Un any més —i ja en van sis— hem organitzat la Festa de les Lletres Falleres , una celebració amb què volem
tancar l’exercici faller i reconéixer el treball que amb tant d’esforç duen a terme les comissions de falla per a fer dels
seus llibrets uns productes editorials que recullen la creativitat literària i plàstica de la festa fallera. Perquè els llibrets
són cultura en valencià, cultura valenciana. Són poesia satírica i lírica, monografies fonamentals sobre temes diversos,
expressió artística. Als pobles de Sagunt, Alzira, Xàtiva, Gandia, Borriana, Torrent, a la ciutat de València i en altres
comarques de la nostra terra, vertebrant territori. Les falles són societat civil i, per això, els llibrets són expressió de
societat civil: un patrimoni de tots i de totes, i una esperança per al futur. A més és un element essencial en l’espai
cultural de la Festa. Fonamentals ja que les Falles hem sigut declarades Patrimoni Cultural Immaterial per l’UNESCO.
En esta sisena edició de la Festa de les Lletres Falleres, l’Associació d’Estudis Fallers, les comissions falleres La Malva
d’Alzira, El Mocador de Sagunt, l’associació Amics del Mestre Ortifus, la Junta Local de Xàtiva, la plataforma Malalt
de Falles i l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent, 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.
I ho fem amb una festa literària, perquè, com deia el poeta Vicent Andrés Estellés, les Falles són el goig de la paraula i
on tots ens assentem a la mateixa taula. Una festa que tornarà a aplegar comissions, autors i col·laboradors al voltant
d’un objectiu comú: la promoció dels llibrets de falla com una valuosa manifestació literària, lingüística i artística,
reflex d’una sociabilitat festiva diversa i plural.
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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.

FInalistes
Títol Les falles i la febre cultural
Autor Alba Fluixà Pelufo
Comissió Lepanto-Guillem de Castro de València
Títol En Ryanair o en rodalies
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Vore o viure
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Després del foc i l’oblit, de nou el verd
Autor Andreu Escrivà
Comissió Castielfabib de València

CONVOCA

PATROCINEN
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ARTICLE GUANYADOR
Títol En Ryanair o en rodalies
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
És un tema recurrent, entre els corrents més “crítics”
amb la festa, la preocupació per les conseqüències del
nomenament de les Falles com a patrimoni immaterial
de la Unesco i de la seua relació directa amb l’augment
del turisme a la ciutat. És comprensible que aquesta
situació, juntament amb les polítiques (o les nopolítiques) que aposten per un model productiu i d’espai
urbà destinat a satisfer els visitants, comporten una
sèrie de plantejaments i pors per als locals que, de
vegades, se senten abandonats i poc representats per les
seues institucions o per les “reconegudes” festes. La por
cap a la inexorable turistificació de la festa es produeix,
a més, en un context social de tradicional incomunicació
i desconfiança entre els crítics amb el món faller i els
seus principals valedors. La forta institucionalització de
les Falles com la festa “representativa” de la ciutat –o del
valencianisme temperamental– ha contribuït a la seua
impermeabilitat davant altres sensibilitats socials i a
l’abandonament d’una part de la societat d’ocupar espais
centrals en la festa.
En aquest panorama, la transformació de les Falles cap
al producte turístic complet no és tant una irrupció
externa, com l’evolució “lògica” d’una festa que pels
seus trets interns encaixa, i bastant bé, en els requisits
d’un producte turístic. Aquest producte turístic es
basa en dos atributs fonamentals, com són l’actitud
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passivo-contemplativa dels productes de la festa i
un model d’oci alliberat de la censura cívica. L’actitud
passivo-contemplativa té en el monument el seu
millor exemple: espais buits de contingut destinats
a la selfie com una forma màxima d’aproximació. No
hi ha interacció i la forma de viure la festa és des de
l’observació i la participació en les activitats destinades
a gent que no forma part de les comissions falleres.
Apareixen espais per a locals i per a visitants, fet que
divideix l’espai públic entre llocs “on pots estar” i llocs
“que no et corresponen” en un ball de llocs públics
privatitzats (els envelats com a extensió dels casals) i
d’altres deliberadament generats per a rebre la massa
turística en concerts i orquestres.
El segon component del pack turístic complet és el
que ofereix una ciutat d’oci alliberat al més pur estil
de les “ciutats sense llei” de les pel·lícules de vaquers.
Aquest alliberament social, potencialment atractiu
per a generar espais efímers de convivència als
carrers, es redueix a un ús excessivament privatiu i
individualista de la ciutat. Com si es tractés d’un West
World a la valenciana, no hi ha conseqüències visibles
de les conductes irresponsables o incíviques. Un espai
on s’entén que qualsevol actitud està justificada i els
veïns accepten el xip faller que converteix en cinc dies
l’excepció en normalitat.

Aquest producte turístic és consumit, a més, per
diversos tipus d’actors. Generalitzant, distingim diverses
formes de viure les festes al cap i casal. Per una banda,
trobem els fallers organitzats, membres d’alguna
comissió al voltant de la qual gira la seua concepció i
programació de la festa. Aquest perfil s’implica en les
festes i assumeix la responsabilitat de pertànyer a una
comunitat, almenys, de cara a la seua falla. No sembla
habitual que aquesta responsabilitat excedisca les
portes del casal corresponent i vaja més enllà, almenys
pel que fa a espai públic i convivència veïnal.
Per una altra, trobem a aquelles persones que es
declaren contràries a la festa i prefereixen, sovint,
no participar d’ella i aprofitar aquests dies per fer un
viatge i fugir de la ciutat fallera. Aquestes persones no
s’impliquen en la festa ni participen de la seua vivència
ni observació.
Finalment, trobem aquelles persones que viuen la
festa des del que nosaltres anomenem “actitud turista”.
Aquesta forma de viure-les no està lligada al seu lloc
de procedència ni als quilòmetres que recórreguen
per arribar a la plaça de l’Ajuntament. Per a ser turista
faller fa igual que vingues en Rodalia o en Ryanair. És
una de les més esteses entre els habitants de la ciutat
i consisteix en la contemplació dels resultats fallers
des de l’altre costat de la tanca. Amb planificació dels
punts imprescindibles a visitar, es fan piruetes de
pelegrinatge per les falles, bé siga el tema elegit “secció
especial”, “falles premiades” o... “falles experimentals”.
A més, s’ha de fer açò de forma àgil per tal d’arribar a
la una a l’Ajuntament, tindre un lloc per a la mascletà i
parar en els llocs emblemàtics a menjar bunyols.

Aquesta protocol·lització de la forma de viure els
diversos dies de festa recorda els espais d’hotel amb
animació i pensió completa, els parcs temàtics, les
llistes de “10 imprescindibles de la capital europea...”.
Són productes dissenyats en packs per a viure
“l’experiència fallera” i tornar després a la normalitat
sense la necessitat d’incrementar el grau d’implicació
pròpia en la festa.
Aquesta “actitud turista” que associem a una forma
únicament contemplativa de viure l’espai públic,
l’escassa implicació i responsabilitat en el medi i una
protocol·lització de valors i criteris no són solament els
símptomes d’una manera de viure les Falles, sinó també
d’una forma de viure la ciutat en els dies sense nom.
L’increment del “valor turístic” de la ciutat potencia les
conseqüències d’un procés de fallerització urbana en
què, tant fallers com no fallers, som responsables.
La tematització dels barris, el pelegrinatge conductiu i
la buidor de contingut crític i reflexiu no solament ens
afecta com a participants de la festa, sinó que també
genera uns referents de ciutat que obliguen el veïnat a
continuar sent un mer espectador de la vida en comú; a
continuar sent turistes dels seus propis carrers.
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PREMI

Malva
Alzira
Al millor poema satiric
D’un llibret de falla de la comunitat valenciana
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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.

FInalistes
Títol Cadàver pacificat
Autor Héctor Arnau
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Qui paga, mana?
Autor Jesús Ignasi Moragues
Comissió Falla Vilanova de Gandia
Títol El Figura
Autors Francisco Fernández Ruiz
Comissió Falla Verge de Sales de Sueca
Títol Que arriba la UNESCO
Autor José Antonio Martínez Giner
Comissió Falla Cambró de Tavernes de la Valldigna

CONVOQUEN

PATROCINEN
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POEMA GUANYADOR
Títol El Figura
Autors Francisco Fernández Ruiz
Comissió Falla Verge de Sales de Sueca

10

Anar de paella a l’hort,
al xalet, o a la caseta,
sempre és comboi i alegria,
encara que estem fent dieta.

Que si el caldero està tort...,
que si no està anivellat...,
que si l’oli és massa fort
o se’n va cap a un costat...

El perill de la paella
no és ni l’oli ni la sal,
sol ser algun comensal
que es pensa que és tan perfecte
que a tot buscarà un defecte...
fins i tot al davantal.

Fent-se el sabut, ell dirà:
“Ix més bona amb costelleta
o amb pato de la tirà...”,
i l’amo de la caseta
de manera molt discreta
l’enviarà a fer la mà.

Eixe personatge plom,
inútil i caradura,
jo el batejaré amb un nom
i eixe nom és: el Figura.
		
El Figura no fa un brot
i tampoc no sap cuinar,
ell no es lleva ni el seu got,
només fa que criticar.

Ell no es dóna per entés,
critica sense mesura:
que si el fetge està de més...,
que si hi ha poca verdura...,
que si no fa gust de res
o que la carn està dura.
Recollons quina tortura!

Quan el caldo ja fa gust
amb l’arròs de la terreta,
el Figura, com sabem,
seguirà fent la punyeta:
“No li fiques avecrem?
Xe, fica una pastilleta...!”.
			
El cuiner, que està fart d’ell,
no tarda ni dos segons
a dir-li que el seu consell
se’l passarà pels..., Déu sap per on.
No li feu cas al Figura,
perquè com és un cretí
si la paella ha eixit bona
dirà des de la poltrona:
“Ha sigut gràcies a mi”.

PREMIS

MOCADOR
I EMILI
LLUECA
AL MILLOR ASSAIG SOBRE FALLES I CULTURA POPULAR
D’UN LLIBRET DE FALLA

12

FInalistes PREMI MOCADOR
Títol Estètica, temàtica i crítica als cadafals fallers de Xàtiva
Autor Rafa Tortosa Garcia
Comissió El Canet de Cullera
Títol La plantà en la premsa fallera fins la guerra
d’Espanya: selecció de textos
Autor Ramon Estellés Feliu
Comissió AC Falla Alfara del Patriarca - Periodiste Gil
Sumbiela de València
Des de l’any 2010 es convoquen estos premis al millor
assaig sobre Falles i cultura popular valenciana publicat
en un llibret de falla. El Premi Mocador té com a àmbit
la Comunitat Valenciana, mentre que el millor article
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.

Títol Temàtiques de la crítica fallera des del segle XIX
fins a l’actualitat. De la crua corrosió al dolç embafament
Autor Juanjo Medina Bonilla
Comissió El Canet de Cullera

FInalistes PREMI EMILI LLUECA
Títol La festa de Sant Antoni: el foc, les bèsties i els
dijous llarders
Autor Ignasi Corresa Marín
Comissió Santa Anna de Sagunt
Títol La Falla La Marina: EL barri mariner i la seua història
Autor Josep Dionís Martínez
Comissió La Marina de Port de Sagunt
Títol Anys 50 o quan va començar la seducció de les
falles a l’Ajuntament
Autor Albert Llueca Juesas
Comissió La Marina de Port de Sagunt

CONVOQUEN

PATROCINEN
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ASSAIG GUANYADOR PREMI MOCADOR
Títol Temàtiques de la crítica fallera des del segle XIX fins a l’actualitat. De la crua corrosió al dolç embafament
Autor Juanjo Medina Bonilla
Comissió El Canet de Cullera
Pot semblar obvi, però la temàtica fallera és quasi
la part més important dels cadafals fallers, ja que
–espere, pacient lector, que estigues d’acord amb mi–
una falla sense contingut no és més que una figureta
comprada al pes, deixada caure al mig del carrer i
cremada, que servix d’excusa perquè un grup d’amics
tinga festa una bona part de l’any.
Per desgràcia, moltes vegades eixa falta de crítica és
tan rellevant que ja no hi ha por d’eixir en la falla; més
prompte s’ha convertit en un honor que la teua cara
aparega caricaturitzada en suro; tots volen ser ninots,
tots volen ser cremats, ja no és una ofensa, ja no és roí;
ara el mal és quedar-se fora dels obradors fallers i no
ser, parafrasejant Fuster, “combustible per a falles”.
Les falles, des de finals del segle XVIII, de les quals ja es
tenen algunes poques dades, gràcies a les cròniques de
l’època, dels continguts d’estes, han fet bandera de ser
la veu del carrer, del barri o de la ciutat o poble on es
plantaren, de posar a mercé del foc tots aquells temes
que afectaven de prop els fallers.
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Amb el pas del temps, i “gràcies” als censors, els
impostos o els premis, les falles anaren perdent punxs,
amb alguna excepció de falles o escenes soltes, i
han acabat convertint-se, en falles buides, blanques,
honorífiques, i homenatjant personatges que no
mereixen tal reconeixement, i sí, segurament, ser
penjats en la forca fallera, com a mínim, de manera
al·legòrica.
Intentarem, en este article, apropar-nos a les
temàtiques principals de cada una de les èpoques en
què sol dividir-se la història fallera, i destacar aquelles
que les marcaren. Comencem?
SEGLES XVIII I XIX. LES CRÍTIQUES DIRECTES
Com ja he comentat, a finals del segle XVIII les falles
comencen a agafar forma, però encara falten molts
anys perquè entren en el que podem denominar falles
modernes, amb ninots, més o menys treballats, i inclús
amb versos satírics, que, adherits al repeu de la falla
o a les parets dels voltants, ajudaven a entendre el
significat de l’escena representada. Així, Almela i Vives
(1949:14) fa referència als estudis de Rafael Gayano
Lluch quan este afirma que en l’any 1788 la vespra de
Sant Josep es penja amb cordes al mig d’un carrer

sense identificar un ninot de tir,1 que, després de ser
objecte de burles i escarni, va ser cremat com era
costum en l’època. En concret, aquell ninot sembla que
va representar l’advocat dels Reials Consells i polític
en Joan Baptiste Nebot, que segons pareix no tenia un
bon predicament entre els valencians. Els versos que
acompanyaren aquell ninot són estos:
“A la nit voran vostés
com ardix este judio
que, dient-li tots nebot,
cada volta es més tío.”2
Com es pot vore, la crítica política està present en les
falles des dels seus inicis, quasi abans de ser falles
com les entenem ara. De la mateixa manera que la
satirització dels usos de les modes, com ja es pot
vore en l’escrit firmat per un tal Licenciado Mil Flores
al Diario de Valencia del 8 de maig de 1796, i titulat
“Defensa de los currotacos”.3 Així, i segons Almela
i Vives (1949:17), l’escrit “ridiculizaba la manera de
vestir de aquellos lechuguinos con reticencias sobre
su masculinidad”, i transcrivia la referència fallera que
contenia aquell text de 1796, i que és la següent:
“Pues, siendo vuesas mercedes tantos y tales,
¿qué empeño es callar como máquinas sufriendo
tan continuos improperios, hasta el nunca visto ni

representado de quemarlos en estatuas la víspera del
día de Sant Josef?”
Estos anys de protofalles també destacava la
denominada falla eròtica, que en veritat eren falles
que criticaven les relacions de parella. Un clar exemple
d’açò el constituïx la ressenya al voltant de les falles,
apareguda al llibre Ocios entretenidos de José Calasanz
Viñeque en l’any 1819,4 on es descriuen les falles i
alguns dels personatges fets ninots, amb la qual cosa
podem extraure una mínima relació de les temàtiques
d’aquell moment:
“Es un tablado en el medio de las plazas unas figuras de
paja o trapos, ya señoritos y señoritas, algunos novios
burlescos, zapateros remendones y a otros sujetos a
quienes se les quiere hacer asta burla.”
Com podem vore, les parelles d’un veïnat eren
exposades a l’escarni. I aquell sabater, què faria fa vora
dos-cents anys per a acabar cremat en la falla?
Així i tot, el que imperava en aquells anys era la temàtica
política. En 1820 es plantà una falla “monumental”
al carrer de Saragossa. Apareix la notícia de José de
Orga en Ensisam de totes herbes –publicació dirigida
per Constantí Llombart–, on es referix que un italià,
Félix Casalis, propietari d’un bar a eixe carrer, plantà

1. Fins a finals del segle XIX, dels balcons de la ciutat de València es penjaven amb el tir –nom de la corda que s’utilitzava per a baixar i pujar mobles i
altres objectes dels pisos–, ninots reomplits de palla, que prenien el nom del sistema emprat per a la seua exhibició.
2. En esta i les següents cites literals, he respectat l’ortografia original dels textos.
3. Segons el diccionari de la Real Academia de la Lengua Española, la paraula currucato té dos accepcions de les quals destaque la primera: 1. adj. coloq.

Muy afectado en el uso riguroso de las modas.

4. Podeu saber un poc més d’esta publicació a l’article de Rafael Solaz aparegut en la revista CENDRA, número 6.
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un Faetont5 que escalava al Sol. En principi havia sigut
partidari de Ferran VII i s’havia manifestat en contra
dels francesos, però més tard es passà al liberalisme i
pareix que els realistes l’empresonaren per esta falla. I
sembla que, mentre estava pres al càrcer de Sant Narcís,
exclamava: “La maladeta fal·la m’ha perduto!”.
I ja, per últim, quant a les referències d’esta època i per
a assentar esta investigació, faré menció de les falles
de 1821, temps en què es publicava El Diablo Predicador,
diari constitucionalista i liberal, que s’enfrontava
a tot allò que havia de vore amb els realistes i els
absolutistes. Estos tingueren la idea de fer un ninot
representatiu del diari, i cremar-lo la vespra d’aquell
dia de Sant Josep. El diari va refer els seus arguments,
i agafant de broma la situació es desdigué de tot el
que havia publicat anteriorment, encapçalant eixes
disculpes amb estes línies:
“Ha llegado a mis oídos la noticia del auto de fe que se
está preparando para el Domingo 18, en que se piensa
poner en vergüenza en la calle o plaza un monigote
que representa a al Diablo Predicador, quemándole por
fin de fiesta en la hoguera acostumbrada, y por ver si
puedo aplacar la cólera de mis enemigos y librarme
de la chamusquina que me amenaza me apresuro a
presentar al público mis retractaciones.”

1850-1936. CONSOLIDACIÓ DE LA FALLA MODERNA
Com hem vist, les escenes costumistes, amb aquell
sabater, les relacions de parella i, per damunt de tot,
la política, marcaren els arguments de les primeres
falles; quan estes comencen a créixer en quantitat,
volum i qualitat, també ho fan en les temàtiques
que representen; són ja les falles modernes, amb
l’estructura que s’ha denominat falla escenari. Ja
estan separades de les parets dels edificis, i plantades
al mig de les places o encreuaments de carrers, per
orde del Corregidor i el seu edicte de 1784; falles que
ja podien ser rodades, i que comencen a desenrotllar
un argument temàtic, a contar-lo amb més d’un
ninot, com les falles qualificades de monstruoses per
la premsa per tindre huit o nou figures; falles que
posaven el dit a l’ull de tot aquell que feia les coses
com no s’havien de fer, segons el pensament general;
falles dures, crítiques, satíriques, falles quasi malvades,
i que les autoritats volgueren dominar, controlar, i que
intentaren fer desaparéixer amb impostos de fins a
trenta pessetes d’aquell moment per a poder plantar
falla a la ciutat de València, fins que en l’any 1886 no
s’hi va poder plantar-ne cap. I falles que, finalment, són
comprades amb diners i reconeixements en forma de
premis que s’instauren per clubs i societats, com Lo
Rat Penat, i, finalment, des de 1901, per l’Ajuntament
de València, la qual cosa va reivindicar la falla artística,

5. En la mitologia grega, Faetont era fill d’Hèlios, i de Clímene, esposa de Mèrope, a la qual Hèlios va seduir. Faetont gallejava amb els amics que son
pare era el déu Sol. Estos es resistien a creure’l i inclús un d’ells afirmava ser fill de Zeus, el que va enfadar Faetont, qui acabà acudint a son pare Hèlios,
qui jurà pel riu Estígia donar-li el que demanara. Faetont demanà conduir el carruatge de son pare, el Sol, només un dia. Hèlios intentà dissuadir-lo,
però Faetont s’hi mantingué inflexible. Quan arribà el dia, Faetont es deixà portar pel pànic i va perdre el control dels cavalls blancs que tiraven del
carro. Primer, girà molt alt, i la Terra es va gelar; després, baixà massa, i la vegetació s’assecà i es cremà. Faetont convertí en desert la major part
d’Àfrica, i cremà la pell dels etíops fins a tornar-la negra. Finalment, Zeus fou obligat a intervindre i va colpejar el carro desbocat amb un raig per a
parar-lo, i Faetont s’ofegà al riu Eridà.
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la que homenatjava persones o fets, i deixava sempre
de costat, fins a arraconar-les, les falles que criticaven
eixos mateixos fets o personatges. Es va provocar la
primera gran crisi temàtica de les falles.
Per profunditzar en este període, no podem evitar
l’estudi que Antonio Ariño va fer al voltant de les falles,
i en el qual parla extensament sobre els continguts
temàtics d’eixos anys, que ell subdividix en dos blocs
que van de 1851 a 1870, el primer, i de 1871 fins a 1900, el
segon. Este desglossament ve marcat per la incidència
de la crítica moral als primers anys i una “explosión de
temática política” en els últims.
La crítica moral, que incloïa les falles que tractaven
temes de veïnat i conjugals, arribà a conformar el 46,2
% del total de falles plantades, davant de les altres dos
categories més rellevants del moment.
Les falles humorístiques es basaven en l’escenificació
de fragments d’espectacles que es representaven a
València, i suposaren un 19,3 % de les falles plantades,
tot i que oferien la primera pèrdua de crítica dins
del repertori faller, ja que són falles neutres que
“buscan el efecto de la comicidad, sin malicia ni
sentido censurador. La sátira mordaz cede el paso a la
comicidad complaciente”. (Ariño 1992:89).
La crítica política va representar el 13,9 % i el 47,4 %, de
forma respectiva, en cadascun dels dos períodes, i es
consolidà com la gran preocupació per part dels fallers
a l’hora d’argumentar els seus cadafals; però també
per la influència de la censura per la quasi prohibició
per part de les autoritats de les falles amb crítiques

veïnals, ja que estes provocaven no pocs conflictes en
reconéixer-se alguns dels implicats en els cadafals, la
qual cosa podia acabar en agressions físiques per part
dels al·ludits, fóra contra la falla o contra els promotors
d’esta. Exemples, segons Ariño, d’estos fets serien les
falles de la plaça de l’Espart de 1888, de la de Sant
Bertomeu de 1893 o del carrer de Pascual i Genís de
1890, que provocà la reacció de la premsa que va exigir
a l’alcaldia el mateix zel censor que demostrava amb
falles amb dura crítica política.
Com he comentat, la crítica política centra l’argumentari
faller de les últimes dècades del segle XIX, i arriba a
estar present en el 61 % dels cadafals plantats entre
els anys 1890 i 1899. Per a Ariño, hi destaquen les falles
dedicades a la política nacional, per davant inclús de
la local, amb 97 falles que criticaven el sistema polític,
els partits, el caos sociopolític a Espanya, les guerres
colonials de Cuba, Filipines o el Marroc, o la situació de
pobresa i d’explotació en què es trobava el país.
Amb el començament del nou segle, les falles
canvien definitivament, i passen de l’estructura de
falla escenari a la falla amb base, cos i coronament.
I, per damunt de tot, es passa dels acabats ràpids,
basts, i que buscaven més l’impacte de la crítica, i es
va centrant cada vegada més en el preciosisme i els
detalls que aporten qualitat a la falla. Així, eixa major
qualitat artística del cadafal acaba redundant en el
conjunt de la festa, i la gent no s’altera tant amb els
seus continguts, per la “supresión de los chismes de
vecindad” (Ariño 1992:126); els llibrets també guanyen
qualitat literària, i les temàtiques van adquirint major
complexitat i profunditat crítica.
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Però així i tot es produïen crítiques per la pèrdua
de sàtira, sempre que no s’apropara a la vulgaritat, i
per la cada vegada més àmplia nòmina de falles que
només eren pensades per a lloar fets o persones, les
falles apologètiques, i que quedaven lluny d’eixa sàtira
tradicional que havia fet de la falla el que era.
Les falles apologètiques acabaren, ajudades pels
censors, amb la “crítica vecinal, la crítica a las
autoridades políticas, la crítica anticlerical y el lenguaje
obsceno” (Ariño 1992:127). Així, tenim falles com la de
la plaça del Príncep Alfonso de 1913, en què es prohibix
que cap de les figures siga vestida amb cap uniforme
que les identificara com a “autoridad civil o militar”, o
la que projectaren els fallers del carrer de Soguers en
1924, que representava una escena de platja, en la qual
un banyista tractava de conquerir la seua acompanyant,
i, ja que ella li donava carabasses, ell li mostrava el
pardal de l’Albufera davant de la caseta de banys La
Polla. Tant el nom de la caseta, com les figures varen
ser censurades, patiren la intransigència del poder i no
pogueren mostrar-se tal com varen ser projectades. I
les que foren cremades tal com es projectaren acabaren
amb problemes d’ordre públic. Com la plantada a
la plaça de Sant Miquel en 1903, que reflectia un
compromís entre dos viudos, en què la dona aportava
un bon dot econòmic, i la filla d’esta, qui plorava en vore
com no obtindria ni un gallet. Però l’escàndol vingué

quan “la falla va ser acompanyada d’una esquellotada6
que es va realitzar al viudo al·ludit i la qüestió acabà
en els jutjats, sol·licitant l’esbós el Ministeri fiscal per a
major esclariment dels fets.” (Ciscar 2014:92).
Amb este ambient, només les falles que, com ja he dit,
lloaven les virtuts de personatges o situacions, o que
eren un cant de valenciania, varen ser respectades per
l’autoritat competent i es convertiren en les falles tipus
a partir d’eixe moment. Model que es mantingué, o
quasi es manté, fins als nostres dies. Però ja arribarem
a eixe punt.
Curiosament, i com a mostra de respecte dirigida al
motiu lloat, estos eren salvats del foc; així, en 1902,
es retiren “las enseñas republicanas y la estatua de
la Libertad” i “en 1903, los sorianistas de la plaza de
la Jordana salvaban la efigie de su jefe de filas, en
1907, los falleros de Jordana-Burjassot retiraban los
bustos de Llorente, Giner y Benlliure.” (Ariño 1992:135).7
Però l’apologia no es quedava en açò, ja que qualsevol
personatge il·lustre va ser representat, o herois de
guerra, o tot en una, com en la falla plantada a la plaça
de Sant Gil en 1913, on el caporal Noval, el mestre Giner
i el poeta Llorente compartiren glòria amb València,
ciutat i regne, Espanya, i, per damunt de tot, la dona
valenciana,8 com a garant de l’autenticitat virginal
de la terreta, retratada com a mare amorosa, imatge

6. L’esquellotada o esquellada és, segons replega el Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el “soroll que es feia amb
esquelles (campanes xicotetes que es posen al coll del bestiar que guia un ramat), corns o llandes davant de la casa d’un viudo el dia que es tornava a
casar”.
7. No he pogut identificar la falla assenyalada de 1902, però sí ampliar dades de la falla de 1903, que duia per lema “El bombo” i feia referència a les
diferències patides en el Partit Republicà de València, i la de 1907, que es nomenava “Glorias valencianas”, i, encara que Ariño no ho referix, també
contava amb una reproducció en efígie de Joaquim Sorolla, i que també va ser retirada.
8. Podeu conéixer l’impacte de la dona en les falles d’este període, 1850-1936, en el text de Manolo Sanchis del 2013 referenciat en la bibliografia.
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candorosa i lluitadora incansable pels valors propis
i representant de valenciania; a vegades, però, amb
un cert aire reivindicatiu, com en la falla Cuines-Bany
dels Pavessos de 1923, “Perla del Mediterrani”, obra de
Carmelo Vicent i Carlos Cortina, i a la qual Pensat i Fet li
va dedicar esta rima:

conciliadora” (Ariño 1992:133). Estes falles abandonen la
sàtira per a constituir-se en un crit de protesta davant
les injustícies. Exemple clar d’estes falles és la que es
va plantar per la comissió als carrers de Barques-Pintor
Sorolla en 1918, davall el lema “Per vil i acaparador”. La
foto de la mateixa ho diu tot.

