. Reproduït en Galdón i Casanoves (2008).
21. Des del 27 de gener de 1937, apareix com a “Órgano del Partido de Izquierda
Republicana”; però, el dia 30 ja consta com a “Diario Republicano de Izquierdas.
Orientación controlada por las Sindicales Gráficas de Valencia”.
22. Autodenominat “Órgano del Partido Comunista SEIC”. Ix al carrer el 20 de gener
de 1937.
23. S’autodenominava “Portavoz de la Unión General de Trabajadores” des del 19
d’agost de 1936. Aquests textos són comentats en Hernández i Martí (2007).
24. Possible referència a Fragua Social.
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Falles i sainets, un matrimoni ben avingut

Albert Vidal Queralt
Les falles i el sainet fomenten un clar cas de simbiosi i de retroalimentació
perfecta, ja que les primeres nodreixen l’estat de salut d’estes peces teatrals, i
els sainets, per la seua banda, són un canal d’expressió de cultura popular per a
unes festes que el que busquen és mostrar l’essència valenciana i potenciar el fet
cultural propi i autòcton.
Al llarg del present estudi podem endinsar-nos en les particularitats del sainet,
en la seua evolució històrica fins al dia de hui, que pràcticament sobreviu per la
tenacitat de les comissions falleres per explotar-lo. D’altra banda, descobrirem
com un gènere teatral considerat menor ha tingut influència en la política del
moment i a hores d’ara com es manté com una mostra costumista del caràcter burlesc
descarat i amb fogositat dels valencians.
En parlar de simbiosi, no es pot negar que la dependència és molt més gran en el cas
del gènere teatral que en el del món faller per la total consolidació que la festa
de Sant Josep té en este segle XXI que travessem. El sainet de hui ja no és aquell
que es representava en els entreactes de grans produccions teatrals, sinó que és un
sainet que està fet per a disfrutar en família, en la major part dels casos, de la
família fallera. Les comissions de totes les juntes centrals treballen en les seues
setmanes culturals, o en les seues companyies teatrals, per tal d’augmentar el seu
repertori de sainets, unes obres que són sempre ben rebudes pel públic en veure com
la idiosincràsia valenciana queda patent i manifesta en estes gracioses composicions.
Històricament, els concursos teatrals de les falles han sigut habituals i encara
hui continuen tenint una vigència que és la que atorga al sainet una vida que
apunta a la consolidació com a gènere en si dins del difícil panorama cultural en
general, i en particular en valencià, que estem patint.
Podríem dir que el sainet és una peça teatral, generalment breu, que mostra la
parla i els costums populars, que en el teatre valencià no arribà a prendre força
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fins al segle XIX. Els nous aires de llibertat que aportava la impremta permeteren
el naixement d’una incipient indústria editorial a València. Al cap i casal,
el seu bressol el trobem al barri del Cabanyal, allí on hi ha una casa que fa
cantonet. Ja al 1812 se’n registra una certa producció, encara que l’incipient
sainet hauria d’esperar altres temps per a veure El Cuento del Diumenge, unes
obres amb periodicitat setmanal (dominical) que es venien per 25 cèntims, segons
ens conta el crític teatral i director d’escena Blai Gomis (Quartell, el Camp
de Morvedre), el qual treballa com a jurat en alguns dels concursos teatrals
esmentats adés i és una autoritat en la matèria.
Estevan, Mompié, Domingo, Peris i Ferrer d’Orga es dedicaren a imprimir estes
peces encara en castellà. El tio Pedro en Valencia (1821) introdueix un personatge
femení que s’expressa en valencià. La moda sainetera en la nostra llengua anava
creixent i consolidant-se fins que en les mans de Vicent Manuel Branchat i Alfonso
esdevingueren “peces xicotetes noves”, que són el primer reconeixement de la nostra
llengua en el sainet de manera habitual en el primer terç del segle XIX.
El 1817 publicà Més s’aprecien els dinés que la sang i el parentesc (obra
publicada de nou per Joan Fuster al 1976). Altres autors del XIX foren Joaquim
García-Parreño, amb Vicenteta la de Patraix (1845); Josep Bernat i Baldoví amb