“Valensia, perla admirà,
la més bonica i grasiosa...
i la més abandonà.”

En estos temps, una temàtica que entra amb molta
força a l’imaginari faller és aquella relacionada amb
l’esport, i més encara amb el futbol. La fundació
d’equips a la ciutat de València i la seua consolidació
i primers èxits –a més de la influència d’este nou
divertiment en la rutina festívola de la ciutat, on li
va llevar espectadors als fins llavors espectacles de
masses, com eren les arts escèniques o les corregudes
de bous–, es veren reflectits en els cadafals dels anys
vint i trenta del segle passat, com va ser el cas dels
plantats en Convent de Jerusalem-Buenavista, “La
preponderancia del deporte y decadència del toreo”,
dels artistes Roca, Roc i Soler, o en Plaça de Mossén
Sorell-Corona, “El triumfo del foot-ball”, de Rafael
Albert i Regino Mas, les dos de 1923.

Un altre tipus de falla apologètica, però interessada
en grau màxim, eren les conegudes com falles
publicitàries, que segurament per algun benefici
monetari proclamaven les virtuts del producte que
apareixia clarament al cadafal. En algun cas, inclús
arribaren a guanyar el primer premi com en l’any 1912,
en què la falla de la plaça de Marià Benlliure era un
pamflet del paper de fumar “Che”.
El que trobem en este període, com a inici d’un corrent
que en els nostres temps ja s’ha convertit en habitual,
és el naixement o, millor dit, consolidació de les falles
amb temàtiques de contingut social.9 Des d’un principi,
les falles han tractat les lluites entre els poderosos,
amb riquesa i capital, i els treballadors; de fet, hi ha
teories que atribuïxen a esta lluita el naixement de la
mateixa festa. Les falles d’este període, tretze segons
Ariño, reflectiren eixa lluita de classes, unes “como un
grito popular contra la injusticia [...] de la relaciones
sociales, mientras que otras [...] proponían una solución

No parlaré del rebrot del bròfec faller en estos anys, ja
que Rafael Solaz ja ho fa en este mateix llibret, i segur
que vos donarà complida informació al respecte; només
vull assenyalar que la censura hagué de prendre cartes
en l’assumpte, i estes falles rebien fortes crítiques en la
premsa del moment per la seua càrrega immoral, i sí que
tancaré este apartat amb el ressorgiment de la crítica
política després de la instauració de la II República.

9. Per a saber més de les falles amb temàtica social, podeu llegir l’estudi que vaig fer al respecte l’any 2014, i que vos referencie degudament en la
bibliografia.
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En un ambient quasi prebèl·lic, l’Ajuntament comença
a voler controlar la Festa, i ho fa de l’única manera
que sempre ha conegut: augmentant els pressupostos
per a les falles, tant per a celebrar nous festejos,
com per a beneficiar directament les comissions
amb millors premis econòmics a les falles. Així, a una
base de 150.000 pessetes que injectava el consistori
en diferents conceptes en 1926, s’afegiren 80.000
pessetes més l’any 1932, ja que, segons la Comissió
de Festes d’aquell ajuntament republicà, “dar realce a
la tradición valenciana es misión que genuinamente
compete al Ayuntamiento.” (Ariño 1992:165). Així,
l’Ajuntament passava a ser qui organitzava i gestionava
les falles, per tal de controlar-les, i més quan en 1933 i
1934 els conflictes socials i obrers i les vagues posaren
en perill la celebració dels festejos fallers.
D’eixa manera les falles tractaren la caiguda i exili
d’Alfons XIII. És el cas de la falla Cuba-Dénia que
dugué per lema “Alfonsito que plancha te has llevado”,
de J. Martínez, o “Paso por la frontera”, plantada als
carrers de Cadis-Dénia per la comissió. També van
tractar les noves esperances, o crítiques, dipositades
en el nou sistema polític, com va ser la plantada
als carrers de Vivons-Cadis pels artistes Labrosa i
Ferrer amb el lema “El poble desperta”, la de la Plaça
de Sant Gil d’Enrique Vidal amb lema “Monument
en record de la proclamació de la República”, o la
plantada a Cervantes-Pare Jofré davall el lema “El
triunfo republicano”, obra dels artistes Bagán i Gracia,

o, per l’últim, la plantada també per J. Martínez, “La
indigestión del 12 de abril”, per a la comissió dels
carrers de Maldonado-Vinatea; totes estes falles es
plantaren en 1932, primer any faller després de la
proclamació de la República.10
Curiosament, les que es veien envaïdes per temàtica
política varen ser les falles infantils, com ja havia
passat des que les falles infantils començaren a vore’s
a carrers, places, patis de les escoles o de veïns, i inclús
als menjadors d’algunes cases. Per exemple, una de
les primeres falles infantils documentades, de l’any
1894, va retratar uns peixos amb les cares de Sagasta
i Cánovas,11 així que no sembla estrany que més avant
“la temàtica de les nostres falletes infantils dels anys
trenta semblava oberta a qüestions i plantejaments que
hui consideraríem poc infantils. Els xiquets parlaran de
política i criticaran les actituds adultes o els problemes
socials de l’època.” (Estellés 2014:125). Així trobem falles
que exaltaren la República, com Mestre Aguilar, en
1933, o la criticaren, com Organista Plasencia, el 1934.
També aspectes socials o les relacions de parella com la
Falla Ciscar-Comte d’Altea també de 1934.
1940-1980. DE L’ESTRAPERLO A LA DEMOCRÀCIA
Des del minut zero de la victòria dels nacionals en
la Guerra Civil, la vida va ser regulada, controlada i
subjugada als interessos dels vencedors. I, clar, les
Falles no anaven a escapar del dit poder. Prompte es

10. Per a conéixer més de les falles durant el període republicà, no perdes l’oportunitat de llegir els tres articles de Manolo Sanchis que apareguts a la
revista CENDRA les analitzaren, i que estan degudament ressenyats en la bibliografia que adjunte.
11. Sembla que la falla es va plantar al carrer de Nàquera pel xiquet Joaquín García Estellés. I que va repetir experiència l’any següent amb una falla en
què el personatge principal era una adinerada veïna.

20

van organitzar reunions amb la resta de les comissions
falleres després que “el 23 d’octubre de 1939, per mitjà
de la Delegació del Govern arribà l’autorització per a
la celebració de les festes falleres” (Sanchis 2010:11),
unes festes que representaven “una autèntica litúrgia
del valencianisme temperamental, una mena de religió
civil” (Hernández 2002:52). Així, amb la regularització
de les Falles i dels sentiments que provocava en el
poble valencià el nou règim volia convertir-se-les
en un “instrument de legitimació ideològica i de
pràctica política” (Hernández 2002:52), raó per la qual
s’afavorix la seua reconstrucció com a festeig aportant
contrapartides econòmiques que conduïren les falles
a la quasi total subordinació als poders municipals i
nacionals.
Per tot açò, i com a part visible del poder, la festa
i la temàtica representada van estar controlades
pels censors fins a l’any 1971, a pesar que en els anys
seixanta es va promulgar la nova Llei de Premsa amb
una certa relaxació i obertura que es van produir, el
que comportarà l’aparició de noves temàtiques, encara
que en estos anys de control absolut de la festa per
part dels ajuntaments franquistes possiblement es
visqueren les falles amb major càrrega d’intel·ligència
crítica mai vista, ja que guionistes i artistes es buidaren
per tal de fer crítiques que pogueren sortejar els ulls
escanejadors dels censors, i es va arribar a plantar
falles molt dures amb el poder establit.

Així les dos temàtiques que personalment crec que
marcaren l’inici d’esta etapa són l’estraperlo i l’apologia
valencianista amb tints folklòrics dels primers anys
de franquisme, però també destacaria totes aquelles
que amb la boca xicoteta denunciaven les caresties
i els pecats del dia a dia d’una població que ja feia
bastant sobrevivint. Més tard ja vindrien les falles que
criticaven els moviments contraculturals, les drogues,
l’emancipació de la dona o, per últim, la situació política
en la Transició.
Quant a les falles apologètiques, trobem la plantada
a la plaça de Lope de Vega en 1940 per Regino Mas,
“Levántate y anda” o “Resurgimiento de las fiestas
valencianes”, dos lemes per a una mateixa falla que
evoquen clarament les connotacions tant del moment
com de la situació a Espanya i en la festa. El mateix
any, a la plaça de Sant Jaume, es va plantar “El encant
de Pepica o Esta és Valencia”, que, com la primera
falla ressenyada, estava plena de figueres vestides de
valencians, i d’edificis típics, com el Micalet, la Llotja o les
torres dels Serrans. L’any següent, a la plaça del Mercat
Central, Enrique Vidal plantà “L’ú i el dos”, coronada per
un Micalet i una torre de Santa Caterina, humanitzades i
vestides de valencians en actitud de ballar.
Esta temàtica apologètica del valencianisme continuà
estant present en les falles, però va ressorgir amb
molta força a finals dels anys setanta i principis del
huitanta del segle passat a conseqüència de la Batalla
de València,12 com podrem vore més avant.

12. La Batalla de València va ser el conflicte que va dividir la societat valenciana en la Transició, que va fracturar les ideologies en dreta, blaverisme, i
esquerra, catalanisme, i que va tindre greus episodis protagonitzats pels dos bàndols. El període més intens d’este moviment va produir-se entre els
anys 1976 i 1981.
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L’estraperlo13 va ser temàtica recorrent en els guions
fallers als anys quaranta del segle XX, i era, segons el
vers que Pensat i Fet dedicà a la Falla Plaça de Jesús de
1945, perquè hi havia molta gent que s’entretenia molt
amb ell.

Sant Vicent-Sang de 1940, “on un home fa una potada a
una dona, que sembla eixir ‘volant’. La falla volia cremar
els vicis d’un ancià amb gran apetit sexual, però l’única
representació de vici que hi havia era la dona” (Medina,
2013: 129).

Una de les falles més significatives respecte d’este
tema va ser la que Regino Mas va fer per a la comissió
del Mercat Central en 1944, “La llei de l’embut”,
coronada per una recreació del Moisés de Miquel
Àngel, i que ha passat a la història com una de les
falles més completes de tots els temps. Esta falla
significa “l’inic de la modernitat i, amb ella, el seu
autor tanca el cicle del que hui coneixem com falla
clàssica” (Sanchis, 2014: 28), i la seua crítica ferotge,
que no deixava a ningú relacionat amb el poder en peu,
va causar problemes tant a l’artista com a l’autor de
llibret, Ricardo Valero.

Després, quan a partir dels anys seixanta es va produir
l’alliberament sexual de la dona, representat en les
falles amb el conegut nom de “destape”, vist en falles
com la de Pl. del Mercat de 1976, de Joaquín Gómez,
davall eixe lema “El destape” –tot dins dels nous
moviments socials apareguts al final d’eixa dècada,
com els hippies–, les crítiques continuaren als cadafals.
Es critica l’ús de la píndola anticonceptiva, en “Control
de natalidad”, de Plaça Lope de Vega en 1976, de
l’artista Mario Lleonart; i es culpa a la dona de totes
les conseqüències de l’alliberament que es va produir,
inclús de la problemàtica de les drogues, com en “Las
drogas”, de Salvador Debón per a la Plaça de la Mercè
de 1973, ja que la dona era retratada com la portadora
dels vicis (Medina 2013).

També eren temes recurrents l’escassesa de vivenda
per a llogar, i així ho reflectiren artistes com Canet i
García en la seua falla per a Plaça del Dr. Collado de
1946, on hi havia una representació del Pensador de
Rodin, qui, per molt que pensara, no trobava casa; o la
situació de la dona, encara tutelada per son pare, fins
als vint-i-un anys, i després per l’espòs, una vegada
casada. Moltes falles tractaren esta temàtica en els
anys quaranta i cinquanta del segle XX: la falla plantada
als carrers Alt-Sant Tomàs en 1947, “Monumento a la
mujer casera”, de F. Roda, que volia ser un monument
a l’ama de casa; o la mala imatge que donava la Falla

Però el gran tema dels últims anys d’este període
va ser la situació política, amb la Transició com a
tema principal, encara que les falles “van silenciar
significativament l’arribada del nou sistema de
llibertats, encara que hi ha honroses excepcions.”
(Castelló, 2014: 125). Això quant a la política nacional,
mentre que en les qüestions domèstiques esclata
la ja nomenada Batalla de València amb l’aprovació
de l’Estatut d’Autonomia i les diferències entre les

13. Segons el Diccionari de la Real Academia Española de la Lengua, estraperlo deriva del mot Straperlo: ‘nombre de una especie de ruleta fraudulenta
que se intentó implantar en España en 1935, y este acrón. de D. Strauss y J. Perlowitz, sus creadores’. La seua primera accepció és la següent: 1. m.

coloq. Comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa.
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distintes sensibilitats valencianistes, algunes de les
quals encara cuegen als nostres dies, com a principal
decorat social.
Falles com “La nueva torre de Babel” de Vicente Luna,
de 1977, a l’encara plaça del Caudillo, o “Artículos de la
Constitución” dels germans Ferrer per a Antic Regne
de València-Mestre Serrano, o l’avançada al seu temps
“Llibertat”, plantada també a la plaça del Caudillo pel
mestre Luna, o la visió més realista des del punt de
vista històric, realitzada amb la desinhibició que oferix
el pas del temps, en “La transició”, plantada per Manolo
Martín en Na Jordana l’any 2002.
Altres falles que també desenrotllaren arguments
relacionats amb la situació política del moment van
ser, entre moltes altres, Glòria-Felicitat-Tremolar,
dels germans Sánchez, plantada en 1978 amb el
lema “Amageu els patos”, en la qual, en una escena,
la recentment nascuda democràcia és atesa per
una infermera. “Llibertats”, de José Carrero, també
plantada en 1978, per a la falla Cadis-Rector FemeniaPuerto Rico, parlava de les demandes de certs
col·lectius aprofitant l’aperturisme provocat per la nova
situació política, i estava coronada per Adolfo Suárez,
este a lloms d’un dels lleons del Congrés, i Felipe
González, que lluitaven damunt d’un mapa d’Espanya.
En 1979, José Ferrer plantà “Primavera política” per
a la comissió Sapadors-Vicente Lleó fent un retrat
de tota la fauna que trepava per l’arbre de la política
d’aquells dies; de nou trobem Suárez i González,
ara acompanyats per Carrillo, que vestits de músics
coronaven una falla, en este cas de 1979, i plantada
per Miguel Santaeulalia Nuñez als carrers d’Humanista

Mariner-Manuel Simó, amb el lema “Al so que nos
toquen”, que parlava del ritme marcat pels polítics,
al qual ballava la societat; en la falla una jove i bella
Democràcia era assetjada per uns i altres. Per últim, un
altre cadafal plantat als carrers de Sapadors-Vicente
Lleó, que un any més tard tornava a tractar la situació
política d’Espanya, amb “Democràcia”, de José Azpeitia,
on la democràcia, feta llei i mare, triomfava damunt del
crani de la dictadura franquista.
L’Estatut d’Autonomia valencià va ser l’altre gran
assumpte temàtic que va sobrevolar la vida diària
dels valencians en eixos anys, com a teló de fons dels
“episodis que formen part de la denominada ‘Batalla de
València’, respecte del qual un cert consens acadèmic
veu l’origen en la disgregació de la dreta a la fi del
franquisme” (Estellés 2014a: 119). El 10 de juliol de
1982 va entrar en vigor l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, i el mateix va estar present en
les falles des de ja feia uns anys fins temps després,
com a la falla de Vicente Luna “Concorde... Concòrdia”,
en Plaça del País Valencià, el 1981, “en què no sols
es reivindicava la pau social, sinó també mesures
impulsores de l’economia valenciana” (Castelló 2014:
131), o en la gràfica escena de la falla municipal de 1983,
“Este país”, en la qual apareixia, arrossegant el bou de
l’Autonomia, un tir de muletes dirigit per Ricard Pérez
Casado, alcalde de la ciutat en el moment, ajudat per
Joan Lerma, president de la Generalitat, i per Manuel
Girona, president de la Diputació de València.
Però, abans, des dels primers moviments per a arribar
a la dita autonomia, les falles retrataren tot el procés
polític, tant de la nostra Comunitat com d’altres, en
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cadafals com Poeta Querol-Salvà, de 1979, on, davall
el lema “Autonomía de un tenedor”, Vicente Giménez
plantà un llaurador amb “cara de asco” segons la
descripció que va fer El Turista Fallero, que mostrava
una edició en paper de l’Estatut. També una escena
de la Falla G. V. Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà va
tractar este tema; en ella, un valencià esperava que
li caiguera la bacora de l’autonomia. Una autonomia
“descafeïnada”, com denunciava la Falla CambrilsCamí de Montcada de 1979, plantada per la comissió
en 1979 amb el lema “La repressió”. Les diferències
dels distints grups polítics es reflectien en falles com
“Lluites”, de Daniel López per a Av. de Peris i ValeroCuba, de 1982, en la qual dos regidors de l’Ajuntament
de València protagonitzaven una lluita de justes, per
les diferències lingüístiques: el cavaller catalanista
portava com a escut una tapadora del comú, pintada
amb la bandera de Catalunya. Per últim, la falla
“Estatut... brut”, plantada per la comissió MolinellAlboraia, estava coronada per tres espantalls que
representaven els partits polítics que havien redactat
l’Estatut.
I és que estàvem en plena Batalla de València i les falles
no escapaven a la possibilitat d’aprofitar tan sucós
tema. Plantada també en Av. de Peris i Valero-Cuba,
en 1984, per Daniel López, ”Los males de Valencia” feia
un repàs de tot allò que la nova autonomia no havia
solucionat, i dels mals que aportaven els polítics de
l’esquerra catalanista. Esta falla és un exemple del
ressorgiment que va tindre l’apologisme valencianista
entre finals dels setanta i els primers anys huitanta,
temps en què es plantaren falles com “Valencia y los
valencianos”, en Joan d’Aguiló-Av. de Gaspar Aguilar,
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de 1978, dels germans Sánchez; “Festes valencianes”,
de Salvador Gimeno, en 1983, per la comissió d’Almirall
Cadarso-Comte d’Altea; “Valencianías”, de Francisco
Tomás per a Azcárraga-G. V. Ferran el Catòlic, en 1981;
o bé la coneguda “El nostre himne”, de José Martínez
Mollà per a la comissió de la plaça de la Mercé, de 1982.
I és que les falles es convertiran en este període en la
màxima expressió de la valenciania, i el blaverisme farà
ensenya amb “l’assumpció majoritària de la valenciania
temperamental com a element idiosincràtic de les
Falles” (Flor 2011:51). Fins i tot algunes falles varen ser
cremades a les tres de la matinada del 20 de març de
1982 com a protesta per “la no-consideració a Madrid
de la denominació Regne de València en l’Estatut
d’Autonomia” (Flor 2011: 55), actitud seguida per unes
“setanta-cinc falles de la ciutat” (Alcañiz 1990: 243), un
23 % de les plantades aquell any.
FALLES BUIDES. TEMÀTICA ENTRE SEGLES
Amb el pas del temps, les falles perderen de nou
la mordaç crítica que les hauria de caracteritzar, i
quedaven reduïdes a simples ornaments decoratius,
que servixen per a molestar el veïnat. Quedar bé amb
els amics, la por a ser marcat per tindre un esperit
crític, o directament quedar-se sense les subvencions
al cadafal o a la compra d’un casal, han conduït les
falles de les últimes dècades a una buidor alarmant
de continguts crítics, a pesar que en elles eren usats
com a ninots polítics, famosos, famosets i el poble pla
que solia o sol fer de comparsa de tots els personatges
principals de les escenes. Però l’acidesa, la crítica dura,
la veritat no sol eixir en les falles, tan cruament com
abans.

Així i tot, i a pesar d’esta tendència, algunes comissions
i alguns artistes han fugit d’eixa industrialització
temàtica i han apostat per la crítica, com, per exemple,
les falles de José Luis García Nadal plantades
per la comissió Pl. d’Espanya en els anys 2003,
“Antiglobalización”; 2004, “Un altre món!”, i 2006,
“Recuperem la memòria”, en les quals l’artista criticava
els perills de la globalització socioeconòmica, feia una
crida a la lluita per un nou món lliure del poder establit,
o a favor dels qui lluiten per la llibertat i la perden.
També la magnífica escena “No mojarse”, de la falla
“Meteorología de la vida”, en Sueca-Literat Azorín, de
José Lafarga amb disseny de Carlos Corredera, en 2013,
comparava una família real amb una irreal.
També seria destacable la trajectòria de la Falla
d’Arrancapins, que des de mitjans dels anys huitanta
ha oferit un ampli repertori de temàtiques sempre
crítiques i reivindicatives, reconeguda per cadafals com
“Nuclear? No, gràcies”, que plantada en 1984 pot ser
considerada com la llavor dels argumentaris actuals: “A
l’ast”, de l’any 1998; “La sagrada família de l’esquerra”,
que va vore la llum i el foc en 2003, o “Quan el mal ve
d’Almansa... 300 anys després”, crua crítica a la situació
política del moment, que posava peus per amunt
qualsevol polític que s’apreciara.
Però seria imperdonable ometre temes com
l’ecologisme que ha estat present en les falles, amb
exemple com “Com està la natura!”, plantada en Pl. del
Bisbe Amigó-Conca per Julio Vte. Fabra en l’any 2000;
“Salvem la costa”, de José Luis Pascual Nebot per a
Aras de Alpuente-Castell de Pop, de l’any 2008, entre
moltes altres.

I, naturalment, les falles que han reflectit d’una
manera o d’una altra la crisi econòmica patida per
la societat espanyola en els últims anys. Cadafals
com “Crisis? What Crisis?”, de Manuel Algarra per a
Almirall Cadarso-Comte d’Altea, en 2010; la plantada
pels germans Gómez Fonseca junt amb la comissió
Arts i Oficis-Actor Llorens davall l’aclaridor lema
“En la Comunitat Valenciana, la caixa forta té moltes
teranyines”, o bé “Homo jodidus”, que va dissenyar el
dibuixant Paco Roca i va transportar al volum Fede
Ferrer en 2013 per a la comissió Gral. Barroso-Lit.
Pascual Abad. Ja el 2006, la falla plantada per R. Olmos
i J. L. Martín per a la comissió Dr. Olóriz-A. Fabián i
Fuero feia una estampa de la societat de consum que
deixava molt mal parat el ciutadà ras, i començava a
deixar patent qui seria el patidor més clar de la crisi
econòmica més recent.
Amb exemples ja en 1859, en la falla de la Plaça de
les Barques que parlava de la «desigualtat de classes,
on un home fornit de “dotse arrobes ben complides”
s’empassava un extraordinari banquet servit per
un xiquet famèlic» (Medina 2014: 69), les falles que
han recuperat espai en els últims temps són les que
aprofiten la seua temàtica per a fer denúncia i les
falles solidàries, moltes vegades agafades de la mà,
ja que en algunes ocasions s’aprofita una falla per
a denunciar un defecte de la societat, i fer que la
mateixa falla servisca com a marc d’algun tipus d’acció
a favor de la causa reflectida. Així, cadafals com “I la
gent passa”, d’Alfredo Ruiz per a Espartero-G. V. de
Ramón y Cajal, de 1993, ens feia vore com era de dura
la soledat per als majors; la plantada per a la comissió
Mossén Sorell-Corona per Joan S. Blanch, l’any 2004,
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amb el lema “Disculpen les molèsties”, que denunciava
els excessos de la festa fallera; “Rojo sobre gris” de
Miguel Delegido, amb el disseny i factura de Federico
Felici, en Nord-Dr. Zamenhoff, del 2006, alçava la
veu sobre la grisa monotonia en què se sumix l’home
en la societat actual on només els capaços d’alçar
el cap de l’ordinador o la televisió o de fugir dels
estereotips veien la llibertat. També la plantada a l’Av.
de Burjassot-Ctra. de Paterna, l’any 2009 per Carlos
Berlanga, denunciava la violència de gènere davall
el lema “XQ?”, o la falla plantada a l’Antiga Senda de
Senent-Passeig de l’Albereda en 2010, cadafal amb
el lema “Casa de la Caritat: l’ONG dels fallers”, feta
per la comissió, als peus de la qual es va realitzar
una recollida de productes imperibles que varen ser
entregats a la Casa de la Caritat.
Moltes vegades, estes falles tenen una estètica que se
n’ix del que és normal, i aporten, a més de la seua visió
particular dels diferents temes tractats, una concepció
plàstica diferent de la gran majoria de cadafals, i fan de
vegades un pas més amb temàtiques més profundes
en principi, això sí aportant un contingut que fa pensar
al públic, i plantejant-se la revisió d’alguns temes;
normalment, estes falles, estèticament, s’enclaven
en el que s’ha etiquetat com a falles innovadores,
que oferixen una imatge plàstica allunyada dels
cànons majoritaris, el que sol relegar-les a valoracions
descriptives molt dures, o directament a no ser
considerades com a falles. Propostes com “Repetixes o
qüestiones?”, d’Anna Ruiz per a Plaça de Jesús en 2014,
feien reflexionar sobre si davant d’un dilema hem de
repetir els usos adquirits o bé preguntar-nos si podem
fer alguna cosa diferent.
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Inclús amb la temàtica fallera es poden fer coses
diferents, encara que com es pot vore, en els últims
anys hem passat a tindre unes falles blanetes, suaus,
digeribles pel poder, per a major glòria de l’interfecte,
i per a la lloança del gran públic, buscant l’homenatge
embafador i la rialla fàcil del visitant, i si és del visitant
exterior millor, i si per això cal deixar la crítica local
abandonada a la cuneta, cap problema; hem de quedar
bé amb l’alcalde de torn, o amb el cantant d’èxit, que la
falla aparega als mitjans informatius i com a exemple
de la més autèntica sàtira fallera, això sí descafeïnada
i insulsa, i això que amb premis s’ha potenciat allò
de l’enginy i la gràcia, que tan poca gràcia té moltes
vegades, i que ha servit la majoria de vegades per a
compensar premis de falla, donar alguna cosa a eixes
falles que ningú no sap on col·locar, normalment les
considerades experimentals, o per a gratificar l’amic
quan algú “ix de jurat”. Així, des de 1941, es concedixen
estos premis que han anat bombardejant la mala
bava fallera expressada als cadafals, que es pogueren
utilitzar per a la “repressió de tot allò que poguera
sonar a crítica al règim o a la situació de misèria
moral i material en què es vivia, les autoritats locals
optaren per avançar encara més en la purificació
de les falles dels seus elements més transgressors”
(Hernández 2012: 42), cosa comprensible en aquells
anys, en què la crítica al poder acabava en el càrcer, o
potser de manera més irremeiable encara, però que
en el nostre temps encara es reprimisca la crítica cap
a qui la mereix sembla increïble. Les falles han de
deixar de ser un suport publicitari dels personatges,
en teoria, a criticar (García, 2000) i abandonar eixa
“estandardització formal alhora que temàtica” (Gimeno,
2004: 21) a la qual semblen condemnades.

Desitge que eixa tendència es revertisca i que els
fallers, artistes i de comissió, tinguem el valor de
tornar a fer crítica (quasi) salvatge dels temes que ens
preocupen, denunciar amb vehemència els polítics
quan s’ho mereixen, que les falles tornen a coure a
aquell que aparega en elles, que no vulga ningú fer-se
una foto amb el seu ninot, perquè siga senyal que
alguna cosa mal has fet, i que es torne a fer sàtira
fallera, constructiva i mordaç, de tots aquells temes
que solen ser allò que conte la falla.
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ASSAIG GUANYADOR PREMI EMILI LLUECA
Títol La Falla La Marina: EL barri mariner i la seua història
Autor Josep Dionís Martínez
Comissió La Marina de Port de Sagunt
Podem dir que en els temps actuals, la Falla de la
Marina és la societat cultural que pot erigir-se en
representant de tot el barri mariner del Port de Sagunt,
perquè sempre ha tingut la intenció de consolidar una
simbiosi especial amb tota la façana mediterrània, a
més de voler ser l’ambaixadora de tot aquest barri.
Sabem que han existit altres falles pròximes, com la de
Voramar o la del General Mola en la mateixa avinguda
marítima, però aquestes van desaparéixer pel pas
dels anys, i serà La Marina qui prendrà el testimoni
de tot el districte. Alhora, el mateix nom de la falla és
indicatiu de la seua situació marítima, ja que encara
hi ha persones que han vist a les famílies dels antics
pescadors teixir i reparar les xàrcies de pesca i enllestir
tots els atifells de la barca al mateix temps que sentien
xarrar els patrons de les aventures viscudes com a
vertaders llops de mar… i tot en la plaça i carrers veïns.
Al llarg de la història del Port de Sagunt, podríem dir
que la plaça ha estat periòdicament un dels centres
urbans més importants del nucli que s’estava formant
arran del 1902, perquè a prop hi havia diversos llocs
on la joventut podia gaudir i esplaiar-se, com ara el
cinema Olympia, una sala de barri on passaven films
tan emblemàtics com La jungla del asfalto, de John
Huston; El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder,
o La senda tenebrosa, de Delmer Daves… Interessant
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estudi sociològic es podria fer d’un “apartat de
l’amor” en el mateix cinema, allò que deien “la fila
del manco” o l’última filera de la sala, on les joves
parelles s’abraçaven i es feien petons “de tornillo”,
perquè era un dels pocs indrets on podien descarregar
l’adrenalina amorosa en aquells difícils anys de la
dictadura nacional-catòlica, tan poc propensa a les
manifestacions amoroses públiques. Enfront, la pista de
ball de La Marina, un lloc mític on van actuar famosos
cantants, com Gianni Bella, al costat d’altres casolans
con Paco Gomis, àlies Paco Bota, el Frank Sinatra de
Sagunt, i grans orquestres, com Los Serenade i el seu
cantant Bernardino, per posar-ne alguns exemples.
No lluny d’ací, generacions de joves havien també
passat les hores d’esplai en un altre music-hall, el
primer que es va constituir al Port: el Ambos Mundos,
ubicat en l’actual carrer dels Pescadors. Una miqueta
més allunyat, el Centro Aragonés, lloc que va ser
testimoni de l’inici dels festejos entre moltes parelles
portsaguntines. Un altre lloc que va ser important
durant molts anys va ser l’Auxilio Social, al carrer Nou
i veí a la nostra plaça, el qual feia cantó amb el carrer
de Colom; aquesta fou una institució humanitària
constituïda durant la Guerra Civil en la zona sublevada,
una mena d’ONG franquista i possiblement una de
les poques institucions efectives durant el període de
dictadura, perquè va sadollar la fam de moltes famílies

que arribaren al Port, a la terra promesa, amb la fi de
trobar un treball digne. També s’ha de fer esment a
la cultura, com les escoles de Don Lázaro, al carrer
d’Espronceda, el qual va preparar molts alumnes
que volien ingressar en l’Escola d’Aprenents; també
la de Don Enrique, prop de l’avinguda marítima, etc.
Durant llargs períodes de temps, la societat fallera ha
conviscut amb diversos veïns també fallers, com els de
la plaça del Mercat i els de la de Luis Cendoya, amb els
quals sempre ha mantingut unes relacions excel·lents.
A banda d’aquests aspectes toponomàstics, La Marina
ha estat de sempre la meua Plaça preferida amb
majúscules, encara que per a un xiquet de finals dels
anys 50 sempre hi havia dubtes d’on podíem anar
a jugar, si a la plaça dels Cotxes o a la de Molina, i
recorde que els xiquets esperàvem els dies de falles
com qui espera el mannà a fi de comprar-nos una
de les armes més perilloses que aleshores podíem
obtindre: el tirador, més conegut com a “tirachinas”,
una arma contundent ofensiva que feia les nostres
delícies infantils, perquè amb aquesta mena de
sarbatana casolana llançaven uns ganxets de ferro, els
quals anaven directes a les bombetes que instal·lava
l’Ajuntament, o pitjor, cap a les cames de les xiquetes
del barri. Més d’una vegada els fallers se’n queixaven,
perquè a l’hora del ball no hi havia prou il·luminació.
Adés hem dit que teníem dubtes perquè en les dues
falles que hem esmentat teníem companys de l’escola
de D. Paco Queipo o de la de Begonya. I tot, perquè
vivia amb els pares i els avis al bell mig d’ambdues
places, concretament al carrer de Teodor Llorente,
dues cases més amunt de la pista de la Marina, una

casa pairal que va fer construir l’avi Joaquim durant
els anys 20 i on teníem un corral amb una figuera
napolitana que feia les delícies gastronòmiques de tots
els veïns; també una descomunal olivera “xanglotera
de Llíria” i una parra. Avui tot s’ha transformat en
un magatzem de licors, propietat d’una família amb
negocis de vins, com una bona part del barri, perquè ja
no existeixen aquelles botigues de barri on el botiguer
ens aconsellava sobre la qualitat d’un producte que et
volia vendre, i tampoc existeix el tipus de botiguer que
confiava en la puntualitat dels pagaments dels clients a
final de mes. Avui tot açò, malauradament, s’ha perdut
a conseqüència de grans empreses multinacionals que
només volen vendre, vendre i vendre, sense tocar la
fibra solidària dels clients.
No tot, però, van ser bons i nostàlgics records, perquè
en aquells anys esdevingueren algunes desgràcies al
barri, molt doloroses, com la del suïcidi en els anys
cinquanta de Juanico, un jove desvariat que habitava
en una cambra adossada a la pista de la Marina; també
durant aquests anys, potser el 1952, esdevingué la
desfeta de l’esfondrament de la plaça de bous durant
les festes d’agost, la qual fou instal·lada i feta de fusta
per la Fàbrica en la mateixa pista de ball de la Marina,
un recinte que s’amplià durant els dies de festa i que
arribava fins a les façanes del carrer, i on segons vox
populi hi va haver uns quants ferits i algun mort pel
trencament d’alguns cabirons a causa del gran pes de
persones que va suportar en un moment determinat. A
casa dels avis sempre s’ha recordat aquesta desgràcia,
perquè col·locaren al pis de la casa alguns dels ferits
i van ser atesos pel metge. Malgrat tot, la plaça de la
Marina era el lloc ideal per a les grans partides de pico-
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pala, on els jovenets es jugaven la paga del diumenge
per veure qui llançava més lluny aquell tros de fusta
rodona; a més a més, teníem una espectacular font
amb taulells valencians que sadollava la nostra set,
perquè de xiquets sempre en teníem; també teníem
uns carrers lliures de cotxes on xafàvem la terra negra
barrejada amb “carbonilla” procedent del proper Parc
de Carbons. Recorde també els espectaculars partits de
futbol que s’organitzaven contra xiquets d’altres barris,
així com les partides de xapes amb els xavos negres o el
joc del xorro morro, pico, tallo…; en fi, un escenari digne
d’un film de Berlanga amb aires socials de postguerra.
I és que en aquella època no hi havia televisió a casa
i empràvem les hores en altres passatemps diferents
dels actuals.
La ubicació de la plaça està delimitada pels carrers
Espronceda i Canalejas pels costats, en direcció estoest, i creuada pel carrer Nou de nord a sud. Com
hem dit adés, també s’anomenava plaça de Molina
perquè el comerciant Pablo Molina posseïa una botiga
d’ultramarins en un cantó. Un altre esdeveniment
important va ser l’arribada de les monges missioneres
claretianes al Port de Sagunt durant el mes de
desembre del 1925, les quals llogaren un edifici en
el carrer Nou propietat del senyor Pablo Molina, que
constava de planta baixa, pis i una gran terrassa de 25
m de façana i 23 de fons. Aquest va ser el precedent
del Col·legi de les Monges, edifici que van començar a
construir durant el 1928 mentre ocupaven el d’aquest
carrer.
En definitiva, a fi que els fallers, veïns i simpatitzants de
la falla coneguen el seu barri, hem fet una petita síntesi
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dels seus carrers en conjunt, des del delta del Palància
fins a les cases de l’Hospital Vell i un tros del carrer
de Luis Cendoya, fins al carrer Nou, tot un recorregut
històric del districte més antic del Port de Sagunt, el
qual va veure l’arribada d’aquells colons capdavanters
que recalaren en aquest indret des de quasi totes les
regions de la pell de brau hispànica.
1. LA PARTIDA DE LA VILA.
Com tots sabeu, ens trobem a la partida de la Vila, una
de les tres partides històriques del terme de Sagunt;
les altres dues són la de Gausa, la qual comprendria tal
com raja des del camí de la Mar fins a Puçol, i al sud,
com a límit extrem del terme saguntí, el de Nàquera.
També tenim en la part nord, a banda del terme de
Canet –el qual es troba aïllat dintre del terme de
Sagunt–, la partida de Montíver, que arriba fins als
termes de Soneixa, Fondeguilla i la Vall d’Uixó per la
part més extrema, i és la més gran de les tres partides.
A més a més, tot el terme de Sagunt limita amb 22
termes municipals.
Els límits de la Vila –que és el tema que ens interessa,
perquè som en aquesta partida– són molt precisos:
l’oest està delimitat per la vella carretera de Barcelona,
actual N-340, i part de les altres dues partides
esmentades. Al nord, els seus límits són el riu Palància,
i en la seua finalització cap a la mar el terme de Canet
d’en Berenguer. A l’est limita amb la mar Mediterrània,
des del terme de Canet fins a la gola de Colomer, amb
la séquia de Marco i la séquia del Braç de la Torre,
molt a prop del Camí Vell de la Mar. Així mateix, és
creuada per diverses vies de comunicació, com ara: el

ferrocarril que té diverses direccions i connexions amb
Saragossa i Barcelona, la carretera València-Barcelona,
el nou desviament de la carretera de Puçol a les Valls,
les carreteres del nou Vial Internuclis Sagunt-Port, la
d’accés al Port Comercial i l’antiga via de ferrocarril
d’Ojos Negros (O-E), avui en desús i parcialment
desapareguda en alguns trams. També travessen
diversos camins i senders; entre els més importants
podem esmentar: el Camí Vell de Canet, el d’Almudàfer,
el de l’Anouer, la senda de l’Arrif… adaptats actualment
en alguns indrets a les noves vies de comunicació com
el Vial Internuclis, camí de la Mar, etc.
La partida de la Vila s’ha subdividit històricament en
moltes subpartides, com la Palmereta, Almudàfer,
Barraquero, Baladre, Morera Condemnada, Penyetes,
Regló, Tamarit, Labairent, la Cassola, el Figueral,
Centurió, la Vallesa, els Rolls i el Fornàs, i és en aquesta
darrera, junt a la d’Almudàfer, on es troba el nostre
barri.
És també la Vila una partida privilegiada, un lloc
estratègic ubicat entre la Via Augusta, antiga Via
Heràclea, que comprendria porcions de l’actual
carretera N-340 i del ferrocarril. Així mateix, molt a
prop se situava l’inici d’una altra via, l’antiquíssima Via
Cesaraugusta o Turolis, que com el seu nom indica es
dirigia cap a l’actual Terol i Saragossa, en altres temps
carretera Sagunt-Burgos (N-234), via ampliada fins al
port marítim de Sagunt. També, a la vora de la Vila se
situava la vella Via Edeta, la que avui es coneix com
el camí de Llíria, un camí que naix a Sagunt i que unia
ambdues importants ciutats, sorgint el seu traçat en el
cèntric carrer del Camí Reial.

També ens trobem, ja en el nostre barri marítim,
amb la finalització del camí de la Serratella, una via
antiquíssima que enllaçava Meliana amb Castelló.
Ací talla el riu Palància i rep el nom de Vereda Real.
Aquesta via de costa fou un camí alternatiu a la Via
Augusta, des d’on segurament contraatacarien els
romans en la guerra contra els cartaginesos. Pels
pas dels anys es va convertir en una via pecuària, un
assagador per al trànsit d’animals, la qual es tallava en
els terrenys de la Compañía Minera de Sierra Menera
i més tard en els de la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo. Podem dir també que el primer nom
que va tenir l’actual avinguda del Mediterrani va ser el
de Vereda, com podem observar en el primer cens de
segle que ja indica els noms dels carrers (cens de 1916).
1.1 ELS ESMENTS HISTÒRICS DE LA PARTIDA DE LA
VILA
La Comunitat Valenciana té 470 quilòmetres de costa,
dels quals més del 75 % són costes baixes sorrenques,
pedregars o esculls de sorra i albufera, i la resta
són costes altes o de penya-segats; per tant, una de
les qüestions que no podem deixar passar de llarg
és la formació de les costes, concretament la seua
morfologia. Ho esmentem perquè la nostra partida en
forma part activa. Com és que trobem pocs nuclis de
població antiga vora mar? Aquest és un aspecte tractat
des de fa anys tant per geògrafs com per historiadors,
els quals ens donen una sèrie de motius. Hem de tenir
present que la muntanya es troba en tot el litoral a
una certa distància de la mar i açò condiciona la seua
repoblació humana, especialment pel perill d’invasions
que hi havia ja des de temps històrics: recordem el
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setge de Sagunt per part d’Anníbal o el del general
Suchet en la Guerra del Francés, perquè en ambdós
esdeveniments van donar suport a les respectives
esquadres; a banda podríem esmentar l’assot constant
de la pirateria durant els temps baix medievals i
d’època moderna, així com la por que suscitava la
possible connivència dels moriscos fins a la seua
expulsió, per això es va començar en època primerenca
la construcció d’algunes talaies i fortificacions: ben
a prop teníem la torre de Canet, avui desapareguda,
també la del Grau de Sagunt o la de Puçol. Podem
esmentar alguns atacs que patiren diverses poblacions
valencianes fomentats pel cors, per exemple, el saqueig
de Torreblanca el 1397 quan els corsaris barbarescos
saquejaren el poble robant en les cases de la població
i s’emportaren de l’església la custòdia amb l’hòstia
consagrada. Açò va fer que el Consell del Regne
organitzara una armada per a castigar el sacrilegi i
recuperara la custòdia, per la qual cosa el papa Benet
XIII promulgà la butla per a fer una croada. L’últim
intent que es coneix en les costes valencianes va ser el
1800 per part de corsaris anglesos; resultat de tot açò,
va ser la tendència a allunyar-se de vora mar, excepte
quan un bon emplaçament permetia una bona defensa.
A casa nostra tenim notícies de l’any 1547 quan entraren
en el monestir de Sant Esperit pirates barbarescos
que havien ancorat les galeres en les nostres aigües,
i mentre els frares celebraven una festa religiosa,
arribaren els pirates i degollaren a dos d’ells i en
feren presoners a uns quants més, però dos religiosos
escaparen i avisaren les autoritats de Sagunt, des d’on
van eixir homes armats que arribaren a temps i lliuraren
els presoners i el botí que havien furtat del convent.

34

Un altre impediment per a poblar el litoral amb
construccions urbanes ha estat la presència de marjals
i, en conseqüència, la presència de mosquits, aspecte
nociu per a la salut amb el paludisme endèmic; per això,
en una disposició reial que dictà Jaume II en 1303, dóna
permís als llauradors que tenien terres en la subpartida
de l’Arrif per a fer un canal que desaiguara en l’estany
de Puçol a fi de dessecar les marjals i poder-les dedicar
a cultiu. En el nostre cas, no hem d’oblidar que almenys
fins ben entrat el segle XIX, els terrenys on avui en dia
està ubicat el barri marítim del Port de Sagunt no eren
sinó abundants terrenys de marjal, molt pareguts als
terrenys que podem contemplar als estanys d’Almenara
o a les marjaleries de la Llosa o Xilxes. Així ho podem
veure en diversos mapes de la Batalla de Sagunt.
Així doncs, el conjunt urbanístic del Port i de Saguntciutat conforma una unitat física semblant a la de molts
pobles del litoral valencià, encara que en el nostre
cas (el del Port de Sagunt) no té les característiques
històriques dels altres, que van ser fundats en èpoques
remotes. Només observem les peculiaritats físiques
de València-Cabanyal, Castelló-Grau, Borriana-Grau,
Almenara-Casablanca, etc., on el nucli de població més
antic s’allunya de la costa pels motius esmentats.
Què podem dir des del punt de vista històric del lloc on
ens trobem? Les publicacions que hem consultat han sigut
bàsicament el llibre de Chabret, el tractat de Tomás López
(s. XVIII) el diccionari de Madoz (s. XIX), les Observaciones
de Cavanilles (s. XVIII) i alguns escrits aïllats.
Chabret ens remet a diversos historiadors d’època
clàssica, els quals parlen de la distància que hi ha des

de la ciutat a la mar. Ho comente açò perquè no és la
primera vegada que s’ha sentit dir popularment que la
mar arribava als peus del castell. Això no ho dubtem,
encara que devia ser fa milers d’anys o, tal vegada,
milers de segles. Així, el que hem pogut constatar són
les següents referències:

valencià que coneixia bé aquestes terres, s’avançà un
esquadró de cavalleria perquè vigilara els moviments de
l’enemic “que había fortificado el paso del río Palancia
junto á su desembocadura en el mar” i on pocs dies
després la host aragonesa tractà d’establir el bloqueig
“corriéndose por la vega que está hacia el mar”.

1.

Un altre aspecte històric que podem esmentar està
en relació amb allò que hem dit abans, és a dir, la
pirateria i els atacs des de Barbaria. Per fer front a
aquesta situació, calia organitzar una defensa eficaç
de la costa, qüestió que es plasmà en una sèrie
de normes, les quals van ser arreplegades en un
text jurodicoadministratiu de la segona meitat del
segle XVII, les anomenades Ordinacions tocants a

2.
3.

Polibi, al segle II aC, diu que la ciutat dista de la
mar 875 passes romanes.
Titus Livi, al segle I aC, diu que la ciutat dista de la
mar 1.000 passes.
Plini el Vell, al segle I dC, diu que la ciutat dista de
la mar 3.000 passes, igual que València de la mar.