Pascualo y Visanteta (1846), i Francesc de P. Rochano, autor d’Els amors d’un
torrentí (1859).
L’empremta de la Renaixença propicià que des de la restauració borbònica, que es
produí a Sagunt en 1874, fins al 1902 (majoria d’edat d’Alfons XIII), el gènere
del sainet costumista prenguera força en el limitat panorama del teatre al segle
XIX per damunt de qualsevol altra representació. Eduard Escalante és l’estendard
d’esta generació, que a València comptà amb Joaquim Balader, Francesc Palanca i
Roca i Antoni Roig i Civera, entre d’altres. Tots amb la voluntat de representar
escenes de la vida quotidiana, replegant la parla viva del poble valencià, la seua
manera de viure, les seues aspiracions, una prolongació del tradicional realisme
de la literatura valenciana.
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De l’entrada del segle XX a la Segona República (1931), trobem autors consagrats
com Maximilià Thous, Vicent Fe Castell o Salvador Soler Martí, entre d’altres.
En el període republicà, els autors s’adaptaren als canvis sociològics amb la
pretensió de seguir sincronitzats amb el poble. Josep Peris Celda, Rafael Gayano
Lluch, Francesc Barchino, Faust Hernández Casajuana o Enric Beltrán, autor que
aconseguí que es musicalitzaren algunes de les seues composicions de “sainet
líric”, un intent de renovació del gènere que no acabà de quallar per l’aparició
de noves tendències escèniques i en alguns casos pel mateix desgast d’una forma de
fer teatre que semblava prop del seu sostre després de la guerra o, a tot estirar,
cap a la meitat del segle XX. La censura, el trencament social del conflicte
bèl·lic, els problemes d’escriure i representar en valencià fins a l’any 1946 o les
dificultats imposades per a mostrar els continguts reals del moment, en són alguns
factors.1
Sobre la ideologia del sainet, cal destacar que autors de la categoria de Jaume
Pontí i Valeró el 1829 es proposa d’adoctrinar la classe pagesa a fi que avorrisca
qualsevol temptació progressista. La Segona conversa del Isidro ab lo Sr. rector
tracta del sagrament de la confessió, però té un caire més obertament polític.2 Un
altre exemple de politització del teatre en l’època des del sainet al Principat
el trobem en la figura de Josep Robrenyo “un professional del teatre en el sentit
modern de l’expressió, i segurament el primer escriptor que sistematitza l’ús del
teatre amb finalitats polítiques”.
Una altra intenció, allunyada de la reivindicació política, el trobem en autors
que esdevenen retratistes de la societat valenciana, com és el cas del gran
Escalante. Ací entrem en el terreny que major vinculació presenta amb les falles,
perquè per història i per principis estos festejos van lligats al poble. A la
seua manera de viure, a contar i cremar els seus defectes i fer un repàs de la
quotidianitat, de les mancances personals i col·lectives del barri, de la ciutat o
de la comunitat en què es planten estos monuments. L’estoreta velleta pa la falla
de Sant Josep sempre ha tingut el caràcter coŀlaboratiu del veïnat, potser pel
fet que els veïns són en darrera instància l’origen i la finalitat última dels
monuments fallers, ja que es busca la regeneració que sempre dóna el foc a les
falles.
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Un esperit de renàixer per a tornar, un any més, a comentar irònicament la
intrahistòria col·lectiva, com es fa en els sainets, d’una manera còmica, graciosa
i tan valenciana com l’aigua que s’empra per a apagar les falles. L’argument dels
sainets sempre gira al voltant de les escenes típiques de cada dia. El personatge
que vol aparentar el que no és, el senyoret ric que no té on caure mort, la
dificultat per a arribar a final de mes, les relacions amb el sexe contrari, el
parlar els uns dels altres, i una continuïtat d’escenes costumistes que estan
adobades i farcides del típic humor valencià, la sornegueria per exceŀlència.
Aprofundint en este fil argumental, l’autor del Canyamelar es donà a conéixer com
a sainetista amb Deu, dèneu i noranta (1861), una obra en què mostrava un món
real, el de la societat valenciana que encara bufa en caldo gelat, títol homònim
d’una de les seues obres més representatives i que més il·lustren la crítica àcida
i realista que enllaça amb la temàtica fallera, o inclús amb les crítiques dels
monuments que acaben devorats pel foc la nit de Sant Josep.
Un altre punt interessant d’este assaig es centra en el llenguatge dels sainets.
Per descomptat, el fet de tindre els seus orígens en la literatura de fil i
cordell i la tradició oral condicionà la parla d’estes creacions teatrals. Els
autors, anònims en un principi, quan feren el pas d’escriure en valencià ho feien
tal com parlava el carrer en aquell ja llunyà segle XIX, seguint una ortografia
personal inspirada en la castellana o en una certa tradició ortogràfica valenciana
recuperada per alguns sectors literaris de la Renaixença. Aquella pràctica es va
mantindre amb el pas del temps, amb casos de correcció lingüística que s’aproximen
a les Normes de 1932, i ens consta que a dia de hui hi ha un corrent important de
comissions falleres al llarg de tot València que ajusten els textos dels sainets a
la normativa lingüística consolidada.
Sens dubte, esta línia s’endinsa en la normalitat del treball teatral saineter i
li atorga un punt diferenciador de l’opinió que de vegades es té del sainet com un
terme pejoratiu. L’aposta de les associacions culturals com la Falla el Tabalet al
Camp de Morvedre és treballar en un gènere valencià des d’una òptica valenciana
i normalitzada en el llenguatge per contribuir al futur del gènere. Esta comissió
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participa des de fa anys, concretament des del 2002, en els concursos de teatre
de la Junta Fallera, i en les seues escenificacions tracten de fer malabarismes
per conservar una parla graciosa o popular amb un llenguatge correcte. Obres com