Si traduïm les passes romanes a metres, resulta que
avui, més o menys, la distància és de 6.000 metres, que
és igual a 4.000 passes. Fent una regla de tres tindrem
un resultat en Plini de 4.500 metres, en Titus Livi de
1.500 metres, en Polibi de 1.312,5 metres. Aquestes
divergències són fàcils d’explicar, perquè els autors
esmentats no arribaren a estar en aquestes terres, sinó
que segones persones els donaven la informació, i en
aquella època era comprensible veure des del castell de
Sagunt les terres de marjaleria entre Sagunt i el Port,
sense saber bé la delimitació entre terres humides i
platja.
Un esdeveniment històric important que va succeir i
que esmenta Chabret en aquestes terres que xafem
va ser una batalla coneguda com la “Guerra dels dos
Peres” entre Aragó i Castella (1363), quan el rei castellà
bloquejà València i s’apoderà de Morvedre, en tant que
els valencians demanaren auxili al seu rei, el qual baixà
des d’Aragó. Per indicació de Ramon de Vilanova, cavaller

la custòdia y guarda de la costa marítima del Regne
de València. La costa saguntina no va ser aliena a
aquests esdeveniments i la subpartida del Fornàs és
anomenada diverses vegades en el text normatiu:
“Torre del cap de Canet. Té dos atalladors, ab
obligació lo hu de fer lo atall fins la torre del
Mardà, a hon ha de esperar al de Almenara y darse los segurs; lo altre, que partirà devés ponent,
aplegarà, fent son atall, fronter de una casa dels
Pares de la Companyia al puesto dit lo Fornàs, a
hon acudirà lo atallador del Grau de Molvedre, y
es donaran lo segur, y, donats, se’n tornaran a la
torre a donar-lo també, y restarà en ella lo hu de
guarda alternativament ab lo altre.
Torre del Grau de Molvedre. Té dos atalladors
ab obligació de fer cada dia son atall; lo hu
devés llevant, fins al Fornàs, a hon aplegarà el
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de la torre de Canet; lo altre devés ponent, fins
la cèquia de Puçol, a hon aplegarà lo del Puig,
y, donats los segurs, se’n tornaran a la torre,
restant lo hu de guarda un dia, y, lo altre, altre
dia, alternativament.”
Una altra qüestió seria la de la producció agrícola de la
partida de la Vila, en especial del litoral. Què hi havia
plantat en aquestes terres abans de l’arribada de la
CMSM? Sabem, com hem dit més amunt, que el que
avui és el barri marítim era terra de marjal. Després de
l’època romana, l’esment al conreu d’aquesta partida
el trobem en diverses publicacions, en els nombrosos
rebedors de notari que encara es conserven a l’Arxiu
del Regne de València i a l’Arxiu del Patriarca, on se’ns
explica el lloc de la hisenda, el cultiu i les dimensions
dels camps, com ara:
Any 1648, setembre 20. Un tros de terra campa
i moreral (unes 10 fanecades), partida de la Vila
al Rollet, que afronta amb terra de Mº Guillem
Fraga; de l’herència de Miquel Font, camí enmig;
amb lo riu; terra de Vicent Ausias, “lo cami real
de Almenara enmig” (...)
1650, maig, 24. (...) Vicent Ausias, com tudor
i curador del fill i hereu de Joachim Ausias,
arrenda a Miquel Lleonart, present tots tres
llauradors i habitants de Morvedre, 9 fanecades
de terra, part campa i part vinya, partida de la
Vila, que afronten amb la Séquia de la Rif
1650, juliol, 28. (...) Mº Jaume Garcia, prevere,
fa acte en falta d’actes, a Joseph Ferrer, alias
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Arnau, llaurador de Morvedre, present, d’unes
2 fanecades de terra moreral, en la partida de
la Vila al Rollet, ,...que afronten amb terra de
Jaume Company, braçal enmig, i amb la Sèquia
de Conillera
part campa i part vinya, amb garrofers, partida
d’Almudafer al Fornas, afronta “ab lo pedregal
de la mar
de terra garroferal, terme de Morvedre, partida
d’Almudafer, que afronta “ab lo braçal del Baladre”
Una descripció posterior del terme de Sagunt la fa
Tomás López a les darreries del s. XVIII. La zona de la
platja i d’aiguamoll es distingeix per la varietat de la
flora, on hi ha una vegetació halòfila com la bova i el
senill. En les riberes del riu i rieres destaca el baladre
i les associacions d’atzavara i figuera palera. Algunes
de les descripcions físiques que fa López són de vora
mar; en concret ens parla des del punt on desaigua el
Palància cap al sud:
(...) Por esta parte oriental de Murviedro ai en

las marjales, desde el río a la “Vallesa”, algunas
majadas o corrales de ganado (...)
Coetània a la descripció de López va ser la de Cavanilles
(s. XVIII), el qual retrata les terres de vora mar, a la
partida de la Vila, a més dels matolls de la zona i dels
diferents tipus de terres. Ens diu:
(...) queda algo inculto en la cercanías del mar

por la condicion del suelo hondo y cenagoso,

aunque cruzado con canales. Allí introduxéron
el cultivo del arroz, pero se prohibió por los
efectos perniciosos que producia. Las aguas
en aquellos sitios se ven sin movimiento por
quedar mas baxas que la playa. El declive
que esta tiene mar adentro es muy suave; las
olas sacan mucha alga... y cantos que acinan
á la orilla, aumentándose la cantidad en las
tormentas hasta formar un ancho malecon
de algunos pies de altura. Los cantos mas
abultados apénas pasan de una libra, y todos
han perdido los ángulos y cortes de su fraccion:
se ven allí mezclados los calizos y arenosos,
porque mezclados tambien entran en la mar
con las avenidas del Palancia.
Altres notícies posteriors de l’ús agrícola d’aquesta
terra morvedrina les podem trobar al Diccionario de
Pascual Madoz (iniciat el 1834 i editat el 1845), el qual
ens diu que “Murviedro produce vino tinto enjuto y de
bastante fuerza espirituosa”. En la mateixa publicació fa
referència a la partida de la Vila.
Un esment especial mereixen els vells vins saguntins.
A hores d’ara, encara es conserva una mena de raïm
que es cultiva especialment a Califòrnia i a Austràlia
i que té la denominació Mourvedre, varietat sorgida
possiblement de la nostra partida, la qual traspassà els
Pirineus, s’instal·là al Rosselló, Languedoc i Provença,
i on encara és apreciada pel seu color i grau. En
opinió dels experts, aquesta varietat no és altra que la
denominada Monastrell, típica de Xumella i d’Alacant.
El 1888, hi ha publicacions que esmenten com els
principals cellerers de la zona a Manuel Peris, Vicente

Pallarés, Juan Bautista Chabret i Salvador Rocafull,
entre d’altres, tots quatre amb alqueries i grans
extensions de terres a la partida de la Vila. Durant
l’època d’adquisició de les terres per a construir el
complex fabril de la CMSM, encara el percentatge més
alt dels terrenys expropiats corresponia a les vinyes,
seguida d’horts, garroferes i oliveres.
Tenim notícies històriques i literàries del cultiu del
raïm. Un escriptor romà, Juvenal, posà de manifest
que el vi de Sagunt era considerat un vi comú i relata
que s’utilitzava per a ser llançat entre els comensals
borratxos en la folgança final d’un banquet. Així mateix,
Frontó posà fi cap al 162 dC a l’antologia de textos
sobre el vi saguntí en comentar a Marc Aureli: “Com
de lamentable que és comprar vi tan dolent mentre a
la Itàlia n’hi ha d’excel·lents”. I tenien raó els romans,
perquè el vi saguntí arribava a Roma després d’una
setmana de navegació “molt marejat”.
Per altra banda, les notícies literàries d’aquest cultiu
també apareixen en diverses obres valencianes
i castellanes. Per exposar-ne només un exemple
significatiu, ens referirem a l’obra de La Celestina
atribuïda a l’escriptor castellà Fernando de Rojas, que
va eixir a llum el 1499 (1ª edició) i que en un parlament
de la protagonista diu:
(...) de lo mejor que se bevía en la ciudad, venido
de diversas partes: de Monviedro, de Luque,
de Toro, de Madrigal, de San Martín, y de otros
muchos lugares. (...).
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En referència al delta del riu, podem dir que és una
formació de fa més o menys 100 anys. Si consultem els
mapes de finals del s. XIX i principis del XX, observarem
que no hi ha delta. No hem pogut constatar l’inici
d’aquesta formació, encara que crec que deu ser
d’entre la primera i segona dècada de segle XX, com
podem veure en els mapes de després d’aquests anys.
Sens dubte, la formació del delta es deu a la pressió
humana. La nostra particular visió de la formació del
delta fou conseqüència de la massiva extracció d’àrids
del llit del riu que es carregaven en un trenet que feia
el trajecte per l’actual passeig marítim fins al moll per
part de l’empresa minera a fi d’iniciar la construcció del
port marítim, de tal manera que els cudols grans del
llit del riu els amuntegaven al bell mig. Hi hem d’afegir
que els obrers capdavanters iniciaren les construccions
de les cases amb el mateix sistema. I succeí el que no
va succeir al llarg dels milers i milers d’anys: en una de
les periòdiques avingudes d’aigua del Palància, aquest
s’obrí a conseqüència de l’obstrucció dels cudols i
formà el braçal de riu que és el que més s’acosta al
nucli urbà del Port.
2. RECORREGUT DEL BARRI: DEL DELTA FINS A
L’HOSPITAL VELL

Avinguda del Mediterrani. L’actual avinguda fa 1.400
metres, des del desaparegut carrer Telégrafos, el qual
és una moderna perllongació de la via fins al mateix
delta. Ha tingut diversos topònims segons el moment
històric i social viscut, ja que els nostres polítics li han
canviat diverses vegades la denominació urbana, una
malaltia típica hispana. A banda de l’esmentada Vereda
(cens de 1916), molt aviat va ser retolada com avenida
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Castelar (cens de 1920), en honor al polític i escriptor
Emilio Castelar (1832-1899). El 1940 se li canvià el nom
pel del franquista General Emilio Mola, i arribada la
democràcia, un altre colp canvià a l’actual topònim,
més adequat per als temps que esdevindrien: avinguda
del Mediterrani.
Hem de dir, observant la meravellosa platja, que durant
els primers anys de segle la gent no venia ací a banyarse perquè tenia fama de perillosa per la gran quantitat
de remolins que hi havia, i la gent anava a un tros de
platja que es formava al nord del Parc de Carbons, on
després es va fer el port marítim.

Ciudadmar. És una construcció de 1974. En aquest
lloc estava ubicada una bateria de costa denominada
la Bateria 2, tocant al braç sud del delta del Palància,
i estava formada per dos canons de 155 mm i dues
metralladores antiaèries de 7,62 mm, i com a personal
tenia quatre oficials, un sotsoficial i 76 soldats. La
modalitat de bateria era a mig soterrar i es defensava
dels hipotètics atacs aeris i dels desembarcaments
navals. Més o menys, davant de la ubicació de l’actual
Restaurant Candela hi havia una caserna de soldats, els
quals cultivaven durant la postguerra un hort per a la
seua manutenció. Malgrat això, en l’informe que dóna
el Ministeri de Guerra s’especifica que utilitzaven com a
caserna un magatzem situat a 400 m.
Durant la seua construcció s’optà per proveir la bateria
amb dues peces Vickers de 30,5 cm procedents del
desartillat del cuirassat Jaime I, uns canons de 6.000 kg
de pes cada peça i que abastaven 12.000 metres. Creiem
que aquests canons no van ser col·locats, tot i que el

port de Sagunt tenia un gran interés estratègic, ja que a
prop es trobaven les instal·lacions de la Fàbrica número
15 de la Subsecretaría de Armamento, els tallers, forns
i laminació. La fàbrica tenia un assessor soviètic que
supervisava la producció de planxes d’acer que eren
destinades a la construcció de vehicles blindats, els
quals eren fabricats al port de València, instal·lacions de
la Unión Naval de Levante, convertida en la Fàbrica 22.
Prova de la importància militar de la instal·lació
és que patiren almenys 11 bombardejos, amb 15
víctimes mortals en la fàbrica, instal·lació portuària i
carrers. També la ciutat de Sagunt patí l’efecte dels
bombardejos amb un balanç de més de 50 víctimes,
especialment al voltant de l’estació ferroviària.
Darrere de Ciudadmar està ubicat el que avui diem
“Barrio de los Ríos”, però que en altres temps era
anomenat, i encara avui dia ho és, com el Barrio del
Padre Jaime, un sacerdot de Paül de bona memòria
per als portsaguntins perquè va ser el promotor a
partir de l’any 1954 d’habitatges per als immigrants,
els quals malvivien inclús en els mateixos nius de
metralladores. El cas és que va rebre una herència de
família provinent de les Filipines, i amb aquests diners
i altres que va aconseguir inicià la construcció a fi de
proporcionar als immigrants una casa digna. El pare
Jaime va nàixer a Binissalem (Mallorca) el 1914 i va
morir al Port en 1974, a l’edat de 60 anys víctima d’un
coma diabètic. El dia del seu soterrament va ser de
gran dol per part de tots els portsaguntins; té dedicada
una plaça i una estàtua a l’entrada de l’església del
Carme. Avui, també, el seu exemple ha servit perquè es
constituïsca el procés de beatificació.

Carrer de los Claveles. Durant les primeres dècades de
segle XX era un carreró curt i estret, amb una dotzena
de cases que va ser aprofitat per a muntar una espècie
de barri de xiques. Concretament, les primeres cases
d’aquesta via a la part esquerra era on es van instal·lar
alguns locals de dubtosa reputació i on treballaven les
xiques que els regentaven. Abans, però, aquestes dones
vivien en la població amb moltes queixes per part de la
gent, en especial de les dones dels obrers a causa dels
continus escàndols públics. A la fi, aconseguiren que D.
Bernardo Ormaechea les concentrara en aquest tros
de carrer per evitar escàndols. Els deien el barri de “las
Camareras”. Una anècdota que d’aquesta zona ens ha
arribat vox populi –no sabem si és llegenda urbana o
realitat– és la que es refereix a D. Bernardo Ormaechea,
aleshores tinent d’alcalde de l’incipient poblat. Aquest
home esperava assabentar-se amb temps de l’arribada
de les embarcacions de la Companyia Minera amb la
fi de proporcionar-los el carregament de comestibles
per al viatge de tornada. No hi havia manera de poder
coordinar-se bé amb la naviliera, per això va arribar a la
conclusió que la millor manera de poder proporcionar
les comandes amb temps era anar al carrer Claveles, a
prop de l’avinguda, on s’instal·laren les meretrius. Era
la millor forma de complir a la bestreta amb totes les
comandes de les embarcacions.
Sabem per la mateixa via oral que Bernardo
Ormaechea, com que la via no tenia encara un nom, els
va donar a triar-ne un, i elles preferiren el de “Claveles”,
no sabem si perquè hi havia plantes amb clavells o per
una altra qüestió. Uns anys més tard (1951), el sacerdot
de Paül Àngel Salvadó, en un escrit que va fer referintse al barri diu: “la calle de las Rosas tiene seis viviendas
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y la de los Claveles ocho. Son barracas como las que
había debajo del puente de València”.
Casino Nou. L’edifici que actualment ocupa el Casino
Recreativo y Cultural del Port de Sagunt a l’avinguda va
ser inaugurat el 15 de juliol de l’any 1976 i construït en
el mateix lloc on hi havia un camp de futbol de terra.
Des d’aleshores, l’edifici ha acollit diverses societats
cíviques, com el Club d’Escacs, de Tenis, Filatèlic, etc.
L’edifici vell del Casino, el de l’avinguda del 9
d’Octubre, fou construït el 1921, el mateix any que es
construïren les oficines de la Compañía Siderúrgica
del Mediterráneo. Va ser destinat inicialment a la Casa
Gerència i per a celebrar actes oficials o reunions
del Consell d’Administració de l’empresa. També va
ser utilitzat pel seu president, Ramón de la Sota,
com a residència durant les visites que feia al Port.
En finalitzar la Guerra Civil, la siderúrgica passà a la
societat Altos Hornos de Vizcaya i la Casa Gerència, en
el seu pis, serveix per a allotjar els enginyers fadrins
que arriben a treballar a la Fàbrica i la planta baixa es
dedica a menjador. La fundació com a casino té lloc
al desembre de 1941 per Jerónimo Roure amb el nom
abans citat, en resposta a la Peña Sierra Menera. Durant
molts anys tenien dret a ser-ne socis els empleats, és
a dir, els productors de coll blanc. Els obrers també
hi podien entrar si anaven acompanyats per un soci,
i al ball que es feia en les instal·lacions s’havia d’anar
sempre vestit amb corbata i jaqueta, tant socis com
acompanyants. Una discriminació de classes evident
fins ben entrats els anys seixanta, que és quan
desaparegué aquesta separació social i qualsevol
persona podia ser sòcia del Casino de Productores.
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Casa tipus basc o Casa de la Palmera. Passaren
els anys i Antonio Aznar, primer administrador de la
CMSM, féu construir el 1924 la que avui s’anomena la
Casa de la Palmera (encara que la palmera canària va
caure farà un parell d’anys), un edifici singular que ens
recorda un cert estil de caseriu basc o baserri, amb
una teulada longitudinal a dues aigües, poc inclinada
i amb volada, i que durant la guerra va ser conegut
com Hogar Infantil, una mena d’escola i llar d’infants.
El xalet es conserva en un estat deplorable, perquè
segons tinc entés a dintre hi ha ocupes estrangers, que
no tenen aigua ni llum.
A la part esquerra de la casa, el carrer de la Verge del
Llosar, anomenada també com “carrer dels Xurros”; en
aquesta zona finalitzava el camí d’Almudàfer. Aquest
carrer té tal sobrenom perquè, segons les notícies
que tenim, una part de les terres de la via eren d’una
família aragonesa. N’hi ha qui diu que era un carrer on
vivien molts aragonesos. Malgrat això, hem escorcollat
el primer cens de segle XX, el de 1930, on apareix per
primera vegada aquest carrer, i tan sols hem trobat 18
persones de 168 censades de procedència aragonesa.

El braçal del Bosc. Molt abans de l’arribada de la CMSM
existia un fillol del riu Palància anomenat braçal del
Bosc, una mena de riuet que es desviava del Palància
més o menys a l’altura de l’Hospital de Sagunt i que
crec (no hi ha plànols eficients) que desaiguava entre
l’actual avinguda del Camp de Morvedre i el Casino
Nou. Des del nostre punt de vista, i després d’examinar
els diversos plànols que hem pogut aconseguir de
1885 i també per referències d’antics treballadors de
la construcció, els quals ens asseguraren haver trobat

pedres de riu quan construïren edificis d’aquesta
avinguda, ens sembla que, efectivament, aquest braçal
desaiguaria per on hui encara existeix un petit barranc,
des de l’encreuament de les dues avingudes cap a la
mar.

Cases de Menera i altres. Un altre lloc emblemàtic va
ser el barri de les Cases de Menera, edificació de l’any
1956 promoguda per als productors de l’empresa. La
seua construcció s’inicià el 1954 i eren uns habitatges
a pagar en 50 anys, a 128 pessetes per mes els primers
20 anys i 200 pessetes els 30 següents, encara que
l’any 1984 els oferiren comprar-les i pagaren 24.000
ptes. Després de pagar-les no volien donar als
propietaris les escriptures perquè deien que aquestes
cases estaven en terrenys de Costes i que després
de 30 anys pareix que ha finalitzat donant la raó a
l’empresa que va comprar els terrenys.
Enfront, les cases de Zoilo Vivanco –avui inexistents–,
un basc que aprofitant l’arribada d’immigrants va
fer construir unes quantes cases al carrer del Pintor
Sorolla i a la mateixa avinguda, les quals llogava als
nouvinguts. Fa alguns anys el carrer es feia més estret,
fins que l’Ajuntament va ampliar-lo perquè tinguera la
mateixa línia de les altres cases del carrer. A aquesta
via pública li deien popularment “carrer de la Punyalà”,
no sabem si per una picabaralla entre embarcats o
entre veïns, el cas és que entre les generacions més
velles així és conegut el carrer.
En l’avinguda estava ubicada l’antiga Comandància de
Marina, avui enderrocada, i al costat es va construir la
primera “Peña de Sierra Menera” la qual tenia l’entrada

per la centenària plaça de Bilbao i els seus balcons
donaven a l’avinguda.
La plaça de Bilbao, avui en obres, era un espai que més
que una plaça pública semblava un corraló o pati privat
de veïns, ja que s’havia d’entrar i eixir pel mateix lloc.
Se sap que en la part oest de la plaça hi havia un frontó
(1923), el qual va desaparéixer en fer habitatges.

L’Hospital Vell i altres. Un dels primers edificis que
construí la CMSM van ser els dos blocs del que encara
anomenem Hospital Viejo, al sud de l’avinguda, un dels
quals feia la funció de vivenda i oficines per als caps
de l’empresa minera, i l’altre, el del nord, es dedicà a
habitatge i hospital, el qual estava dotat dels elements
més moderns per al tractament d’accidents de treball;
tenia 50 places per a malats en 1926. Aquest conjunt
de la companyia minera va ser anomenat pels portencs
de l’època com “el Barrio Chino” perquè estava ubicat
en un extrem del poblat, no per la seua reputació.
Inicialment, els dos edificis només tenien la planta
baixa i el primer pis, i en la segona dècada de segle s’hi
va fer el segon.
Les seues característiques les podríem relacionar
clarament amb les construccions industrials, fortament
influïdes per les angleses de la centúria anterior.
Al llarg dels anys 50, la CMSM, obligada per una llei de
l’any 1945 promou una escola masculina que s’anomenà
“Nuestra Sra. del Carmen” en la part sud, tocant a
Telègrafs. Un temps després l’escola canvià a l’altre
extrem de l’edifici, en el primer pis. Per atendre les
filles, el 1955 se signà un conveni amb l’escola de les
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monges i l’empresa aportà 225.000 ptes. i aleshores
les monges aprofitaren els diners per a ampliar el
Convento Viejo i adquiriren diverses cases en el mateix
carrer, allò que es diu el Convento Nuevo. En el curs
66-67, l’escola de Sierra Menera es trasllada a l’històric
edifici de l’Albereda, rebatejat amb el nom de Joaquín
Gamón, vicepresident del Consell d’Administració de la
CMSM, el qual funcionà fins a la crisi de la Compañía,
el 1973. L’edifici fou usat des d’aquest any com a escola
pública infantil i com a seu del Centre d’Educació
Permanent d’Adults.
Els dos edificis entraren en un progressiu
abandonament durant els anys vuitanta, amb perill
d’estabilitat, fins que l’any 1989 va ser adquirit per una
constructora i s’iniciaren les obres de reforma interior,
canvi de cobertes... i es dedicà a habitatges, com ara.

El carrer de Luis Cendoya. En la part de la platja,
cantonada amb l’avinguda del Mediterrani, estava la
casa de la família Ugarte en el primer pis (després
Casa Olano); en la planta baixa tenien una botiga
d’ultramarins on hi havia un estanc, i en la mateixa
planta una agència del Banc de Bilbao, la primera
entitat bancària que s’instal·là al Port. Més cap a l’oest,
la mítica perruqueria Las Arenas, i en el cantó de dalt
el Café Ambos Mundos, el qual es convertí en un dels
primers llocs on es podien fer els balls setmanals.
Les primeres edificacions del nou poblat s’hi feren
ben a prop, a la part de la dreta en direcció a la platja,
gairebé enfront del music-hall. Eren les anomenades
“Cases dels Bussos”, uns petits habitacles que usaven
els bussejadors per a deixar tots els seus instruments.
EPÍLEG

En la part de més al sud prosseguia la Vereda Real. Allí
hi havia una entrada al complex fabril amb un guàrdia
que es preocupava de preguntar a les persones alienes
a l’empresa el motiu de voler entrar per anar al Grau
Vell.
Dintre de la fàbrica hi havia una casa d’estil basc on
vivien els Ormaechea i els Ugarte. Aquesta va ser
la primera gerència instal·lada al Port i se situava al
principi del Parc de Carbons, a prop de l’angle del port
on estava la Casa de Bombes. Abans, però, només
arribà la CMSM, s’ubicà a Sagunt, on avui és l’asil
d’ancians, antiga fàbrica d’alcohols, i més tard al carrer
de Pacheco.
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Podríem dir que el nostre barri finalitza al carrer de
Luis Cendoya, en l’encreuament amb el carrer Nou,
perquè més enllà se situava tot el complex siderúrgic
de l’anomenada popularment “Fàbrica”, encara que el
barri d’aquells anys s’assemblava més als barris d’estil
anglés, perquè tot depenia de l’empresa basca, per això
alguns historiadors anomenen el Port, parangonant amb
els anglesos, com una factory town o ciutat-factoria.
Gràcies a aquesta factory, i abans a la Compañía Minera
de Sierra Menera, que és en realitat la vertadera
promotora de tot el complex urbà, podem gaudir d’una
comunitat conformada per gents diverses i d’un barri
que ha desitjat viure com a valencians celebrant una
de les tradicions més genuïnes de l’antic Regne de
València: les Falles, la nostra Falla de la Marina.

PREMI

CARLES
CORTINA
Al Millor Article Al Voltant De La Candidatura De L’espai Cultural
De Les Falles Valencianes A Patrimoni Immaterial De La Unesco
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Premi Carles Cortina (UNESCO) al Millor Article publicat
en un Llibret de Falla amb l’objectiu d’estimular la
creació i la reflexió al voltant de la candidatura de
l’Espai Cultural de les Falles Valencianes a Patrimoni
Immaterial de la UNESCO, així com premiar l’esforç
editorial que fan les comissions en els llibrets.

FInalistes
Comissió Falla La Vall D’ Albaida - La Canal de
Navarres Els Somnis
Comissió Falla Borrull Socors
Comissió Falla Sant Vicent de Paül Diputada Clara
Campoamor

CONVOQUEN
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ARTICLE GUANYADOR
Títol Falles i música, el futur de dos patrimonis del poble valencià
Autor Alexis Moya
Comissió Falla Sant Vicent de Paül Diputada Clara Campoamor

L’autor proposa que la declaració de les Falles com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per
la Unesco servisca per a poder impulsar el valor i la
rellevància patrimonial, artística i cultural d’aquesta
festa i de la música valenciana i també per a iniciar els
tràmits per a aconseguir aquest reconeixement per a
les societats musicals, per al qual es reuneixen, segons
els experts, arguments més que suficients.
València, 30 de novembre de 2016
Les festes estan vinculades a la música en la majoria
dels casos, forma part de la seua arquitectura i és
molt difícil dissociar-les. Pensem per un moment
en qualsevol fet festiu de les nostres poblacions i
comprovarem que sempre està present en un moment
o un altre, quan no en quasi tots els actes de Falles,
Fogueres, Moros i Cristians, Gaiates, Setmana Santa,
festes patronals... És obvi que hi ha una estreta relació
entre la música popular, la festa i els moviments
socials i que és una activitat que marca la realitat, els
comportaments i el desenvolupament d’identitats.
Escric aquestes línies mentre ha cristal·litzat, el 30
de novembre de 2016, la llarga lluita de les Falles per
a ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la Unesco, una manifestació tradicional i
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popular al voltant del foc, la pólvora i la música que va
agafar força gràcies a una gran labor coral dels que la
fan possible, els nombrosos suports que ha aconseguit
concitar en els últims anys i la seua celebració en
nombrosos municipis, ciutats i països.
Aquest reconeixement del Comitè Intergovernamental
de la Unesco, reunit a Addis Abeba (Etiòpia), hauria de
servir per a posar en valor la rellevància patrimonial,
artística i cultural, que ara han vist confirmada les
Falles, perquè la música valenciana encarnada en les
societats musicals, principalment, iniciara els tràmits
i aconseguir aquest reconeixement per al qual es
reuneixen, segons els experts, arguments més que
suficients.
Entorn de les Falles hi ha molts elements i considerar
a uns primordials i a altres secundaris és un error
conceptual. El monument, les comissions falleres
i els seus membres, artistes, pirotècnia, artesans
(orfebres, indumentaristas, perruquers i sederos),
els llibrets... prescindisca d’algun d’ells i pensem
quin seria el resultat, tindríem una festa incompleta
perquè qualsevol component dels citats està vinculat
a l’univers que conformen les Falles i així hi ha hagut
que presentar-ho a la Unesco. La música és un dels
elements clau en aquesta festa, no crec que ningú ho

pose en dubte, encara que hi ha hagut qui s’ha obstinat
en ningunetjarla malgrat ser un actiu, açò sí, clarament
infrautilitzat fins avui.
Les societats musicals formen part de l’espai viu i social
de les Falles que han rebut un gran recolzament de la
Unesco per a la seua universalització. Independentment
de la declaració, l’ocasió és immillorable per a aprofitar
la seua potència com un moviment social, educatiu i
cultural únic en el món per a impulsar la col·laboració
de l’entramat associatiu que conformen i unir-ho a la
societat civil que hi ha darrere de tota manifestació
festiva.
INNOVACIÓ, DESESTACIONALITZACIÓ I TURISME
Aquest recolzament també servirà per a elevar l’estima
cap a les Falles, una manifestació que té els seus
començaments documentats en el segle XVIII encara
que amb arrels en les festes paganes al voltant del foc,
que ha de canalitzar-se per a impulsar idees i projectes
innovadors que facen d’un fet festiu reconegut, al
voltant del qual es desenvolupen arts, artesania
i creativitat, una festa millor, amb major poder
d’integració, respecte (en tots els àmbits i sentits),
oberta a les aportacions de la ciutadania i sense
tutelajes polítics.
El ritual o el costum amb el que es desenvolupen
els actes tenen molt marge de millora. I hi ha moltes
possibilitats i accions que es podrien impulsar i dur
a terme perquè eixa repetició tinguera elements
nous i originals. I no solament per a circumscriure’ls
al mes de març, perquè les múltiples connexions

possibles podrien desestacionalitzarse per a forjar una
interrelació de col·lectius molt profitosa que projectaria
una imatge més consistent que posaria en valor i
visibilitzaría el treball que es realitza durant tot l’any.
Una cosa que el sector turístic i l’hostaleria, que ja
omplen els dies de Falles, veurien amb molt bons ulls
per l’impacte econòmic que generaria.
Aquestes sinergies aportarien valor afegit a tots els
actors i enfortirien el paper protagonista que el ciutadà
ha de reclamar en la societat perquè el fet cultural,
festiu o religiós siga una proposta valuosa que mereix
la pena preservar. Cal remarcar algunes dades que
situen la importància d’un fenomen com el de la música
valenciana, tan proper que en ocasions ens fa perdre
perspectiva.
1.686 FORMACIONS ARTÍSTIQUES
Les societats musicals són el principal agent cultural
de la Comunitat Valenciana segons la Universitat de
València, aquest entramat associatiu està format per
547 societats musicals (el 50% d’Espanya) amb 40.000
músics, 60.000 alumnes d’escoles de música i més de
200.000 socis. Al seu si desenvolupen la seua labor un
total de 1.686 formacions artístiques amb 1.075 bandes
de música, 174 orquestres, 233 cors, 133 grups de
càmera, 52 big bands i 19 grups de dolçaina i tabal.
Si es volgueren extrapolar aquestes xifres al total
d’Espanya caldria multiplicar per 9 aquestes dades amb
el que obtindríem unes magnituds impressionants.
Cal tenir en compte que hi ha més societats musicals
que municipis a la Comunitat Valenciana (542) i que el
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nombre de socis d’aquestes associacions sense ànim
de lucre és cinc vegades major que la massa social del
València CF, dos vegades més que la del Reial Madrid i
superior a la del FC Barcelona.
La Universitat de València constata que “són un
potent mecanisme de socialització i vehicle que
possibilita la participació, la formació, la pràctica
musical, la convivència...” i que constitueixen un
element diferencial valencià que es manifesta en
qualsevol tipus de territori (urbà i rural, costa i interior,
castellanoparlant i valencianoparlante). Un fenomen
estructurat i “el element simbòlic amb major capacitat
per a estructurar i suportar estratègies de vertebració
i cohesió social” que agrupa la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana.
FOLKLORE I LA RUTA DE LA SEDA
La riquesa de la música valenciana no acaba ací perquè
hi ha més associacions entorn d’ella, La Federació
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters agrupa a 72
associacions amb 175 professors i directors, 2.100
músics i 10.000 persones relacionades amb el col·lectiu.
La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana
reuneix a 126 associacions culturals compostes
per 3.750 socis, 2.600 músics, 1.000 ballarins i 150
professors. La Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana engloba a 178 agrupacions artístiques, 5.340
coralistes i 190 professors i directors. A més, hi han
48 conservatoris de música de titularitat municipal
i autonòmica i 37 centres de música autoritzats que
imparteixen ensenyaments musicals a més de 16.039
alumnes. Senzillament impressionant.
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També podríem esmentar projectes de recuperació
de música antiga o tradicional tan prestigiosos com
Capella de Ministrers, un grup amb 30 anys d’existència
que ha donat a conèixer un patrimoni musical que
abasta des de l’Edat Mitjana al segle XVIII, 800 anys
d’història, i que té previst editar La Ruta de la Seda,
un llibre-disc que es presentarà a l’abril amb una gira
internacional que li portarà a Europa i Àsia. Aquest
treball té connexió amb el programa de la Unesco del
mateix nom que enllaça a tres continents i 32 països,
una oportunitat per a donar a conèixer la importància
de València des del segle XV en aquesta indústria
de la seda, tan associada a les Falles, que va suposar
intercanvis d’invents (pólvora), comercials (seda,
ventalls, porcellana...), gastronòmics (arròs) i culturals.
Pep Gimeno “Botifarra” és una altre exemple junt amb
altres formacions que aporten singularitat i un gran
valor a la música valenciana.
Amb tot, les falles serien millors si s’aprofitaren
millor les sinergies amb totes aquestes associacions
i formacions? Tot indica que sí i ja es podria
començar per alguna cosa molt senzilla com escoltar
propostes entorn del repertori, promoció i creació
de música fallera que donen més valor als actes més
representatius de les Falles. D’aquesta manera, l’Ofrena
no seria una repetició extenuant del pasdoble València
en el seu tram final. Un altre assumpte seria apostar
per la qualitat de la música perquè, en ocasions, les
formacions de músics en moltes ocasions són ínfimes i
es malmet una interpretació digna de les obres.
Tenir a 10.000 músics en Falles, que amb les seues
bandes de música triomfen en certàmens nacionals

i internacionals, pot servir per a oferir prou més a la
festa en lo musical utilitzant el seu gran potencial
artístic. Com a referent bastaria amb observar la
cura amb la que la música està present en una festa
com la de Moros i Cristians que promou i encoratja la
composició d’obres que engrosseixen el repertori a
interpretar en les desfilades, entrades i altres actes.

Falles, una poltrona poc presentable en la que el rebuig
de lo popular, per considerar-lo bast, primitiu, hortera...,
va ser una manera inhàbil d’observar o enfrontarse a la festa, per moltes coses que calga renovar o
modernitzar. Ara tenen ocasió de mostrar una cara més
proactiva plantejant què millorarien.
UNESCO I MÚSICA

FALLES EN EL MÓN
València és el mascaró de proa d’aquestes festes
però no ha d’oblidar que hi ha més de 160 ciutats i
municipis de la Comunitat Valenciana (en les províncies
de València, Alacant i Castelló), Espanya (Barcelona,
Burgos, Madrid Màlaga, Mallorca, Navarra...), Europa
(Montpeller i París) i en diversos països d’Amèrica
(Argentina, Xile, EUA Perú, Uruguai, Veneçuela...) que
les celebren i que també han sigut reconegudes en la
declaració de la Unesco.
El cap i casal ha de ser capaç d’aglutinar i recolzar
amb generositat a tota la comunitat fallera perquè així
impulsaria el sentiment de pertinença entorn de les
Falles. Donar visibilitat i difondre la labor dels que la fan
possible en llocs que molta gent desconeix suposa una
promoció que reverteix en la grandesa d’aquesta festa,
la seua expansió i coneixement nacional i internacional.
Guanyar a la ciutadania i més adeptes des de la
mediació i l’empatia per a millorar diferents aspectes
de la festa també contribuiria positivament en la
cerca de l’excel·lència. No obstant açò, seria revelador
preguntar ara què opinen de la declaració de la Unesco
els que des d’una posició, intel·lectual? fugien de les

Les falles de Sant Vicent de Paul-diputada Clara
Campoamor, en el barri d’Orriols de València, estan
dedicades a la música en 2017 amb molt bon criteri. El
que la infantil haja unit música i xiquets és una cosa
que els responsables educatius a Espanya no han sigut
capaços de posar en pràctica en deixar de costat els
ensenyaments artístics. També podria ser una metàfora
del que hauria de fer-se, per moltes i fonamentades
raons, i que fins al moment es ve esbiaixant. Quan
les cremen caldrà esperar que es convertisquen
en cendres moltes actituds que han obviat la seua
rellevància i importància per a la societat pel seu poder
d’integració, cohesió i vertebració. Ens quedarà sempre
la música.
Per a introduir en aquesta xicoteta coctelera de
consideracions i propostes més elements, la música és
una eficaç eina per a millorar el rendiment educatiu
i en la lluita contra el fracàs escolar. Prestigioses
investigacions d’universitats espanyoles, europees i
americanes constaten els seus beneficis i vertebració
perquè el seu ensenyament reporta millors resultats
acadèmics en llengua, matemàtiques, història, ciència...
als xiquets que l’estudien. Organitzacions com la
Unesco evidencien la seua eficàcia pedagògica i Unicef
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assegura que influeix en la capacitat d’aprenentatge,
creativitat, desenvolupament motriu i socioafectiu i
prevenció de la violència.
La Societat per a l’Educació Musical de l’Estat Español
(SEM-EE) ha demanat suport a la Unesco per a instar
al Govern central i als autonòmics a que s’incloga
una adequada presència de la música en el sistema
educatiu. Aquesta associació sense ànim de lucre
representa en Espanya a la Societat Internacional per
a l’Educació Musical (ISME), una entitat promoguda
i afavorida per la Unesco a través del Consell
Internacional de la Música (ICM) que va abordar
diferents temes en la seua Conferència Mundial:
promoure la música en persones de totes les edats,
el benestar, la justícia social i la identitat. Aquest
fòrum, celebrat a Glasgow recentment, és un dels més
influents del món i va reunir a 2.500 professionals
(professors, acadèmics, investigadors universitaris...) de
90 països.
Sembla clar que la Unesco és sensible al gran paper
que pot exercir la música en la societat i als moviments
associatius que la posen en valor, promocionen, difonen
i impulsen el seu ensenyament. Treballar per un futur
reconeixement de les societats musicals serviria
per a unir dos patrimonis entorn de les Falles, un fet
del que, possiblement, hi ha pocs precedents. Les
conseqüències serien molt beneficioses per a la festa
i la música valenciana. Després de la recent declaració
de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat,
caldria pensar que quasi tot està per fer i potser es
donen les condicions perquè ho fem entre tots.
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PREMIS

Mestre
Ortifus
A La Coherencia I Portada
D’un Llibret De Falla

52

«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.

FInalistes COHERENCIA
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

FInalistes PORTADA
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

CONVOQUEN

El Canet de Cullera
Falla Plaça del Forn d’Alzira
AC Falla La Marina de Sagunt
AC Falla Plaça Cervantes de Paiporta
Falla Raval Sant Agustí de Cullera

Falla Vilanova de Gandia
Falla Molina Claret de Xàtiva
Falla Sant Valerià de Torrent
Falla Plaça del Forn d’Alzira
AC Falla barri sant Francesc d’Oliva

PATROCINEN
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GUANYADOR PREMI COHERENCIA
Comissió El Canet de Cullera
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GUANYADOR PREMI PORTADA
Comissió Falla Plaça del Forn d’Alzira

55

PREMIS

Climent
Mata
A La Maquetacio
D’un Llibret De Falla

56

Al premi es valorarà el disseny de la publicació tenint
en compte la maquetació, les il·lustracions, la temàtica
gràfica escollida, l’originalitat i l’enginy. També es tindrà
en compte l’enquadernació i la presentació (carpetes,
accessoris, etc.). Encara que en cap moment es
valora la part literària del llibre, els continguts escrits
dels dibuixos i il·lustracions han d’estar redactats en
valencià.

FInalistes AUToNoMIC
Comissió Falla Vilanova, de Gandia
Comissió Falla Eduardo Merello, del Port de Sagunt
Comissió Falla Plaça del Forn, d’Alzira

FInalistes LOCAL
Comissió Falla Abu Massaifa
Comissió Falla Sant Jordi
Comissió Falla Molina-Claret

CONVOCA

PATROCINA
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GUANYADOR PREMI AUTONomic
Comissió Falla Plaça del Forn, d’Alzira

58

GUANYADOR PREMI LOCAL
Comissió Falla Molina-Claret
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PREMI

COMFET
al millor contingut infantil
en un llibret de falla

60

La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, i en el seu nom
l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de
Torrent (COMFET), amb la col·laboració de Junta
Local Fallera de Torrent i el patrocini de l’Ajuntament
de Torrent, convoquen la I edició del Premi COMFET
al millor contingut infantil en un llibret de falla de la
Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de premiar el
treball que fan les comissions falleres en els llibrets en
la promoció de l’ús del valencià.

FInalisteS
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

Plaça Forn (Alzira)
Avinguda (Torrent)
Abú Massaifa (Xàtiva)
Sant Vicent-Amparo Iturbi (València)
Falla La Marina (Port de Sagunt)

El present premi té com a finalitat reconèixer la
qualitat dels continguts i disseny des del punt de
vista pedagògic, didàctic i cultural en l’apartat infantil
del llibret o llibret infantil independent editat per les
comissions falleres. La concepció global dels treballs
presentats han de dirigir-se a un públic infantil (faller o
no faller).

CONVOQUEN
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GUANYADOR
Comissió Falla La Marina, del Port de Sagunt
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PREMI

Lletres

Falleres
al llibret de falla mEs complet

64

La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, amb la col·laboració
de la Diputació de València, convoquen el PREMI
LLETRES FALLERES, al llibret de falla més complet,
amb l’objectiu de premiar el treball que fan les
comissions falleres utilitzan el llibret com a vehicle de
comunicació en valencià.

FInalistes
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

Falla Juan Ramon Jimenez de Xàtiva
Falla Eduardo Merello de Sagunt
Falla Vilanova de Gandia
Falla Sagrada Familia Corea de Gandia
AC Falla El Canet de Cullera

CONVOQUEN
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GUANYADOR
Comissió El Canet de Cullera
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PREMI

A UN TEXT SATIRICOFALLER BREU
68

El Premi #plf17 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.

Piulada guanyadora

CONVOQUEN

69

Piulades finalistes
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71

Depòsit legal

V-1263-2012
Títol

Premis Lletres Falleres 2017
Edició

Revisió de textos

Podeu seguir totes les activitats dels Premis de les Lletres Falleres en

www.lletresfalleres.info
facebook.com/lletresfalleres
twitter.com/lletresfalleres
gplus.to/lletresfalleres
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ENRIC
SOLER
I GODES
Al millor article
d’un llibret De falla de la comarca de l’horta
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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.

FInalistes
Títol Les falles i la febre cultural
Autor Alba Fluixà Pelufo
Comissió Lepanto-Guillem de Castro de València
Títol En Ryanair o en rodalies
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Vore o viure
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Després del foc i l’oblit, de nou el verd
Autor Andreu Escrivà
Comissió Castielfabib de València

CONVOCA

PATROCINEN
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ARTICLE GUANYADOR
Títol En Ryanair o en rodalies
Autors Guillermo Dorado i Júlia Gomar
Comissió Falles Populars i Combatives de València
És un tema recurrent, entre els corrents més “crítics”
amb la festa, la preocupació per les conseqüències del
nomenament de les Falles com a patrimoni immaterial
de la Unesco i de la seua relació directa amb l’augment
del turisme a la ciutat. És comprensible que aquesta
situació, juntament amb les polítiques (o les nopolítiques) que aposten per un model productiu i d’espai
urbà destinat a satisfer els visitants, comporten una
sèrie de plantejaments i pors per als locals que, de
vegades, se senten abandonats i poc representats per les
seues institucions o per les “reconegudes” festes. La por
cap a la inexorable turistificació de la festa es produeix,
a més, en un context social de tradicional incomunicació
i desconfiança entre els crítics amb el món faller i els
seus principals valedors. La forta institucionalització de
les Falles com la festa “representativa” de la ciutat –o del
valencianisme temperamental– ha contribuït a la seua
impermeabilitat davant altres sensibilitats socials i a
l’abandonament d’una part de la societat d’ocupar espais
centrals en la festa.
En aquest panorama, la transformació de les Falles cap
al producte turístic complet no és tant una irrupció
externa, com l’evolució “lògica” d’una festa que pels
seus trets interns encaixa, i bastant bé, en els requisits
d’un producte turístic. Aquest producte turístic es
basa en dos atributs fonamentals, com són l’actitud
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passivo-contemplativa dels productes de la festa i
un model d’oci alliberat de la censura cívica. L’actitud
passivo-contemplativa té en el monument el seu
millor exemple: espais buits de contingut destinats
a la selfie com una forma màxima d’aproximació. No
hi ha interacció i la forma de viure la festa és des de
l’observació i la participació en les activitats destinades
a gent que no forma part de les comissions falleres.
Apareixen espais per a locals i per a visitants, fet que
divideix l’espai públic entre llocs “on pots estar” i llocs
“que no et corresponen” en un ball de llocs públics
privatitzats (els envelats com a extensió dels casals) i
d’altres deliberadament generats per a rebre la massa
turística en concerts i orquestres.
El segon component del pack turístic complet és el
que ofereix una ciutat d’oci alliberat al més pur estil
de les “ciutats sense llei” de les pel·lícules de vaquers.
Aquest alliberament social, potencialment atractiu
per a generar espais efímers de convivència als
carrers, es redueix a un ús excessivament privatiu i
individualista de la ciutat. Com si es tractés d’un West
World a la valenciana, no hi ha conseqüències visibles
de les conductes irresponsables o incíviques. Un espai
on s’entén que qualsevol actitud està justificada i els
veïns accepten el xip faller que converteix en cinc dies
l’excepció en normalitat.

Aquest producte turístic és consumit, a més, per
diversos tipus d’actors. Generalitzant, distingim diverses
formes de viure les festes al cap i casal. Per una banda,
trobem els fallers organitzats, membres d’alguna
comissió al voltant de la qual gira la seua concepció i
programació de la festa. Aquest perfil s’implica en les
festes i assumeix la responsabilitat de pertànyer a una
comunitat, almenys, de cara a la seua falla. No sembla
habitual que aquesta responsabilitat excedisca les
portes del casal corresponent i vaja més enllà, almenys
pel que fa a espai públic i convivència veïnal.
Per una altra, trobem a aquelles persones que es
declaren contràries a la festa i prefereixen, sovint,
no participar d’ella i aprofitar aquests dies per fer un
viatge i fugir de la ciutat fallera. Aquestes persones no
s’impliquen en la festa ni participen de la seua vivència
ni observació.
Finalment, trobem aquelles persones que viuen la
festa des del que nosaltres anomenem “actitud turista”.
Aquesta forma de viure-les no està lligada al seu lloc
de procedència ni als quilòmetres que recórreguen
per arribar a la plaça de l’Ajuntament. Per a ser turista
faller fa igual que vingues en Rodalia o en Ryanair. És
una de les més esteses entre els habitants de la ciutat
i consisteix en la contemplació dels resultats fallers
des de l’altre costat de la tanca. Amb planificació dels
punts imprescindibles a visitar, es fan piruetes de
pelegrinatge per les falles, bé siga el tema elegit “secció
especial”, “falles premiades” o... “falles experimentals”.
A més, s’ha de fer açò de forma àgil per tal d’arribar a
la una a l’Ajuntament, tindre un lloc per a la mascletà i
parar en els llocs emblemàtics a menjar bunyols.

Aquesta protocol·lització de la forma de viure els
diversos dies de festa recorda els espais d’hotel amb
animació i pensió completa, els parcs temàtics, les
llistes de “10 imprescindibles de la capital europea...”.
Són productes dissenyats en packs per a viure
“l’experiència fallera” i tornar després a la normalitat
sense la necessitat d’incrementar el grau d’implicació
pròpia en la festa.
Aquesta “actitud turista” que associem a una forma
únicament contemplativa de viure l’espai públic,
l’escassa implicació i responsabilitat en el medi i una
protocol·lització de valors i criteris no són solament els
símptomes d’una manera de viure les Falles, sinó també
d’una forma de viure la ciutat en els dies sense nom.
L’increment del “valor turístic” de la ciutat potencia les
conseqüències d’un procés de fallerització urbana en
què, tant fallers com no fallers, som responsables.
La tematització dels barris, el pelegrinatge conductiu i
la buidor de contingut crític i reflexiu no solament ens
afecta com a participants de la festa, sinó que també
genera uns referents de ciutat que obliguen el veïnat a
continuar sent un mer espectador de la vida en comú; a
continuar sent turistes dels seus propis carrers.
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PREMI

Malva
Alzira
Al millor poema satiric
D’un llibret de falla de la comunitat valenciana
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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.

FInalistes
Títol Cadàver pacificat
Autor Héctor Arnau
Comissió Falles Populars i Combatives de València
Títol Qui paga, mana?
Autor Jesús Ignasi Moragues
Comissió Falla Vilanova de Gandia
Títol El Figura
Autors Francisco Fernández Ruiz
Comissió Falla Verge de Sales de Sueca
Títol Que arriba la UNESCO
Autor José Antonio Martínez Giner
Comissió Falla Cambró de Tavernes de la Valldigna

CONVOQUEN

PATROCINEN

9

POEMA GUANYADOR
Títol El Figura
Autors Francisco Fernández Ruiz
Comissió Falla Verge de Sales de Sueca
Anar de paella a l’hort,
al xalet, o a la caseta,
sempre és comboi i alegria,
encara que estem fent dieta.