La milionària o El problema de la Bolseria, representades amb èxit en diverses
poblacions, són la punta de llança d’un projecte teatral que té en el sainet la
seua raó de ser per “la forma que té de connectar amb el públic, per l’afinitat de
temes que es tracten i la forma tan irònica de presentar les diverses situacions
obra rere obra”, segons ens comenten els responsables de cultura d’esta comissió,
els quals afegeixen que la vinculació de Sagunt amb el món del sainet ve de
lluny. Així, afirmen que el destacat actor Pepe Alba, reconegut internacionalment,
fou director de molts sainets que representava pertot arreu la seua companyia
pròpia. “Alba anima i participa del reviscolament del teatre en llengua pròpia
dels valencians”. De manera que de la seua mà, i de companyies, empresaris, actors
i autors, “el sainet coneix en els anys 20 i 30 la major expansió de la seua
història, amb un públic fidel format ara pels treballadors urbans que accedeixen a
aquesta cultura a uns preus econòmics... una companyia estrenava setmanalment fins
a quatre o cinc obres. Al capdavall, aquestes peces còmiques es converteixen en un
negoci, en un producte de consum àgil per a un mercat cultural dissenyat per a una
societat delerosa d’esbargiment”.3
Per tancar el fil argumental, i fer-ho de forma circular, hem apostat ja des del
principi per un matrimoni ben avingut entre les falles i els sainets. Esperem que
després de llegir estes línies haja quedat més clara l’afirmació i que pel bé dels
cònjuges siga així per molt de temps. Seria una mostra més del paper de les falles
com un element clau i vital per a la recuperació, consolidació i manteniment
dels símbols culturals valencians tant tradicionals, com és el present cas, com
populars. És més, al voltant dels seus grups de teatre (dedicats al sainet en la
majoria de casos), moltes comissions falleres dediquen esforços a la restauració
de mobles antics per a les obres, a preparar o arreglar peces de roba per a crear
el vestuari adient als textos, etc. Precisament, en el cas dels textos, hi ha un
corrent creixent de no abusar de castellanismes i apostar per paraules clàssiques
valencianes. Per exemple, canviar “deixa les botes brillants” per “deixa les botes
lluentes”, només a títol iŀlustratiu.
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Com a conclusió, i aprofitant que tota pedra fa paret, hem tractat d’alçar un
mur en defensa dels sainets i de la seua relació amb les festes de Sant Josep.
Este treball no podia haver-se realitzat sense l’assessorament de diverses
personalitats del món faller i teatral. A tots ells, que en són prou i que ja
saben qui són, moltes gràcies.
Notes
1. BLASCO LAGUNA, Ricard, Gran enciclopedia de la Comunidad Valenciana, vol. 14,
s. v. sainete, València, Editorial Prensa Valenciana, 2005, pp. 194-196.
2. RIQUER, MARTÍ de - Comas, Antoni - Molas, Joaquim (ed), Història de la

literatura catalana de Riquer-Comas, vol. 8, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 55-60.
3. PÉREZ SILVESTRE, Òscar: “Pepe Alba (1885-1951): dies i obres d’un actor
d’estrena”, Braçal, 31-32, pp. 235-260.
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>Convoquen<

Premi Joan Climent
al millor poema líric d’un llibret de
falla
Des de l’any 2001, el Premi Joan Climent guardona el millor text o
conjunt de texts poètics d’un sol autor publicats en un llibret de
falla en qualsevol de les seues seccions: poesia, prosa poètica,
poema visual, etc. El premi rep el seu nom del poeta Joan Climent,
que en el segle passat va ser una figura destacada de la vida
cultural de Gandia, ciutat de la qual va ser nomenat fill adoptiu.
Enguany el premi s’ha ampliat a les falles de tota la Comunitat
Valenciana.

Joc

Joan Mahiques
Hem assajat,
sobre la taula,
un joc.
Dos escorpins,
entre miralls
de foc.
S’abrasa el cercle
de la flama,
clos.
S’agullonen,
un cos
a l’altre cos.
Fluctuen
vermellors
de negre i groc.
Les vides
s’esvaeixen,
i els contorns.
El sol
es reflecteix,
després de post.
Dansen
les ombres
de la mort.
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>Convoquen<

Premi Ajuntament de Benirredrà
al millor article d’un llibret de falla
de la Comunitat Valenciana
Este guardó, que enguany s’ha ampliat a totes les falles de la
Comunitat Valenciana, premiava el millor article de llibret amb
l’objectiu d’acostar el món de les lletres valencianes als llibrets
de falles. Esta iniciativa que pren el relleu del Premi Iaraní,
creat l’any 1995 per l’Associació Cultural Premi Iaraní i organitzat
per l’aleshores Junta Local Fallera de Gandia.