Que si el caldero està tort...,
que si no està anivellat...,
que si l’oli és massa fort
o se’n va cap a un costat...

El perill de la paella
no és ni l’oli ni la sal,
sol ser algun comensal
que es pensa que és tan perfecte
que a tot buscarà un defecte...
fins i tot al davantal.

Fent-se el sabut, ell dirà:
“Ix més bona amb costelleta
o amb pato de la tirà...”,
i l’amo de la caseta
de manera molt discreta
l’enviarà a fer la mà.

Eixe personatge plom,
inútil i caradura,
jo el batejaré amb un nom
i eixe nom és: el Figura.

Ell no es dóna per entés,
critica sense mesura:
que si el fetge està de més...,
que si hi ha poca verdura...,
que si no fa gust de res
o que la carn està dura.

El Figura no fa un brot
i tampoc no sap cuinar,
ell no es lleva ni el seu got,
només fa que criticar.
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Recollons quina tortura!

Quan el caldo ja fa gust
amb l’arròs de la terreta,
el Figura, com sabem,
seguirà fent la punyeta:
“No li fiques avecrem?
Xe, fica una pastilleta...!”.
El cuiner, que està fart d’ell,
no tarda ni dos segons
a dir-li que el seu consell
se’l passarà pels..., Déu sap per on.
No li feu cas al Figura,
perquè com és un cretí
si la paella ha eixit bona
dirà des de la poltrona:
“Ha sigut gràcies a mi”.

PREMIS

MOCADOR
I EMILI
LLUECA
AL MILLOR ASSAIG SOBRE FALLES I CULTURA POPULAR
D’UN LLIBRET DE FALLA
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FInalistes PREMI MOCADOR
Títol Estètica, temàtica i crítica als cadafals fallers de Xàtiva
Autor Rafa Tortosa Garcia
Comissió El Canet de Cullera
Títol La plantà en la premsa fallera fins la guerra
d’Espanya: selecció de textos
Autor Ramon Estellés Feliu
Comissió AC Falla Alfara del Patriarca - Periodiste Gil
Sumbiela de València
Des de l’any 2010 es convoquen estos premis al millor
assaig sobre Falles i cultura popular valenciana publicat
en un llibret de falla. El Premi Mocador té com a àmbit
la Comunitat Valenciana, mentre que el millor article
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.

Títol Temàtiques de la crítica fallera des del segle XIX
fins a l’actualitat. De la crua corrosió al dolç embafament
Autor Juanjo Medina Bonilla
Comissió El Canet de Cullera

FInalistes PREMI EMILI LLUECA
Títol La festa de Sant Antoni: el foc, les bèsties i els
dijous llarders
Autor Ignasi Corresa Marín
Comissió Santa Anna de Sagunt
Títol La Falla La Marina: EL barri mariner i la seua història
Autor Josep Dionís Martínez
Comissió La Marina de Port de Sagunt
Títol Anys 50 o quan va començar la seducció de les
falles a l’Ajuntament
Autor Albert Llueca Juesas
Comissió La Marina de Port de Sagunt

CONVOQUEN

PATROCINEN
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ASSAIG GUANYADOR PREMI MOCADOR
Títol Temàtiques de la crítica fallera des del segle XIX fins a l’actualitat. De la crua corrosió al dolç embafament
Autor Juanjo Medina Bonilla
Comissió El Canet de Cullera
Pot semblar obvi, però la temàtica fallera és quasi
la part més important dels cadafals fallers, ja que
–espere, pacient lector, que estigues d’acord amb mi–
una falla sense contingut no és més que una figureta
comprada al pes, deixada caure al mig del carrer i
cremada, que servix d’excusa perquè un grup d’amics
tinga festa una bona part de l’any.
Per desgràcia, moltes vegades eixa falta de crítica és
tan rellevant que ja no hi ha por d’eixir en la falla; més
prompte s’ha convertit en un honor que la teua cara
aparega caricaturitzada en suro; tots volen ser ninots,
tots volen ser cremats, ja no és una ofensa, ja no és roí;
ara el mal és quedar-se fora dels obradors fallers i no
ser, parafrasejant Fuster, “combustible per a falles”.
Les falles, des de finals del segle XVIII, de les quals ja es
tenen algunes poques dades, gràcies a les cròniques de
l’època, dels continguts d’estes, han fet bandera de ser
la veu del carrer, del barri o de la ciutat o poble on es
plantaren, de posar a mercé del foc tots aquells temes
que afectaven de prop els fallers.
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Amb el pas del temps, i “gràcies” als censors, els
impostos o els premis, les falles anaren perdent punxs,
amb alguna excepció de falles o escenes soltes, i
han acabat convertint-se, en falles buides, blanques,
honorífiques, i homenatjant personatges que no
mereixen tal reconeixement, i sí, segurament, ser
penjats en la forca fallera, com a mínim, de manera
al·legòrica.
Intentarem, en este article, apropar-nos a les
temàtiques principals de cada una de les èpoques en
què sol dividir-se la història fallera, i destacar aquelles
que les marcaren. Comencem?
SEGLES XVIII I XIX. LES CRÍTIQUES DIRECTES
Com ja he comentat, a finals del segle XVIII les falles
comencen a agafar forma, però encara falten molts
anys perquè entren en el que podem denominar falles
modernes, amb ninots, més o menys treballats, i inclús
amb versos satírics, que, adherits al repeu de la falla
o a les parets dels voltants, ajudaven a entendre el
significat de l’escena representada. Així, Almela i Vives
(1949:14) fa referència als estudis de Rafael Gayano
Lluch quan este afirma que en l’any 1788 la vespra de
Sant Josep es penja amb cordes al mig d’un carrer

sense identificar un ninot de tir,1 que, després de ser
objecte de burles i escarni, va ser cremat com era
costum en l’època. En concret, aquell ninot sembla que
va representar l’advocat dels Reials Consells i polític
en Joan Baptiste Nebot, que segons pareix no tenia un
bon predicament entre els valencians. Els versos que
acompanyaren aquell ninot són estos:
“A la nit voran vostés
com ardix este judio
que, dient-li tots nebot,
cada volta es més tío.”2
Com es pot vore, la crítica política està present en les
falles des dels seus inicis, quasi abans de ser falles
com les entenem ara. De la mateixa manera que la
satirització dels usos de les modes, com ja es pot
vore en l’escrit firmat per un tal Licenciado Mil Flores
al Diario de Valencia del 8 de maig de 1796, i titulat
“Defensa de los currotacos”.3 Així, i segons Almela
i Vives (1949:17), l’escrit “ridiculizaba la manera de
vestir de aquellos lechuguinos con reticencias sobre
su masculinidad”, i transcrivia la referència fallera que
contenia aquell text de 1796, i que és la següent:
“Pues, siendo vuesas mercedes tantos y tales,
¿qué empeño es callar como máquinas sufriendo
tan continuos improperios, hasta el nunca visto ni

representado de quemarlos en estatuas la víspera del
día de Sant Josef?”
Estos anys de protofalles també destacava la
denominada falla eròtica, que en veritat eren falles
que criticaven les relacions de parella. Un clar exemple
d’açò el constituïx la ressenya al voltant de les falles,
apareguda al llibre Ocios entretenidos de José Calasanz
Viñeque en l’any 1819,4 on es descriuen les falles i
alguns dels personatges fets ninots, amb la qual cosa
podem extraure una mínima relació de les temàtiques
d’aquell moment:
“Es un tablado en el medio de las plazas unas figuras de
paja o trapos, ya señoritos y señoritas, algunos novios
burlescos, zapateros remendones y a otros sujetos a
quienes se les quiere hacer asta burla.”
Com podem vore, les parelles d’un veïnat eren
exposades a l’escarni. I aquell sabater, què faria fa vora
dos-cents anys per a acabar cremat en la falla?
Així i tot, el que imperava en aquells anys era la temàtica
política. En 1820 es plantà una falla “monumental”
al carrer de Saragossa. Apareix la notícia de José de
Orga en Ensisam de totes herbes –publicació dirigida
per Constantí Llombart–, on es referix que un italià,
Félix Casalis, propietari d’un bar a eixe carrer, plantà

1. Fins a finals del segle XIX, dels balcons de la ciutat de València es penjaven amb el tir –nom de la corda que s’utilitzava per a baixar i pujar mobles i
altres objectes dels pisos–, ninots reomplits de palla, que prenien el nom del sistema emprat per a la seua exhibició.
2. En esta i les següents cites literals, he respectat l’ortografia original dels textos.
3. Segons el diccionari de la Real Academia de la Lengua Española, la paraula currucato té dos accepcions de les quals destaque la primera: 1. adj. coloq.

Muy afectado en el uso riguroso de las modas.

4. Podeu saber un poc més d’esta publicació a l’article de Rafael Solaz aparegut en la revista CENDRA, número 6.
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un Faetont5 que escalava al Sol. En principi havia sigut
partidari de Ferran VII i s’havia manifestat en contra
dels francesos, però més tard es passà al liberalisme i
pareix que els realistes l’empresonaren per esta falla. I
sembla que, mentre estava pres al càrcer de Sant Narcís,
exclamava: “La maladeta fal·la m’ha perduto!”.
I ja, per últim, quant a les referències d’esta època i per
a assentar esta investigació, faré menció de les falles
de 1821, temps en què es publicava El Diablo Predicador,
diari constitucionalista i liberal, que s’enfrontava
a tot allò que havia de vore amb els realistes i els
absolutistes. Estos tingueren la idea de fer un ninot
representatiu del diari, i cremar-lo la vespra d’aquell
dia de Sant Josep. El diari va refer els seus arguments,
i agafant de broma la situació es desdigué de tot el
que havia publicat anteriorment, encapçalant eixes
disculpes amb estes línies:
“Ha llegado a mis oídos la noticia del auto de fe que se
está preparando para el Domingo 18, en que se piensa
poner en vergüenza en la calle o plaza un monigote
que representa a al Diablo Predicador, quemándole por
fin de fiesta en la hoguera acostumbrada, y por ver si
puedo aplacar la cólera de mis enemigos y librarme
de la chamusquina que me amenaza me apresuro a
presentar al público mis retractaciones.”

1850-1936. CONSOLIDACIÓ DE LA FALLA MODERNA
Com hem vist, les escenes costumistes, amb aquell
sabater, les relacions de parella i, per damunt de tot,
la política, marcaren els arguments de les primeres
falles; quan estes comencen a créixer en quantitat,
volum i qualitat, també ho fan en les temàtiques
que representen; són ja les falles modernes, amb
l’estructura que s’ha denominat falla escenari. Ja
estan separades de les parets dels edificis, i plantades
al mig de les places o encreuaments de carrers, per
orde del Corregidor i el seu edicte de 1784; falles que
ja podien ser rodades, i que comencen a desenrotllar
un argument temàtic, a contar-lo amb més d’un
ninot, com les falles qualificades de monstruoses per
la premsa per tindre huit o nou figures; falles que
posaven el dit a l’ull de tot aquell que feia les coses
com no s’havien de fer, segons el pensament general;
falles dures, crítiques, satíriques, falles quasi malvades,
i que les autoritats volgueren dominar, controlar, i que
intentaren fer desaparéixer amb impostos de fins a
trenta pessetes d’aquell moment per a poder plantar
falla a la ciutat de València, fins que en l’any 1886 no
s’hi va poder plantar-ne cap. I falles que, finalment, són
comprades amb diners i reconeixements en forma de
premis que s’instauren per clubs i societats, com Lo
Rat Penat, i, finalment, des de 1901, per l’Ajuntament
de València, la qual cosa va reivindicar la falla artística,

5. En la mitologia grega, Faetont era fill d’Hèlios, i de Clímene, esposa de Mèrope, a la qual Hèlios va seduir. Faetont gallejava amb els amics que son
pare era el déu Sol. Estos es resistien a creure’l i inclús un d’ells afirmava ser fill de Zeus, el que va enfadar Faetont, qui acabà acudint a son pare Hèlios,
qui jurà pel riu Estígia donar-li el que demanara. Faetont demanà conduir el carruatge de son pare, el Sol, només un dia. Hèlios intentà dissuadir-lo,
però Faetont s’hi mantingué inflexible. Quan arribà el dia, Faetont es deixà portar pel pànic i va perdre el control dels cavalls blancs que tiraven del
carro. Primer, girà molt alt, i la Terra es va gelar; després, baixà massa, i la vegetació s’assecà i es cremà. Faetont convertí en desert la major part
d’Àfrica, i cremà la pell dels etíops fins a tornar-la negra. Finalment, Zeus fou obligat a intervindre i va colpejar el carro desbocat amb un raig per a
parar-lo, i Faetont s’ofegà al riu Eridà.
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la que homenatjava persones o fets, i deixava sempre
de costat, fins a arraconar-les, les falles que criticaven
eixos mateixos fets o personatges. Es va provocar la
primera gran crisi temàtica de les falles.
Per profunditzar en este període, no podem evitar
l’estudi que Antonio Ariño va fer al voltant de les falles,
i en el qual parla extensament sobre els continguts
temàtics d’eixos anys, que ell subdividix en dos blocs
que van de 1851 a 1870, el primer, i de 1871 fins a 1900, el
segon. Este desglossament ve marcat per la incidència
de la crítica moral als primers anys i una “explosión de
temática política” en els últims.
La crítica moral, que incloïa les falles que tractaven
temes de veïnat i conjugals, arribà a conformar el 46,2
% del total de falles plantades, davant de les altres dos
categories més rellevants del moment.
Les falles humorístiques es basaven en l’escenificació
de fragments d’espectacles que es representaven a
València, i suposaren un 19,3 % de les falles plantades,
tot i que oferien la primera pèrdua de crítica dins
del repertori faller, ja que són falles neutres que
“buscan el efecto de la comicidad, sin malicia ni
sentido censurador. La sátira mordaz cede el paso a la
comicidad complaciente”. (Ariño 1992:89).
La crítica política va representar el 13,9 % i el 47,4 %, de
forma respectiva, en cadascun dels dos períodes, i es
consolidà com la gran preocupació per part dels fallers
a l’hora d’argumentar els seus cadafals; però també
per la influència de la censura per la quasi prohibició
per part de les autoritats de les falles amb crítiques

veïnals, ja que estes provocaven no pocs conflictes en
reconéixer-se alguns dels implicats en els cadafals, la
qual cosa podia acabar en agressions físiques per part
dels al·ludits, fóra contra la falla o contra els promotors
d’esta. Exemples, segons Ariño, d’estos fets serien les
falles de la plaça de l’Espart de 1888, de la de Sant
Bertomeu de 1893 o del carrer de Pascual i Genís de
1890, que provocà la reacció de la premsa que va exigir
a l’alcaldia el mateix zel censor que demostrava amb
falles amb dura crítica política.
Com he comentat, la crítica política centra l’argumentari
faller de les últimes dècades del segle XIX, i arriba a
estar present en el 61 % dels cadafals plantats entre
els anys 1890 i 1899. Per a Ariño, hi destaquen les falles
dedicades a la política nacional, per davant inclús de
la local, amb 97 falles que criticaven el sistema polític,
els partits, el caos sociopolític a Espanya, les guerres
colonials de Cuba, Filipines o el Marroc, o la situació de
pobresa i d’explotació en què es trobava el país.
Amb el començament del nou segle, les falles
canvien definitivament, i passen de l’estructura de
falla escenari a la falla amb base, cos i coronament.
I, per damunt de tot, es passa dels acabats ràpids,
basts, i que buscaven més l’impacte de la crítica, i es
va centrant cada vegada més en el preciosisme i els
detalls que aporten qualitat a la falla. Així, eixa major
qualitat artística del cadafal acaba redundant en el
conjunt de la festa, i la gent no s’altera tant amb els
seus continguts, per la “supresión de los chismes de
vecindad” (Ariño 1992:126); els llibrets també guanyen
qualitat literària, i les temàtiques van adquirint major
complexitat i profunditat crítica.
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Però així i tot es produïen crítiques per la pèrdua
de sàtira, sempre que no s’apropara a la vulgaritat, i
per la cada vegada més àmplia nòmina de falles que
només eren pensades per a lloar fets o persones, les
falles apologètiques, i que quedaven lluny d’eixa sàtira
tradicional que havia fet de la falla el que era.
Les falles apologètiques acabaren, ajudades pels
censors, amb la “crítica vecinal, la crítica a las
autoridades políticas, la crítica anticlerical y el lenguaje
obsceno” (Ariño 1992:127). Així, tenim falles com la de
la plaça del Príncep Alfonso de 1913, en què es prohibix
que cap de les figures siga vestida amb cap uniforme
que les identificara com a “autoridad civil o militar”, o
la que projectaren els fallers del carrer de Soguers en
1924, que representava una escena de platja, en la qual
un banyista tractava de conquerir la seua acompanyant,
i, ja que ella li donava carabasses, ell li mostrava el
pardal de l’Albufera davant de la caseta de banys La
Polla. Tant el nom de la caseta, com les figures varen
ser censurades, patiren la intransigència del poder i no
pogueren mostrar-se tal com varen ser projectades. I
les que foren cremades tal com es projectaren acabaren
amb problemes d’ordre públic. Com la plantada a
la plaça de Sant Miquel en 1903, que reflectia un
compromís entre dos viudos, en què la dona aportava
un bon dot econòmic, i la filla d’esta, qui plorava en vore
com no obtindria ni un gallet. Però l’escàndol vingué

quan “la falla va ser acompanyada d’una esquellotada6
que es va realitzar al viudo al·ludit i la qüestió acabà
en els jutjats, sol·licitant l’esbós el Ministeri fiscal per a
major esclariment dels fets.” (Ciscar 2014:92).
Amb este ambient, només les falles que, com ja he dit,
lloaven les virtuts de personatges o situacions, o que
eren un cant de valenciania, varen ser respectades per
l’autoritat competent i es convertiren en les falles tipus
a partir d’eixe moment. Model que es mantingué, o
quasi es manté, fins als nostres dies. Però ja arribarem
a eixe punt.
Curiosament, i com a mostra de respecte dirigida al
motiu lloat, estos eren salvats del foc; així, en 1902,
es retiren “las enseñas republicanas y la estatua de
la Libertad” i “en 1903, los sorianistas de la plaza de
la Jordana salvaban la efigie de su jefe de filas, en
1907, los falleros de Jordana-Burjassot retiraban los
bustos de Llorente, Giner y Benlliure.” (Ariño 1992:135).7
Però l’apologia no es quedava en açò, ja que qualsevol
personatge il·lustre va ser representat, o herois de
guerra, o tot en una, com en la falla plantada a la plaça
de Sant Gil en 1913, on el caporal Noval, el mestre Giner
i el poeta Llorente compartiren glòria amb València,
ciutat i regne, Espanya, i, per damunt de tot, la dona
valenciana,8 com a garant de l’autenticitat virginal
de la terreta, retratada com a mare amorosa, imatge

6. L’esquellotada o esquellada és, segons replega el Diccionari Normatiu Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el “soroll que es feia amb
esquelles (campanes xicotetes que es posen al coll del bestiar que guia un ramat), corns o llandes davant de la casa d’un viudo el dia que es tornava a
casar”.
7. No he pogut identificar la falla assenyalada de 1902, però sí ampliar dades de la falla de 1903, que duia per lema “El bombo” i feia referència a les
diferències patides en el Partit Republicà de València, i la de 1907, que es nomenava “Glorias valencianas”, i, encara que Ariño no ho referix, també
contava amb una reproducció en efígie de Joaquim Sorolla, i que també va ser retirada.
8. Podeu conéixer l’impacte de la dona en les falles d’este període, 1850-1936, en el text de Manolo Sanchis del 2013 referenciat en la bibliografia.
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candorosa i lluitadora incansable pels valors propis
i representant de valenciania; a vegades, però, amb
un cert aire reivindicatiu, com en la falla Cuines-Bany
dels Pavessos de 1923, “Perla del Mediterrani”, obra de
Carmelo Vicent i Carlos Cortina, i a la qual Pensat i Fet li
va dedicar esta rima:

conciliadora” (Ariño 1992:133). Estes falles abandonen la
sàtira per a constituir-se en un crit de protesta davant
les injustícies. Exemple clar d’estes falles és la que es
va plantar per la comissió als carrers de Barques-Pintor
Sorolla en 1918, davall el lema “Per vil i acaparador”. La
foto de la mateixa ho diu tot.

“Valensia, perla admirà,
la més bonica i grasiosa...
i la més abandonà.”

En estos temps, una temàtica que entra amb molta
força a l’imaginari faller és aquella relacionada amb
l’esport, i més encara amb el futbol. La fundació
d’equips a la ciutat de València i la seua consolidació
i primers èxits –a més de la influència d’este nou
divertiment en la rutina festívola de la ciutat, on li
va llevar espectadors als fins llavors espectacles de
masses, com eren les arts escèniques o les corregudes
de bous–, es veren reflectits en els cadafals dels anys
vint i trenta del segle passat, com va ser el cas dels
plantats en Convent de Jerusalem-Buenavista, “La
preponderancia del deporte y decadència del toreo”,
dels artistes Roca, Roc i Soler, o en Plaça de Mossén
Sorell-Corona, “El triumfo del foot-ball”, de Rafael
Albert i Regino Mas, les dos de 1923.

Un altre tipus de falla apologètica, però interessada
en grau màxim, eren les conegudes com falles
publicitàries, que segurament per algun benefici
monetari proclamaven les virtuts del producte que
apareixia clarament al cadafal. En algun cas, inclús
arribaren a guanyar el primer premi com en l’any 1912,
en què la falla de la plaça de Marià Benlliure era un
pamflet del paper de fumar “Che”.
El que trobem en este període, com a inici d’un corrent
que en els nostres temps ja s’ha convertit en habitual,
és el naixement o, millor dit, consolidació de les falles
amb temàtiques de contingut social.9 Des d’un principi,
les falles han tractat les lluites entre els poderosos,
amb riquesa i capital, i els treballadors; de fet, hi ha
teories que atribuïxen a esta lluita el naixement de la
mateixa festa. Les falles d’este període, tretze segons
Ariño, reflectiren eixa lluita de classes, unes “como un
grito popular contra la injusticia [...] de la relaciones
sociales, mientras que otras [...] proponían una solución

No parlaré del rebrot del bròfec faller en estos anys, ja
que Rafael Solaz ja ho fa en este mateix llibret, i segur
que vos donarà complida informació al respecte; només
vull assenyalar que la censura hagué de prendre cartes
en l’assumpte, i estes falles rebien fortes crítiques en la
premsa del moment per la seua càrrega immoral, i sí que
tancaré este apartat amb el ressorgiment de la crítica
política després de la instauració de la II República.

9. Per a saber més de les falles amb temàtica social, podeu llegir l’estudi que vaig fer al respecte l’any 2014, i que vos referencie degudament en la
bibliografia.

19

En un ambient quasi prebèl·lic, l’Ajuntament comença
a voler controlar la Festa, i ho fa de l’única manera
que sempre ha conegut: augmentant els pressupostos
per a les falles, tant per a celebrar nous festejos,
com per a beneficiar directament les comissions
amb millors premis econòmics a les falles. Així, a una
base de 150.000 pessetes que injectava el consistori
en diferents conceptes en 1926, s’afegiren 80.000
pessetes més l’any 1932, ja que, segons la Comissió
de Festes d’aquell ajuntament republicà, “dar realce a
la tradición valenciana es misión que genuinamente
compete al Ayuntamiento.” (Ariño 1992:165). Així,
l’Ajuntament passava a ser qui organitzava i gestionava
les falles, per tal de controlar-les, i més quan en 1933 i
1934 els conflictes socials i obrers i les vagues posaren
en perill la celebració dels festejos fallers.
D’eixa manera les falles tractaren la caiguda i exili
d’Alfons XIII. És el cas de la falla Cuba-Dénia que
dugué per lema “Alfonsito que plancha te has llevado”,
de J. Martínez, o “Paso por la frontera”, plantada als
carrers de Cadis-Dénia per la comissió. També van
tractar les noves esperances, o crítiques, dipositades
en el nou sistema polític, com va ser la plantada
als carrers de Vivons-Cadis pels artistes Labrosa i
Ferrer amb el lema “El poble desperta”, la de la Plaça
de Sant Gil d’Enrique Vidal amb lema “Monument
en record de la proclamació de la República”, o la
plantada a Cervantes-Pare Jofré davall el lema “El
triunfo republicano”, obra dels artistes Bagán i Gracia,

o, per l’últim, la plantada també per J. Martínez, “La
indigestión del 12 de abril”, per a la comissió dels
carrers de Maldonado-Vinatea; totes estes falles es
plantaren en 1932, primer any faller després de la
proclamació de la República.10
Curiosament, les que es veien envaïdes per temàtica
política varen ser les falles infantils, com ja havia
passat des que les falles infantils començaren a vore’s
a carrers, places, patis de les escoles o de veïns, i inclús
als menjadors d’algunes cases. Per exemple, una de
les primeres falles infantils documentades, de l’any
1894, va retratar uns peixos amb les cares de Sagasta
i Cánovas,11 així que no sembla estrany que més avant
“la temàtica de les nostres falletes infantils dels anys
trenta semblava oberta a qüestions i plantejaments que
hui consideraríem poc infantils. Els xiquets parlaran de
política i criticaran les actituds adultes o els problemes
socials de l’època.” (Estellés 2014:125). Així trobem falles
que exaltaren la República, com Mestre Aguilar, en
1933, o la criticaren, com Organista Plasencia, el 1934.
També aspectes socials o les relacions de parella com la
Falla Ciscar-Comte d’Altea també de 1934.
1940-1980. DE L’ESTRAPERLO A LA DEMOCRÀCIA
Des del minut zero de la victòria dels nacionals en
la Guerra Civil, la vida va ser regulada, controlada i
subjugada als interessos dels vencedors. I, clar, les
Falles no anaven a escapar del dit poder. Prompte es

10. Per a conéixer més de les falles durant el període republicà, no perdes l’oportunitat de llegir els tres articles de Manolo Sanchis que apareguts a la
revista CENDRA les analitzaren, i que estan degudament ressenyats en la bibliografia que adjunte.
11. Sembla que la falla es va plantar al carrer de Nàquera pel xiquet Joaquín García Estellés. I que va repetir experiència l’any següent amb una falla en
què el personatge principal era una adinerada veïna.
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van organitzar reunions amb la resta de les comissions
falleres després que “el 23 d’octubre de 1939, per mitjà
de la Delegació del Govern arribà l’autorització per a
la celebració de les festes falleres” (Sanchis 2010:11),
unes festes que representaven “una autèntica litúrgia
del valencianisme temperamental, una mena de religió
civil” (Hernández 2002:52). Així, amb la regularització
de les Falles i dels sentiments que provocava en el
poble valencià el nou règim volia convertir-se-les
en un “instrument de legitimació ideològica i de
pràctica política” (Hernández 2002:52), raó per la qual
s’afavorix la seua reconstrucció com a festeig aportant
contrapartides econòmiques que conduïren les falles
a la quasi total subordinació als poders municipals i
nacionals.
Per tot açò, i com a part visible del poder, la festa
i la temàtica representada van estar controlades
pels censors fins a l’any 1971, a pesar que en els anys
seixanta es va promulgar la nova Llei de Premsa amb
una certa relaxació i obertura que es van produir, el
que comportarà l’aparició de noves temàtiques, encara
que en estos anys de control absolut de la festa per
part dels ajuntaments franquistes possiblement es
visqueren les falles amb major càrrega d’intel·ligència
crítica mai vista, ja que guionistes i artistes es buidaren
per tal de fer crítiques que pogueren sortejar els ulls
escanejadors dels censors, i es va arribar a plantar
falles molt dures amb el poder establit.

Així les dos temàtiques que personalment crec que
marcaren l’inici d’esta etapa són l’estraperlo i l’apologia
valencianista amb tints folklòrics dels primers anys
de franquisme, però també destacaria totes aquelles
que amb la boca xicoteta denunciaven les caresties
i els pecats del dia a dia d’una població que ja feia
bastant sobrevivint. Més tard ja vindrien les falles que
criticaven els moviments contraculturals, les drogues,
l’emancipació de la dona o, per últim, la situació política
en la Transició.
Quant a les falles apologètiques, trobem la plantada
a la plaça de Lope de Vega en 1940 per Regino Mas,
“Levántate y anda” o “Resurgimiento de las fiestas
valencianes”, dos lemes per a una mateixa falla que
evoquen clarament les connotacions tant del moment
com de la situació a Espanya i en la festa. El mateix
any, a la plaça de Sant Jaume, es va plantar “El encant
de Pepica o Esta és Valencia”, que, com la primera
falla ressenyada, estava plena de figueres vestides de
valencians, i d’edificis típics, com el Micalet, la Llotja o les
torres dels Serrans. L’any següent, a la plaça del Mercat
Central, Enrique Vidal plantà “L’ú i el dos”, coronada per
un Micalet i una torre de Santa Caterina, humanitzades i
vestides de valencians en actitud de ballar.
Esta temàtica apologètica del valencianisme continuà
estant present en les falles, però va ressorgir amb
molta força a finals dels anys setanta i principis del
huitanta del segle passat a conseqüència de la Batalla
de València,12 com podrem vore més avant.

12. La Batalla de València va ser el conflicte que va dividir la societat valenciana en la Transició, que va fracturar les ideologies en dreta, blaverisme, i
esquerra, catalanisme, i que va tindre greus episodis protagonitzats pels dos bàndols. El període més intens d’este moviment va produir-se entre els
anys 1976 i 1981.
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L’estraperlo13 va ser temàtica recorrent en els guions
fallers als anys quaranta del segle XX, i era, segons el
vers que Pensat i Fet dedicà a la Falla Plaça de Jesús de
1945, perquè hi havia molta gent que s’entretenia molt
amb ell.

Sant Vicent-Sang de 1940, “on un home fa una potada a
una dona, que sembla eixir ‘volant’. La falla volia cremar
els vicis d’un ancià amb gran apetit sexual, però l’única
representació de vici que hi havia era la dona” (Medina,
2013: 129).

Una de les falles més significatives respecte d’este
tema va ser la que Regino Mas va fer per a la comissió
del Mercat Central en 1944, “La llei de l’embut”,
coronada per una recreació del Moisés de Miquel
Àngel, i que ha passat a la història com una de les
falles més completes de tots els temps. Esta falla
significa “l’inic de la modernitat i, amb ella, el seu
autor tanca el cicle del que hui coneixem com falla
clàssica” (Sanchis, 2014: 28), i la seua crítica ferotge,
que no deixava a ningú relacionat amb el poder en peu,
va causar problemes tant a l’artista com a l’autor de
llibret, Ricardo Valero.

Després, quan a partir dels anys seixanta es va produir
l’alliberament sexual de la dona, representat en les
falles amb el conegut nom de “destape”, vist en falles
com la de Pl. del Mercat de 1976, de Joaquín Gómez,
davall eixe lema “El destape” –tot dins dels nous
moviments socials apareguts al final d’eixa dècada,
com els hippies–, les crítiques continuaren als cadafals.
Es critica l’ús de la píndola anticonceptiva, en “Control
de natalidad”, de Plaça Lope de Vega en 1976, de
l’artista Mario Lleonart; i es culpa a la dona de totes
les conseqüències de l’alliberament que es va produir,
inclús de la problemàtica de les drogues, com en “Las
drogas”, de Salvador Debón per a la Plaça de la Mercè
de 1973, ja que la dona era retratada com la portadora
dels vicis (Medina 2013).

També eren temes recurrents l’escassesa de vivenda
per a llogar, i així ho reflectiren artistes com Canet i
García en la seua falla per a Plaça del Dr. Collado de
1946, on hi havia una representació del Pensador de
Rodin, qui, per molt que pensara, no trobava casa; o la
situació de la dona, encara tutelada per son pare, fins
als vint-i-un anys, i després per l’espòs, una vegada
casada. Moltes falles tractaren esta temàtica en els
anys quaranta i cinquanta del segle XX: la falla plantada
als carrers Alt-Sant Tomàs en 1947, “Monumento a la
mujer casera”, de F. Roda, que volia ser un monument
a l’ama de casa; o la mala imatge que donava la Falla

Però el gran tema dels últims anys d’este període
va ser la situació política, amb la Transició com a
tema principal, encara que les falles “van silenciar
significativament l’arribada del nou sistema de
llibertats, encara que hi ha honroses excepcions.”
(Castelló, 2014: 125). Això quant a la política nacional,
mentre que en les qüestions domèstiques esclata
la ja nomenada Batalla de València amb l’aprovació
de l’Estatut d’Autonomia i les diferències entre les

13. Segons el Diccionari de la Real Academia Española de la Lengua, estraperlo deriva del mot Straperlo: ‘nombre de una especie de ruleta fraudulenta
que se intentó implantar en España en 1935, y este acrón. de D. Strauss y J. Perlowitz, sus creadores’. La seua primera accepció és la següent: 1. m.

coloq. Comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa.
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distintes sensibilitats valencianistes, algunes de les
quals encara cuegen als nostres dies, com a principal
decorat social.
Falles com “La nueva torre de Babel” de Vicente Luna,
de 1977, a l’encara plaça del Caudillo, o “Artículos de la
Constitución” dels germans Ferrer per a Antic Regne
de València-Mestre Serrano, o l’avançada al seu temps
“Llibertat”, plantada també a la plaça del Caudillo pel
mestre Luna, o la visió més realista des del punt de
vista històric, realitzada amb la desinhibició que oferix
el pas del temps, en “La transició”, plantada per Manolo
Martín en Na Jordana l’any 2002.
Altres falles que també desenrotllaren arguments
relacionats amb la situació política del moment van
ser, entre moltes altres, Glòria-Felicitat-Tremolar,
dels germans Sánchez, plantada en 1978 amb el
lema “Amageu els patos”, en la qual, en una escena,
la recentment nascuda democràcia és atesa per
una infermera. “Llibertats”, de José Carrero, també
plantada en 1978, per a la falla Cadis-Rector FemeniaPuerto Rico, parlava de les demandes de certs
col·lectius aprofitant l’aperturisme provocat per la nova
situació política, i estava coronada per Adolfo Suárez,
este a lloms d’un dels lleons del Congrés, i Felipe
González, que lluitaven damunt d’un mapa d’Espanya.
En 1979, José Ferrer plantà “Primavera política” per
a la comissió Sapadors-Vicente Lleó fent un retrat
de tota la fauna que trepava per l’arbre de la política
d’aquells dies; de nou trobem Suárez i González,
ara acompanyats per Carrillo, que vestits de músics
coronaven una falla, en este cas de 1979, i plantada
per Miguel Santaeulalia Nuñez als carrers d’Humanista

Mariner-Manuel Simó, amb el lema “Al so que nos
toquen”, que parlava del ritme marcat pels polítics,
al qual ballava la societat; en la falla una jove i bella
Democràcia era assetjada per uns i altres. Per últim, un
altre cadafal plantat als carrers de Sapadors-Vicente
Lleó, que un any més tard tornava a tractar la situació
política d’Espanya, amb “Democràcia”, de José Azpeitia,
on la democràcia, feta llei i mare, triomfava damunt del
crani de la dictadura franquista.
L’Estatut d’Autonomia valencià va ser l’altre gran
assumpte temàtic que va sobrevolar la vida diària
dels valencians en eixos anys, com a teló de fons dels
“episodis que formen part de la denominada ‘Batalla de
València’, respecte del qual un cert consens acadèmic
veu l’origen en la disgregació de la dreta a la fi del
franquisme” (Estellés 2014a: 119). El 10 de juliol de
1982 va entrar en vigor l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, i el mateix va estar present en
les falles des de ja feia uns anys fins temps després,
com a la falla de Vicente Luna “Concorde... Concòrdia”,
en Plaça del País Valencià, el 1981, “en què no sols
es reivindicava la pau social, sinó també mesures
impulsores de l’economia valenciana” (Castelló 2014:
131), o en la gràfica escena de la falla municipal de 1983,
“Este país”, en la qual apareixia, arrossegant el bou de
l’Autonomia, un tir de muletes dirigit per Ricard Pérez
Casado, alcalde de la ciutat en el moment, ajudat per
Joan Lerma, president de la Generalitat, i per Manuel
Girona, president de la Diputació de València.
Però, abans, des dels primers moviments per a arribar
a la dita autonomia, les falles retrataren tot el procés
polític, tant de la nostra Comunitat com d’altres, en
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cadafals com Poeta Querol-Salvà, de 1979, on, davall
el lema “Autonomía de un tenedor”, Vicente Giménez
plantà un llaurador amb “cara de asco” segons la
descripció que va fer El Turista Fallero, que mostrava
una edició en paper de l’Estatut. També una escena
de la Falla G. V. Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà va
tractar este tema; en ella, un valencià esperava que
li caiguera la bacora de l’autonomia. Una autonomia
“descafeïnada”, com denunciava la Falla CambrilsCamí de Montcada de 1979, plantada per la comissió
en 1979 amb el lema “La repressió”. Les diferències
dels distints grups polítics es reflectien en falles com
“Lluites”, de Daniel López per a Av. de Peris i ValeroCuba, de 1982, en la qual dos regidors de l’Ajuntament
de València protagonitzaven una lluita de justes, per
les diferències lingüístiques: el cavaller catalanista
portava com a escut una tapadora del comú, pintada
amb la bandera de Catalunya. Per últim, la falla
“Estatut... brut”, plantada per la comissió MolinellAlboraia, estava coronada per tres espantalls que
representaven els partits polítics que havien redactat
l’Estatut.
I és que estàvem en plena Batalla de València i les falles
no escapaven a la possibilitat d’aprofitar tan sucós
tema. Plantada també en Av. de Peris i Valero-Cuba,
en 1984, per Daniel López, ”Los males de Valencia” feia
un repàs de tot allò que la nova autonomia no havia
solucionat, i dels mals que aportaven els polítics de
l’esquerra catalanista. Esta falla és un exemple del
ressorgiment que va tindre l’apologisme valencianista
entre finals dels setanta i els primers anys huitanta,
temps en què es plantaren falles com “Valencia y los
valencianos”, en Joan d’Aguiló-Av. de Gaspar Aguilar,
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de 1978, dels germans Sánchez; “Festes valencianes”,
de Salvador Gimeno, en 1983, per la comissió d’Almirall
Cadarso-Comte d’Altea; “Valencianías”, de Francisco
Tomás per a Azcárraga-G. V. Ferran el Catòlic, en 1981;
o bé la coneguda “El nostre himne”, de José Martínez
Mollà per a la comissió de la plaça de la Mercé, de 1982.
I és que les falles es convertiran en este període en la
màxima expressió de la valenciania, i el blaverisme farà
ensenya amb “l’assumpció majoritària de la valenciania
temperamental com a element idiosincràtic de les
Falles” (Flor 2011:51). Fins i tot algunes falles varen ser
cremades a les tres de la matinada del 20 de març de
1982 com a protesta per “la no-consideració a Madrid
de la denominació Regne de València en l’Estatut
d’Autonomia” (Flor 2011: 55), actitud seguida per unes
“setanta-cinc falles de la ciutat” (Alcañiz 1990: 243), un
23 % de les plantades aquell any.
FALLES BUIDES. TEMÀTICA ENTRE SEGLES
Amb el pas del temps, les falles perderen de nou
la mordaç crítica que les hauria de caracteritzar, i
quedaven reduïdes a simples ornaments decoratius,
que servixen per a molestar el veïnat. Quedar bé amb
els amics, la por a ser marcat per tindre un esperit
crític, o directament quedar-se sense les subvencions
al cadafal o a la compra d’un casal, han conduït les
falles de les últimes dècades a una buidor alarmant
de continguts crítics, a pesar que en elles eren usats
com a ninots polítics, famosos, famosets i el poble pla
que solia o sol fer de comparsa de tots els personatges
principals de les escenes. Però l’acidesa, la crítica dura,
la veritat no sol eixir en les falles, tan cruament com
abans.

Així i tot, i a pesar d’esta tendència, algunes comissions
i alguns artistes han fugit d’eixa industrialització
temàtica i han apostat per la crítica, com, per exemple,
les falles de José Luis García Nadal plantades
per la comissió Pl. d’Espanya en els anys 2003,
“Antiglobalización”; 2004, “Un altre món!”, i 2006,
“Recuperem la memòria”, en les quals l’artista criticava
els perills de la globalització socioeconòmica, feia una
crida a la lluita per un nou món lliure del poder establit,
o a favor dels qui lluiten per la llibertat i la perden.
També la magnífica escena “No mojarse”, de la falla
“Meteorología de la vida”, en Sueca-Literat Azorín, de
José Lafarga amb disseny de Carlos Corredera, en 2013,
comparava una família real amb una irreal.
També seria destacable la trajectòria de la Falla
d’Arrancapins, que des de mitjans dels anys huitanta
ha oferit un ampli repertori de temàtiques sempre
crítiques i reivindicatives, reconeguda per cadafals com
“Nuclear? No, gràcies”, que plantada en 1984 pot ser
considerada com la llavor dels argumentaris actuals: “A
l’ast”, de l’any 1998; “La sagrada família de l’esquerra”,
que va vore la llum i el foc en 2003, o “Quan el mal ve
d’Almansa... 300 anys després”, crua crítica a la situació
política del moment, que posava peus per amunt
qualsevol polític que s’apreciara.
Però seria imperdonable ometre temes com
l’ecologisme que ha estat present en les falles, amb
exemple com “Com està la natura!”, plantada en Pl. del
Bisbe Amigó-Conca per Julio Vte. Fabra en l’any 2000;
“Salvem la costa”, de José Luis Pascual Nebot per a
Aras de Alpuente-Castell de Pop, de l’any 2008, entre
moltes altres.

I, naturalment, les falles que han reflectit d’una
manera o d’una altra la crisi econòmica patida per
la societat espanyola en els últims anys. Cadafals
com “Crisis? What Crisis?”, de Manuel Algarra per a
Almirall Cadarso-Comte d’Altea, en 2010; la plantada
pels germans Gómez Fonseca junt amb la comissió
Arts i Oficis-Actor Llorens davall l’aclaridor lema
“En la Comunitat Valenciana, la caixa forta té moltes
teranyines”, o bé “Homo jodidus”, que va dissenyar el
dibuixant Paco Roca i va transportar al volum Fede
Ferrer en 2013 per a la comissió Gral. Barroso-Lit.
Pascual Abad. Ja el 2006, la falla plantada per R. Olmos
i J. L. Martín per a la comissió Dr. Olóriz-A. Fabián i
Fuero feia una estampa de la societat de consum que
deixava molt mal parat el ciutadà ras, i començava a
deixar patent qui seria el patidor més clar de la crisi
econòmica més recent.
Amb exemples ja en 1859, en la falla de la Plaça de
les Barques que parlava de la «desigualtat de classes,
on un home fornit de “dotse arrobes ben complides”
s’empassava un extraordinari banquet servit per
un xiquet famèlic» (Medina 2014: 69), les falles que
han recuperat espai en els últims temps són les que
aprofiten la seua temàtica per a fer denúncia i les
falles solidàries, moltes vegades agafades de la mà,
ja que en algunes ocasions s’aprofita una falla per
a denunciar un defecte de la societat, i fer que la
mateixa falla servisca com a marc d’algun tipus d’acció
a favor de la causa reflectida. Així, cadafals com “I la
gent passa”, d’Alfredo Ruiz per a Espartero-G. V. de
Ramón y Cajal, de 1993, ens feia vore com era de dura
la soledat per als majors; la plantada per a la comissió
Mossén Sorell-Corona per Joan S. Blanch, l’any 2004,
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amb el lema “Disculpen les molèsties”, que denunciava
els excessos de la festa fallera; “Rojo sobre gris” de
Miguel Delegido, amb el disseny i factura de Federico
Felici, en Nord-Dr. Zamenhoff, del 2006, alçava la
veu sobre la grisa monotonia en què se sumix l’home
en la societat actual on només els capaços d’alçar
el cap de l’ordinador o la televisió o de fugir dels
estereotips veien la llibertat. També la plantada a l’Av.
de Burjassot-Ctra. de Paterna, l’any 2009 per Carlos
Berlanga, denunciava la violència de gènere davall
el lema “XQ?”, o la falla plantada a l’Antiga Senda de
Senent-Passeig de l’Albereda en 2010, cadafal amb
el lema “Casa de la Caritat: l’ONG dels fallers”, feta
per la comissió, als peus de la qual es va realitzar
una recollida de productes imperibles que varen ser
entregats a la Casa de la Caritat.
Moltes vegades, estes falles tenen una estètica que se
n’ix del que és normal, i aporten, a més de la seua visió
particular dels diferents temes tractats, una concepció
plàstica diferent de la gran majoria de cadafals, i fan de
vegades un pas més amb temàtiques més profundes
en principi, això sí aportant un contingut que fa pensar
al públic, i plantejant-se la revisió d’alguns temes;
normalment, estes falles, estèticament, s’enclaven
en el que s’ha etiquetat com a falles innovadores,
que oferixen una imatge plàstica allunyada dels
cànons majoritaris, el que sol relegar-les a valoracions
descriptives molt dures, o directament a no ser
considerades com a falles. Propostes com “Repetixes o
qüestiones?”, d’Anna Ruiz per a Plaça de Jesús en 2014,
feien reflexionar sobre si davant d’un dilema hem de
repetir els usos adquirits o bé preguntar-nos si podem
fer alguna cosa diferent.
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Inclús amb la temàtica fallera es poden fer coses
diferents, encara que com es pot vore, en els últims
anys hem passat a tindre unes falles blanetes, suaus,
digeribles pel poder, per a major glòria de l’interfecte,
i per a la lloança del gran públic, buscant l’homenatge
embafador i la rialla fàcil del visitant, i si és del visitant
exterior millor, i si per això cal deixar la crítica local
abandonada a la cuneta, cap problema; hem de quedar
bé amb l’alcalde de torn, o amb el cantant d’èxit, que la
falla aparega als mitjans informatius i com a exemple
de la més autèntica sàtira fallera, això sí descafeïnada
i insulsa, i això que amb premis s’ha potenciat allò
de l’enginy i la gràcia, que tan poca gràcia té moltes
vegades, i que ha servit la majoria de vegades per a
compensar premis de falla, donar alguna cosa a eixes
falles que ningú no sap on col·locar, normalment les
considerades experimentals, o per a gratificar l’amic
quan algú “ix de jurat”. Així, des de 1941, es concedixen
estos premis que han anat bombardejant la mala
bava fallera expressada als cadafals, que es pogueren
utilitzar per a la “repressió de tot allò que poguera
sonar a crítica al règim o a la situació de misèria
moral i material en què es vivia, les autoritats locals
optaren per avançar encara més en la purificació
de les falles dels seus elements més transgressors”
(Hernández 2012: 42), cosa comprensible en aquells
anys, en què la crítica al poder acabava en el càrcer, o
potser de manera més irremeiable encara, però que
en el nostre temps encara es reprimisca la crítica cap
a qui la mereix sembla increïble. Les falles han de
deixar de ser un suport publicitari dels personatges,
en teoria, a criticar (García, 2000) i abandonar eixa
“estandardització formal alhora que temàtica” (Gimeno,
2004: 21) a la qual semblen condemnades.