‘La Chatte’
Un diumenge de cine

Joan Iborra
Feia poc que havia pres la comunió, encara feia els set diumenges per ordre del
senyor rector i s’acostava el bon temps primaveral. Era un diumenge de març
qualsevol pròxim a Sant Josep. A casa havíem dinat ous crescuts en salseta i
allipebre d’ous de tenca, dos plat de precepte que l’àvia preparava amb mans
destres en una vella cuina cilíndrica alimentada imaginativament amb serradura,
un combustible que només costava la molèstia de demanar-lo a les fusteries.
Altres ocasions menjava parsimoniosament a la dreta del pare i a l’esquerra del
meu germà per a desesperació de tots. Aquell dia, però, les presses em tenien
captiva l’ànima. Ma mare em renyia sovint perquè pretenia acabar-me el dinar amb
tres cullerades. Deia que tanta ànsia m’assentaria malament. Jo només mirava la
porxada per si tocaven a la porta els meus amics. Cosa que de vegades ocorria.
Finalment arribàrem a les postres: salustianes i washingtònies, a triar. N’agafí
la primera que trobí, la fiu en quatre gallons a l’estil camper i me la mengí en
un tres i no res. Després, la copa nevada, plat de diumenge que m’engolí més que
tastí.
Havíem quedat a la plaça a les tres de la vesprada perquè a les quatre començava
el cine. La iaia no parava: “Abriga’t, rei, que en eixir farà fred, endús-te la
rebeca per a després, la xalina també”. I això que ma casa feia frontera pel
corral amb el cine de la plaça. Isquí disparat. Els bars de la plaça eren plens
a vessar d’hòmens. La cua del cine, també era plena de gent. Arribí al lleó de
l’Ajuntament, on havíem quedat per comprar les entrades. Una bústia amb la cara
del felí esculpida en un alt relleu per la boca del qual es tiraven les cartes.
No sé si encara es conservarà. En aquell temps s’havia convertit en una fita
inevitable. No hi havia altra bústia al poble. La gent em sobrepassava. Pel quiosc
de l’església venien els meus amics. M’avancí i tots cinc ens posàrem diligentment
a la cua. Quasi sempre manteníem el mateix costum. Llavors no deixaven que un
xiquet fera la tanda de cinc. A poc a poc ens acostàrem a la taquilla, una
finestreta fosca acabada en un vidre que no arribava al final de la pedra. Pel
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buc demanàrem les entrades i les pagàrem, sis quinzets cascuna. Li les donàrem a
l’aposentador, que les féu en dos trossos, un per a ell i un per a nosaltres, i
travessàrem les cortines roges que ens separaven del pati de butaques. Ràpidament
entràrem al saló, una mica descolorit, pintat d’un blau grisós, amb el reparat ple
de clavills i a punt de caure. Al sostre s’obrien dues voltes profundes rematades
amb un bordó decoratiu del mig de les quals penjaven unes làmpades llagrimoses.
Correguérem cap a la pantalla en blanc per buscar la fila nou. Sempre séiem a la
mateixa fila. Era la millor. Davant nostre, a la fila vuit, solien acomodar-se
les xiquetes del Mayo. Totes mudades de diumenge. Aquella part feia olor a colònia
fresca d’Heno de Pravia.
Com era d’habitud, el programa anunciava sessió doble. Això de la sessió
contínua encara no s’havia inventat al poble. Encara recorde el programa
d’aquell dia, La Chatte, una pel·lícula francesa en blanc i negre. Una barreja
de cinema d’espies i noveŀla negra amb francesos i alemanys. Això ho sé jo ara,
però en aquell temps ens papàvem tot el que passava per la pantalla, fins i
tot aquesta classe de films classificats. Abans de triar el cine, havíem vist
els quadrets que penjaven a prop, on hi havia un cartell immens amb el bust
dibuixat d’una dona de cabells llargs i al costat unes fotografies amb escenes
emblemàtiques del film. Eixia la imatge d’una senyora de magnífica bellesa i
rostre inquietant i seductor ensenyant la lligacama, la Chatte. Probablement
fou decisiva per a triar local. La segona, ai, amics!, era una de l’oest, El

Zurdo, amb Paul Newman, amb aquell posat rufianesc i provocador que tots els
xiquets volíem imitar quan ens posàvem la canana amb bales de plàstic i la
pistola de baquelita a la funda.
Devia haver-hi problemes amb les màquines, perquè la cosa tardava a arrancar. Els
espectadors s’impacientaven. Algú entonà el crit habitual: “Que s’escomence, que
s’escomence!”. El públic del galliner corejà la tornada i tot el cine s’hi afegí
com un cor ben acoblat. La gent no parava de cridar fins que començà la projecció
del nodo. Totcristo emmudí. Només finalitzar l’acte de propaganda del règim, la
gent aplaudí fortament perquè el documental obligatori es tenia com una mena de
tortura que calia empassar-se abans de projectar les pel·lícules.
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S’encengueren els llums i donaren cinc minuts de descans. Correguérem escapats
cap al quiosquet que hi havia al mateix local. Refrescos de maduixa i llima,
cacaues i tramussos, pamfígol i turronviena. Cascú, el que volia. Carregàrem
per a la sessió, es féu la fosca i començaren les maniobres clandestines de la
protagonista, Mathilde Carré. Una espia francesa que treballava per al servei
secret alemany, però també per al britànic i per a la resistència. Tot adobat
amb uns diàlegs incomprensibles per a criatures de tan tendra edat. Esperàvem
impacients l’escena de la lligacama, però, ai!, no hi arribà. El projectista
l’havia tallada per ordre superior. Això ens contà el seu nebot, que era de la
colla.
La segona part fou més fructífera perquè els xiquets ens identificàvem força
amb aquell heroi dur i descregut, el Zurdo, àlies Billy the Kid, el Niño, per
entendre’ns en la terminologia de l’època. Imagineu-vos, un jove convertit en
heroi que disparava a tort i a dret, i quasi sempre l’encertava. Tots volíem
ser el Zurdo. En una escena en què el perseguien a cavall els roïns, moltes
files es posaren a cridar espontàniament: “Fuig, fuig. Afanya’t, Zurdo, afanya’t
que t’alcancen!”, mentre les dones es rebregaven les mans, tancaven els ulls o
llançaven un “ai!” sostingut fins que el xic aconseguí escapar. El públic solia
expressar lliurement les seues emocions. Xiulava els dolents quan en feien de les
seues i aplaudia intensament els bons quan guanyaven.
Isquérem a trompellons, per la fila del mig, amb ganes de jugar i amb una burrera
damunt que no hi havia qui la parara. Anàrem al finet del Mercat a jugar a
tallafils i a capítule abans d’enfilar el camí de casa. Encara quedava una mica de
tasca escolar per a fer. A l’altre any havia de preparar la prova lliure d’ingrés
a l’institut i el mestre m’havia posat deures per a l’endemà.
Només traspassar la porta notí una atmosfera atípica, la iaia havia vingut a
obrir-me, cosa que no feia quasi mai, s’aposentava al tenduret, vora la ràdio, i
no s’alçava si no era per anar a la cuina, al corral o al quarto. No sospitava res
però en veure-la m’olorí alguna cosa. M’agafà del braç i em dugué al vetlador.
M’esperava ma mare i el meu germanet menut. En veure’m em va dir: “No ha pogut
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ser. El pare no ho ha pogut aconseguir”. De seguida coneguí què passava, esclatí
en un plor amarg i amb un revolt me’n pugí escales amunt a l’habitació.
Mon pare era el president de la falla i jo l’havia acompanyat algunes vegades
al taller de l’artista per veure els ninots. M’havia encapritxat d’un burret
molt ben fet que formava part d’una escena de llauradors. Mon pare em digué que
això no podia ser, que no me’l podia endur a casa per a jugar amb ell, però
que ho parlaria amb la comissió per si acceptaven no cremar-lo. Aquell any la
falla tractava la plaga de la rosquilla, un cuc negre com el tió que es menjava
les collites. D’una cinta de màquina d’escriure gastada, una Underwood molt
aparent, fiu uns ramals per al burret, tanta era la seguretat que mon pare m’ho
consentiria. Ma mare intentava explicar-m’ho amb veu dolguda i amorosa. En aquell
cas, però, no valien raons. Plorí i plorí fins a l’extenuació. La nit de foc, quan
es cremava el meu burret, entre singlot i singlot, entenguí que no podia ser, que
mon pare tenia raó i que el ninot s’havia de cremar. Formava part de la falla.

>50<

>Convoquen<

Premi Mestre Ortifus
a la temàtica i portada d’un

>Patrocinen<

llibret de falla
«Les falles han de parlar» és una de les frases cèlebres del
dibuixant Ortifus en les seues immersions en la festa de les Falles,
provocant la sàtira en cada escena i mostrant una cohesió en el
missatge. Per això, el Premi Mestre Ortifus vol potenciar el treball
d’aquelles comissions que en el seu llibret, tant en la portada com
en els continguts, plasmen esta coherència amb la crítica de la
falla plantada a la seua demarcació, perquè és allò que volem fer
desaparéixer amb el foc.

Llibret guanyador a la millor portada
Falla Ramón y Cajal de Torrent (l’Horta)
Autor de la portada guanyadora: José Luis Campillo Ruiz.
(coordinador Joaquín Requena Piles)
Finalistes
Falla Joan Aguiló-Gaspar Aguilar de València (l’Horta)
Falla Plaça de Jesús de Valencia (l’Horta)
Falla Plaça del Forn d’Alzira (la Ribera Alta)
Falla Sant Roc de Torrent (l’Horta)

Representació de l’arribada de la pau en acabar la Guerra Civil, davant de
l’ermita de Torrent, que en aquells anys va ser convertida en un mercat.
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Llibret guanyador a la coherència en els continguts
Falla Joan Aguiló-Gaspar Aguilar de València (l’Horta)
Coordinador dels continguts: Iván Esbrí Andrés.
Lema: “Els Borja”
Finalistes
Falla Juan Ramón Jiménez de Xàtiva (la Costera)
Falla Palleter-Erudit Orellana de València (l’Horta)
Falla Plaça del Forn d’Alzira (la Ribera Alta)
Falla Ramón y Cajal de Torrent (l’Horta)

Llibre Faller Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar 2013. Els Borja
La Falla Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar de València ha dedicat el seu any faller
2012-2013 als Borja, la nissaga dels papes valencians. La semana cultural, la
falla gran i el contingut literari del llibret han constituït un projecte a tres
bandes, que naix per la pròpia voluntat de la comissió de fer un exercici a partir
d’un mateix tema que es considerà idoni de traspassar als nostres dies. Pel què fa
al llibret, s’ha comptat amb col·laboracions de representants polítics, professors
universitaris, estudiosos de la festa de les Falles i joves investigadors, que
han tractat els Borja des d’òptiques diferents com ara la llengua, les arts, la
literatura, el llegat patrimonial i el cinema.
Sumari del llibret
Cronologia general dels Borja
Signatures
Saluda del president de la Diputació de València, Alfonso Rus Terol
La llengua dels papes Borja. Ramón Ferrer Navarro, president de l’Acadèmia

Valenciana de la Llengua
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Una ruta de Gandia a través dels Borja, Vicent Gregori Acosta, tinent d’alcalde de

Cultura de l’Ajuntament de Gandia
Els tresors de València: els àngels renaixentistes, Carmen Pérez García, directora

de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Els papes Borja, Calixt III i Alexandre VI, entre el mite i la realitat, Miguel

Navarro Sorní, Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València
Els Borja en estudis xativins, Sergio Rubio Tormo, Arxiu Municipal de Xàtiva
Algunes claus de la influència política i cultural de la Corona d’Aragó a la
Itàlia dels segles XV i XVI. Lucrècia Borja i Isabel d’Este, Vicent Martines

Peres, Universitat d’Alacant
Sobre la vista del cardenal Roderic de Borja a València, el 1472, Vicent Josep
Escartí i Soriano, Universitat de València - Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana
Col·laboracions
El llegat Borja a Gandia, Adrián Sanz Moreno, guia del Palau Ducal de Gandia
Els Borja en el cinema, Mari Llanos Iborra Candela, llicenciada en Història de

l’Art i màster en Patrimoni Cultural, i Carmen Iborra Candela, llicenciada en
Comunicació Audiovisual
Sobre les llegendes, sobre els Borja, Iván Esbrí Andrés, coordinador del llibret
El Renaixement vist per les Falles, Joan Castelló Lli, Associació d’Estudis

Fallers.
Llibre infantil
Arbre genealògic dels Borja
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>Convoquen<

Premi #plf13
a un text satiricofaller
breu
El Premi #plf13 a un Text Satiricofaller Breu vol visualitzar la
creativitat satírica en els nous canals de comunicació que oferixen
les xarxes socials Twitter, Facebook i Google+. A banda del caràcter
satíric (i també faller), es té en compte la cohesió, la creativitat
i el valor literari del text obtingut.

Piulades finalistes del #plf13
(per orde d’enviament)
Pepe Bajo @PepeBajo1
#Plf13 Última hora: Un ninot s’escapa de l’Exposició i s’encadena a la porta de
l’Ajuntament al crit de... Menys pintes i més monument!!!
enviat el 8 de gener
https://twitter.com/PepeBajo1/status/288687470072172546
Carlos Galiana @carlosgaliana
- Senyor, han furtat l’incunable. - El còdex Calixtino? - No, el Reglament Faller.
(Pausa) - Això no és l’incunable, és l’intocable. #Plf13
enviat el 8 de gener
https://twitter.com/carlosgaliana/status/288646406284124162
Trau Mistela Trau @drinkingmistela
PRIMER PREMI SECCIÓ “ENS HEM TRET L’ESO” A LA FALLA QUE NO TINGA NINGUNA FALTA
D’ORTOGRAFIA EN ELS CARTELLETS #Plf13
enviat el 9 de gener
https://twitter.com/drinkingmistela/status/289014409328730113
Diego @diegorume
Tot era una broma... L’estàtua de Ripolles és la Falla de l’aeroport (entra en
especial). Flipareu quan posen l’enllumenat al carrer. #Plf13
enviat el 10 de gener
https://twitter.com/diegorume/status/289490827699433475
Pere Fuset @perefuset
Sense tro de bac ni gent desperta les #Falles substituïren la despertà per festes
del pijama amb guerra de
coixins. La dormilà #Plf13
enviat el 10 de gener
https://twitter.com/perefuset/status/289360163268337664
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Rafa Soler Sherpa @RafaSolerSherpa
Descoberts a Süissa un bon grapat de ninots donats per cremats, el fiscal els
denunciarà davant el TSJV
per evasió del foc. #falles #plf13
enviat el 24 de gener
https://twitter.com/RafaSolerSherpa/status/294532001489375232
Tomàs Palomares @tpalomares
El gabinet de premsa del PP anuncia que la següent aparició pública de Rajoy serà
en falles en
forma de ninot, no admetrà preguntes #plf13
enviat el 31 de gener
https://twitter.com/tpalomares/status/297085421429608448
Antonio Vergara @antoniovergaras
Sense diners plantaren un motxo i un poal digueren que era una falla experimental
i els donaren tres palets d’especial #crisifallera #Plf13
enviat el 31 de gener
https://twitter.com/antoniovergaras/status/297097839782268928
Iván Ribes @burcultural
El president que no calla, no content amb el resultat, ha indultat la seua falla i
li ha pegat foc al jurat. #plf13
enviat el 31 de gener
https://twitter.com/burcultural/status/297065508279308289
Xavier Herrero @XavierHerrero
#plf13 Els presidents demanen la subvenció del 21% en “sobres” i en efectiu, és la
moda diuen.
enviat el 31 de gener
https://twitter.com/XavierHerrero/status/296862809441050624
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¿T’agrada
el disseny
del teu
llibret?
@LlibretsLowCost

www.lletresfalleres.org | www.facebook.com/lletresfalleres
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