Desitge que eixa tendència es revertisca i que els
fallers, artistes i de comissió, tinguem el valor de
tornar a fer crítica (quasi) salvatge dels temes que ens
preocupen, denunciar amb vehemència els polítics
quan s’ho mereixen, que les falles tornen a coure a
aquell que aparega en elles, que no vulga ningú fer-se
una foto amb el seu ninot, perquè siga senyal que
alguna cosa mal has fet, i que es torne a fer sàtira
fallera, constructiva i mordaç, de tots aquells temes
que solen ser allò que conte la falla.
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ASSAIG GUANYADOR PREMI EMILI LLUECA
Títol La Falla La Marina: EL barri mariner i la seua història
Autor Josep Dionís Martínez
Comissió La Marina de Port de Sagunt
Podem dir que en els temps actuals, la Falla de la
Marina és la societat cultural que pot erigir-se en
representant de tot el barri mariner del Port de Sagunt,
perquè sempre ha tingut la intenció de consolidar una
simbiosi especial amb tota la façana mediterrània, a
més de voler ser l’ambaixadora de tot aquest barri.
Sabem que han existit altres falles pròximes, com la de
Voramar o la del General Mola en la mateixa avinguda
marítima, però aquestes van desaparéixer pel pas
dels anys, i serà La Marina qui prendrà el testimoni
de tot el districte. Alhora, el mateix nom de la falla és
indicatiu de la seua situació marítima, ja que encara
hi ha persones que han vist a les famílies dels antics
pescadors teixir i reparar les xàrcies de pesca i enllestir
tots els atifells de la barca al mateix temps que sentien
xarrar els patrons de les aventures viscudes com a
vertaders llops de mar… i tot en la plaça i carrers veïns.
Al llarg de la història del Port de Sagunt, podríem dir
que la plaça ha estat periòdicament un dels centres
urbans més importants del nucli que s’estava formant
arran del 1902, perquè a prop hi havia diversos llocs
on la joventut podia gaudir i esplaiar-se, com ara el
cinema Olympia, una sala de barri on passaven films
tan emblemàtics com La jungla del asfalto, de John
Huston; El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder,
o La senda tenebrosa, de Delmer Daves… Interessant
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estudi sociològic es podria fer d’un “apartat de
l’amor” en el mateix cinema, allò que deien “la fila
del manco” o l’última filera de la sala, on les joves
parelles s’abraçaven i es feien petons “de tornillo”,
perquè era un dels pocs indrets on podien descarregar
l’adrenalina amorosa en aquells difícils anys de la
dictadura nacional-catòlica, tan poc propensa a les
manifestacions amoroses públiques. Enfront, la pista de
ball de La Marina, un lloc mític on van actuar famosos
cantants, com Gianni Bella, al costat d’altres casolans
con Paco Gomis, àlies Paco Bota, el Frank Sinatra de
Sagunt, i grans orquestres, com Los Serenade i el seu
cantant Bernardino, per posar-ne alguns exemples.
No lluny d’ací, generacions de joves havien també
passat les hores d’esplai en un altre music-hall, el
primer que es va constituir al Port: el Ambos Mundos,
ubicat en l’actual carrer dels Pescadors. Una miqueta
més allunyat, el Centro Aragonés, lloc que va ser
testimoni de l’inici dels festejos entre moltes parelles
portsaguntines. Un altre lloc que va ser important
durant molts anys va ser l’Auxilio Social, al carrer Nou
i veí a la nostra plaça, el qual feia cantó amb el carrer
de Colom; aquesta fou una institució humanitària
constituïda durant la Guerra Civil en la zona sublevada,
una mena d’ONG franquista i possiblement una de
les poques institucions efectives durant el període de
dictadura, perquè va sadollar la fam de moltes famílies

que arribaren al Port, a la terra promesa, amb la fi de
trobar un treball digne. També s’ha de fer esment a
la cultura, com les escoles de Don Lázaro, al carrer
d’Espronceda, el qual va preparar molts alumnes
que volien ingressar en l’Escola d’Aprenents; també
la de Don Enrique, prop de l’avinguda marítima, etc.
Durant llargs períodes de temps, la societat fallera ha
conviscut amb diversos veïns també fallers, com els de
la plaça del Mercat i els de la de Luis Cendoya, amb els
quals sempre ha mantingut unes relacions excel·lents.
A banda d’aquests aspectes toponomàstics, La Marina
ha estat de sempre la meua Plaça preferida amb
majúscules, encara que per a un xiquet de finals dels
anys 50 sempre hi havia dubtes d’on podíem anar
a jugar, si a la plaça dels Cotxes o a la de Molina, i
recorde que els xiquets esperàvem els dies de falles
com qui espera el mannà a fi de comprar-nos una
de les armes més perilloses que aleshores podíem
obtindre: el tirador, més conegut com a “tirachinas”,
una arma contundent ofensiva que feia les nostres
delícies infantils, perquè amb aquesta mena de
sarbatana casolana llançaven uns ganxets de ferro, els
quals anaven directes a les bombetes que instal·lava
l’Ajuntament, o pitjor, cap a les cames de les xiquetes
del barri. Més d’una vegada els fallers se’n queixaven,
perquè a l’hora del ball no hi havia prou il·luminació.
Adés hem dit que teníem dubtes perquè en les dues
falles que hem esmentat teníem companys de l’escola
de D. Paco Queipo o de la de Begonya. I tot, perquè
vivia amb els pares i els avis al bell mig d’ambdues
places, concretament al carrer de Teodor Llorente,
dues cases més amunt de la pista de la Marina, una

casa pairal que va fer construir l’avi Joaquim durant
els anys 20 i on teníem un corral amb una figuera
napolitana que feia les delícies gastronòmiques de tots
els veïns; també una descomunal olivera “xanglotera
de Llíria” i una parra. Avui tot s’ha transformat en
un magatzem de licors, propietat d’una família amb
negocis de vins, com una bona part del barri, perquè ja
no existeixen aquelles botigues de barri on el botiguer
ens aconsellava sobre la qualitat d’un producte que et
volia vendre, i tampoc existeix el tipus de botiguer que
confiava en la puntualitat dels pagaments dels clients a
final de mes. Avui tot açò, malauradament, s’ha perdut
a conseqüència de grans empreses multinacionals que
només volen vendre, vendre i vendre, sense tocar la
fibra solidària dels clients.
No tot, però, van ser bons i nostàlgics records, perquè
en aquells anys esdevingueren algunes desgràcies al
barri, molt doloroses, com la del suïcidi en els anys
cinquanta de Juanico, un jove desvariat que habitava
en una cambra adossada a la pista de la Marina; també
durant aquests anys, potser el 1952, esdevingué la
desfeta de l’esfondrament de la plaça de bous durant
les festes d’agost, la qual fou instal·lada i feta de fusta
per la Fàbrica en la mateixa pista de ball de la Marina,
un recinte que s’amplià durant els dies de festa i que
arribava fins a les façanes del carrer, i on segons vox
populi hi va haver uns quants ferits i algun mort pel
trencament d’alguns cabirons a causa del gran pes de
persones que va suportar en un moment determinat. A
casa dels avis sempre s’ha recordat aquesta desgràcia,
perquè col·locaren al pis de la casa alguns dels ferits
i van ser atesos pel metge. Malgrat tot, la plaça de la
Marina era el lloc ideal per a les grans partides de pico-
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pala, on els jovenets es jugaven la paga del diumenge
per veure qui llançava més lluny aquell tros de fusta
rodona; a més a més, teníem una espectacular font
amb taulells valencians que sadollava la nostra set,
perquè de xiquets sempre en teníem; també teníem
uns carrers lliures de cotxes on xafàvem la terra negra
barrejada amb “carbonilla” procedent del proper Parc
de Carbons. Recorde també els espectaculars partits de
futbol que s’organitzaven contra xiquets d’altres barris,
així com les partides de xapes amb els xavos negres o el
joc del xorro morro, pico, tallo…; en fi, un escenari digne
d’un film de Berlanga amb aires socials de postguerra.
I és que en aquella època no hi havia televisió a casa
i empràvem les hores en altres passatemps diferents
dels actuals.
La ubicació de la plaça està delimitada pels carrers
Espronceda i Canalejas pels costats, en direcció estoest, i creuada pel carrer Nou de nord a sud. Com
hem dit adés, també s’anomenava plaça de Molina
perquè el comerciant Pablo Molina posseïa una botiga
d’ultramarins en un cantó. Un altre esdeveniment
important va ser l’arribada de les monges missioneres
claretianes al Port de Sagunt durant el mes de
desembre del 1925, les quals llogaren un edifici en
el carrer Nou propietat del senyor Pablo Molina, que
constava de planta baixa, pis i una gran terrassa de 25
m de façana i 23 de fons. Aquest va ser el precedent
del Col·legi de les Monges, edifici que van començar a
construir durant el 1928 mentre ocupaven el d’aquest
carrer.
En definitiva, a fi que els fallers, veïns i simpatitzants de
la falla coneguen el seu barri, hem fet una petita síntesi
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dels seus carrers en conjunt, des del delta del Palància
fins a les cases de l’Hospital Vell i un tros del carrer
de Luis Cendoya, fins al carrer Nou, tot un recorregut
històric del districte més antic del Port de Sagunt, el
qual va veure l’arribada d’aquells colons capdavanters
que recalaren en aquest indret des de quasi totes les
regions de la pell de brau hispànica.
1. LA PARTIDA DE LA VILA.
Com tots sabeu, ens trobem a la partida de la Vila, una
de les tres partides històriques del terme de Sagunt;
les altres dues són la de Gausa, la qual comprendria tal
com raja des del camí de la Mar fins a Puçol, i al sud,
com a límit extrem del terme saguntí, el de Nàquera.
També tenim en la part nord, a banda del terme de
Canet –el qual es troba aïllat dintre del terme de
Sagunt–, la partida de Montíver, que arriba fins als
termes de Soneixa, Fondeguilla i la Vall d’Uixó per la
part més extrema, i és la més gran de les tres partides.
A més a més, tot el terme de Sagunt limita amb 22
termes municipals.
Els límits de la Vila –que és el tema que ens interessa,
perquè som en aquesta partida– són molt precisos:
l’oest està delimitat per la vella carretera de Barcelona,
actual N-340, i part de les altres dues partides
esmentades. Al nord, els seus límits són el riu Palància,
i en la seua finalització cap a la mar el terme de Canet
d’en Berenguer. A l’est limita amb la mar Mediterrània,
des del terme de Canet fins a la gola de Colomer, amb
la séquia de Marco i la séquia del Braç de la Torre,
molt a prop del Camí Vell de la Mar. Així mateix, és
creuada per diverses vies de comunicació, com ara: el

ferrocarril que té diverses direccions i connexions amb
Saragossa i Barcelona, la carretera València-Barcelona,
el nou desviament de la carretera de Puçol a les Valls,
les carreteres del nou Vial Internuclis Sagunt-Port, la
d’accés al Port Comercial i l’antiga via de ferrocarril
d’Ojos Negros (O-E), avui en desús i parcialment
desapareguda en alguns trams. També travessen
diversos camins i senders; entre els més importants
podem esmentar: el Camí Vell de Canet, el d’Almudàfer,
el de l’Anouer, la senda de l’Arrif… adaptats actualment
en alguns indrets a les noves vies de comunicació com
el Vial Internuclis, camí de la Mar, etc.
La partida de la Vila s’ha subdividit històricament en
moltes subpartides, com la Palmereta, Almudàfer,
Barraquero, Baladre, Morera Condemnada, Penyetes,
Regló, Tamarit, Labairent, la Cassola, el Figueral,
Centurió, la Vallesa, els Rolls i el Fornàs, i és en aquesta
darrera, junt a la d’Almudàfer, on es troba el nostre
barri.
És també la Vila una partida privilegiada, un lloc
estratègic ubicat entre la Via Augusta, antiga Via
Heràclea, que comprendria porcions de l’actual
carretera N-340 i del ferrocarril. Així mateix, molt a
prop se situava l’inici d’una altra via, l’antiquíssima Via
Cesaraugusta o Turolis, que com el seu nom indica es
dirigia cap a l’actual Terol i Saragossa, en altres temps
carretera Sagunt-Burgos (N-234), via ampliada fins al
port marítim de Sagunt. També, a la vora de la Vila se
situava la vella Via Edeta, la que avui es coneix com
el camí de Llíria, un camí que naix a Sagunt i que unia
ambdues importants ciutats, sorgint el seu traçat en el
cèntric carrer del Camí Reial.

També ens trobem, ja en el nostre barri marítim,
amb la finalització del camí de la Serratella, una via
antiquíssima que enllaçava Meliana amb Castelló.
Ací talla el riu Palància i rep el nom de Vereda Real.
Aquesta via de costa fou un camí alternatiu a la Via
Augusta, des d’on segurament contraatacarien els
romans en la guerra contra els cartaginesos. Pels
pas dels anys es va convertir en una via pecuària, un
assagador per al trànsit d’animals, la qual es tallava en
els terrenys de la Compañía Minera de Sierra Menera
i més tard en els de la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo. Podem dir també que el primer nom
que va tenir l’actual avinguda del Mediterrani va ser el
de Vereda, com podem observar en el primer cens de
segle que ja indica els noms dels carrers (cens de 1916).
1.1 ELS ESMENTS HISTÒRICS DE LA PARTIDA DE LA
VILA
La Comunitat Valenciana té 470 quilòmetres de costa,
dels quals més del 75 % són costes baixes sorrenques,
pedregars o esculls de sorra i albufera, i la resta
són costes altes o de penya-segats; per tant, una de
les qüestions que no podem deixar passar de llarg
és la formació de les costes, concretament la seua
morfologia. Ho esmentem perquè la nostra partida en
forma part activa. Com és que trobem pocs nuclis de
població antiga vora mar? Aquest és un aspecte tractat
des de fa anys tant per geògrafs com per historiadors,
els quals ens donen una sèrie de motius. Hem de tenir
present que la muntanya es troba en tot el litoral a
una certa distància de la mar i açò condiciona la seua
repoblació humana, especialment pel perill d’invasions
que hi havia ja des de temps històrics: recordem el
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setge de Sagunt per part d’Anníbal o el del general
Suchet en la Guerra del Francés, perquè en ambdós
esdeveniments van donar suport a les respectives
esquadres; a banda podríem esmentar l’assot constant
de la pirateria durant els temps baix medievals i
d’època moderna, així com la por que suscitava la
possible connivència dels moriscos fins a la seua
expulsió, per això es va començar en època primerenca
la construcció d’algunes talaies i fortificacions: ben
a prop teníem la torre de Canet, avui desapareguda,
també la del Grau de Sagunt o la de Puçol. Podem
esmentar alguns atacs que patiren diverses poblacions
valencianes fomentats pel cors, per exemple, el saqueig
de Torreblanca el 1397 quan els corsaris barbarescos
saquejaren el poble robant en les cases de la població
i s’emportaren de l’església la custòdia amb l’hòstia
consagrada. Açò va fer que el Consell del Regne
organitzara una armada per a castigar el sacrilegi i
recuperara la custòdia, per la qual cosa el papa Benet
XIII promulgà la butla per a fer una croada. L’últim
intent que es coneix en les costes valencianes va ser el
1800 per part de corsaris anglesos; resultat de tot açò,
va ser la tendència a allunyar-se de vora mar, excepte
quan un bon emplaçament permetia una bona defensa.
A casa nostra tenim notícies de l’any 1547 quan entraren
en el monestir de Sant Esperit pirates barbarescos
que havien ancorat les galeres en les nostres aigües,
i mentre els frares celebraven una festa religiosa,
arribaren els pirates i degollaren a dos d’ells i en
feren presoners a uns quants més, però dos religiosos
escaparen i avisaren les autoritats de Sagunt, des d’on
van eixir homes armats que arribaren a temps i lliuraren
els presoners i el botí que havien furtat del convent.
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Un altre impediment per a poblar el litoral amb
construccions urbanes ha estat la presència de marjals
i, en conseqüència, la presència de mosquits, aspecte
nociu per a la salut amb el paludisme endèmic; per això,
en una disposició reial que dictà Jaume II en 1303, dóna
permís als llauradors que tenien terres en la subpartida
de l’Arrif per a fer un canal que desaiguara en l’estany
de Puçol a fi de dessecar les marjals i poder-les dedicar
a cultiu. En el nostre cas, no hem d’oblidar que almenys
fins ben entrat el segle XIX, els terrenys on avui en dia
està ubicat el barri marítim del Port de Sagunt no eren
sinó abundants terrenys de marjal, molt pareguts als
terrenys que podem contemplar als estanys d’Almenara
o a les marjaleries de la Llosa o Xilxes. Així ho podem
veure en diversos mapes de la Batalla de Sagunt.
Així doncs, el conjunt urbanístic del Port i de Saguntciutat conforma una unitat física semblant a la de molts
pobles del litoral valencià, encara que en el nostre
cas (el del Port de Sagunt) no té les característiques
històriques dels altres, que van ser fundats en èpoques
remotes. Només observem les peculiaritats físiques
de València-Cabanyal, Castelló-Grau, Borriana-Grau,
Almenara-Casablanca, etc., on el nucli de població més
antic s’allunya de la costa pels motius esmentats.
Què podem dir des del punt de vista històric del lloc on
ens trobem? Les publicacions que hem consultat han sigut
bàsicament el llibre de Chabret, el tractat de Tomás López
(s. XVIII) el diccionari de Madoz (s. XIX), les Observaciones
de Cavanilles (s. XVIII) i alguns escrits aïllats.
Chabret ens remet a diversos historiadors d’època
clàssica, els quals parlen de la distància que hi ha des

de la ciutat a la mar. Ho comente açò perquè no és la
primera vegada que s’ha sentit dir popularment que la
mar arribava als peus del castell. Això no ho dubtem,
encara que devia ser fa milers d’anys o, tal vegada,
milers de segles. Així, el que hem pogut constatar són
les següents referències:

valencià que coneixia bé aquestes terres, s’avançà un
esquadró de cavalleria perquè vigilara els moviments de
l’enemic “que había fortificado el paso del río Palancia
junto á su desembocadura en el mar” i on pocs dies
després la host aragonesa tractà d’establir el bloqueig
“corriéndose por la vega que está hacia el mar”.

1.

Un altre aspecte històric que podem esmentar està
en relació amb allò que hem dit abans, és a dir, la
pirateria i els atacs des de Barbaria. Per fer front a
aquesta situació, calia organitzar una defensa eficaç
de la costa, qüestió que es plasmà en una sèrie
de normes, les quals van ser arreplegades en un
text jurodicoadministratiu de la segona meitat del
segle XVII, les anomenades Ordinacions tocants a

2.
3.

Polibi, al segle II aC, diu que la ciutat dista de la
mar 875 passes romanes.
Titus Livi, al segle I aC, diu que la ciutat dista de la
mar 1.000 passes.
Plini el Vell, al segle I dC, diu que la ciutat dista de
la mar 3.000 passes, igual que València de la mar.

Si traduïm les passes romanes a metres, resulta que
avui, més o menys, la distància és de 6.000 metres, que
és igual a 4.000 passes. Fent una regla de tres tindrem
un resultat en Plini de 4.500 metres, en Titus Livi de
1.500 metres, en Polibi de 1.312,5 metres. Aquestes
divergències són fàcils d’explicar, perquè els autors
esmentats no arribaren a estar en aquestes terres, sinó
que segones persones els donaven la informació, i en
aquella època era comprensible veure des del castell de
Sagunt les terres de marjaleria entre Sagunt i el Port,
sense saber bé la delimitació entre terres humides i
platja.
Un esdeveniment històric important que va succeir i
que esmenta Chabret en aquestes terres que xafem
va ser una batalla coneguda com la “Guerra dels dos
Peres” entre Aragó i Castella (1363), quan el rei castellà
bloquejà València i s’apoderà de Morvedre, en tant que
els valencians demanaren auxili al seu rei, el qual baixà
des d’Aragó. Per indicació de Ramon de Vilanova, cavaller

la custòdia y guarda de la costa marítima del Regne
de València. La costa saguntina no va ser aliena a
aquests esdeveniments i la subpartida del Fornàs és
anomenada diverses vegades en el text normatiu:
“Torre del cap de Canet. Té dos atalladors, ab
obligació lo hu de fer lo atall fins la torre del
Mardà, a hon ha de esperar al de Almenara y darse los segurs; lo altre, que partirà devés ponent,
aplegarà, fent son atall, fronter de una casa dels
Pares de la Companyia al puesto dit lo Fornàs, a
hon acudirà lo atallador del Grau de Molvedre, y
es donaran lo segur, y, donats, se’n tornaran a la
torre a donar-lo també, y restarà en ella lo hu de
guarda alternativament ab lo altre.
Torre del Grau de Molvedre. Té dos atalladors
ab obligació de fer cada dia son atall; lo hu
devés llevant, fins al Fornàs, a hon aplegarà el

35

de la torre de Canet; lo altre devés ponent, fins
la cèquia de Puçol, a hon aplegarà lo del Puig,
y, donats los segurs, se’n tornaran a la torre,
restant lo hu de guarda un dia, y, lo altre, altre
dia, alternativament.”
Una altra qüestió seria la de la producció agrícola de la
partida de la Vila, en especial del litoral. Què hi havia
plantat en aquestes terres abans de l’arribada de la
CMSM? Sabem, com hem dit més amunt, que el que
avui és el barri marítim era terra de marjal. Després de
l’època romana, l’esment al conreu d’aquesta partida
el trobem en diverses publicacions, en els nombrosos
rebedors de notari que encara es conserven a l’Arxiu
del Regne de València i a l’Arxiu del Patriarca, on se’ns
explica el lloc de la hisenda, el cultiu i les dimensions
dels camps, com ara:
Any 1648, setembre 20. Un tros de terra campa
i moreral (unes 10 fanecades), partida de la Vila
al Rollet, que afronta amb terra de Mº Guillem
Fraga; de l’herència de Miquel Font, camí enmig;
amb lo riu; terra de Vicent Ausias, “lo cami real
de Almenara enmig” (...)
1650, maig, 24. (...) Vicent Ausias, com tudor
i curador del fill i hereu de Joachim Ausias,
arrenda a Miquel Lleonart, present tots tres
llauradors i habitants de Morvedre, 9 fanecades
de terra, part campa i part vinya, partida de la
Vila, que afronten amb la Séquia de la Rif
1650, juliol, 28. (...) Mº Jaume Garcia, prevere,
fa acte en falta d’actes, a Joseph Ferrer, alias
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Arnau, llaurador de Morvedre, present, d’unes
2 fanecades de terra moreral, en la partida de
la Vila al Rollet, ,...que afronten amb terra de
Jaume Company, braçal enmig, i amb la Sèquia
de Conillera
part campa i part vinya, amb garrofers, partida
d’Almudafer al Fornas, afronta “ab lo pedregal
de la mar
de terra garroferal, terme de Morvedre, partida
d’Almudafer, que afronta “ab lo braçal del Baladre”
Una descripció posterior del terme de Sagunt la fa
Tomás López a les darreries del s. XVIII. La zona de la
platja i d’aiguamoll es distingeix per la varietat de la
flora, on hi ha una vegetació halòfila com la bova i el
senill. En les riberes del riu i rieres destaca el baladre
i les associacions d’atzavara i figuera palera. Algunes
de les descripcions físiques que fa López són de vora
mar; en concret ens parla des del punt on desaigua el
Palància cap al sud:
(...) Por esta parte oriental de Murviedro ai en

las marjales, desde el río a la “Vallesa”, algunas
majadas o corrales de ganado (...)
Coetània a la descripció de López va ser la de Cavanilles
(s. XVIII), el qual retrata les terres de vora mar, a la
partida de la Vila, a més dels matolls de la zona i dels
diferents tipus de terres. Ens diu:
(...) queda algo inculto en la cercanías del mar

por la condicion del suelo hondo y cenagoso,

aunque cruzado con canales. Allí introduxéron
el cultivo del arroz, pero se prohibió por los
efectos perniciosos que producia. Las aguas
en aquellos sitios se ven sin movimiento por
quedar mas baxas que la playa. El declive
que esta tiene mar adentro es muy suave; las
olas sacan mucha alga... y cantos que acinan
á la orilla, aumentándose la cantidad en las
tormentas hasta formar un ancho malecon
de algunos pies de altura. Los cantos mas
abultados apénas pasan de una libra, y todos
han perdido los ángulos y cortes de su fraccion:
se ven allí mezclados los calizos y arenosos,
porque mezclados tambien entran en la mar
con las avenidas del Palancia.
Altres notícies posteriors de l’ús agrícola d’aquesta
terra morvedrina les podem trobar al Diccionario de
Pascual Madoz (iniciat el 1834 i editat el 1845), el qual
ens diu que “Murviedro produce vino tinto enjuto y de
bastante fuerza espirituosa”. En la mateixa publicació fa
referència a la partida de la Vila.
Un esment especial mereixen els vells vins saguntins.
A hores d’ara, encara es conserva una mena de raïm
que es cultiva especialment a Califòrnia i a Austràlia
i que té la denominació Mourvedre, varietat sorgida
possiblement de la nostra partida, la qual traspassà els
Pirineus, s’instal·là al Rosselló, Languedoc i Provença,
i on encara és apreciada pel seu color i grau. En
opinió dels experts, aquesta varietat no és altra que la
denominada Monastrell, típica de Xumella i d’Alacant.
El 1888, hi ha publicacions que esmenten com els
principals cellerers de la zona a Manuel Peris, Vicente

Pallarés, Juan Bautista Chabret i Salvador Rocafull,
entre d’altres, tots quatre amb alqueries i grans
extensions de terres a la partida de la Vila. Durant
l’època d’adquisició de les terres per a construir el
complex fabril de la CMSM, encara el percentatge més
alt dels terrenys expropiats corresponia a les vinyes,
seguida d’horts, garroferes i oliveres.
Tenim notícies històriques i literàries del cultiu del
raïm. Un escriptor romà, Juvenal, posà de manifest
que el vi de Sagunt era considerat un vi comú i relata
que s’utilitzava per a ser llançat entre els comensals
borratxos en la folgança final d’un banquet. Així mateix,
Frontó posà fi cap al 162 dC a l’antologia de textos
sobre el vi saguntí en comentar a Marc Aureli: “Com
de lamentable que és comprar vi tan dolent mentre a
la Itàlia n’hi ha d’excel·lents”. I tenien raó els romans,
perquè el vi saguntí arribava a Roma després d’una
setmana de navegació “molt marejat”.
Per altra banda, les notícies literàries d’aquest cultiu
també apareixen en diverses obres valencianes
i castellanes. Per exposar-ne només un exemple
significatiu, ens referirem a l’obra de La Celestina
atribuïda a l’escriptor castellà Fernando de Rojas, que
va eixir a llum el 1499 (1ª edició) i que en un parlament
de la protagonista diu:
(...) de lo mejor que se bevía en la ciudad, venido
de diversas partes: de Monviedro, de Luque,
de Toro, de Madrigal, de San Martín, y de otros
muchos lugares. (...).
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En referència al delta del riu, podem dir que és una
formació de fa més o menys 100 anys. Si consultem els
mapes de finals del s. XIX i principis del XX, observarem
que no hi ha delta. No hem pogut constatar l’inici
d’aquesta formació, encara que crec que deu ser
d’entre la primera i segona dècada de segle XX, com
podem veure en els mapes de després d’aquests anys.
Sens dubte, la formació del delta es deu a la pressió
humana. La nostra particular visió de la formació del
delta fou conseqüència de la massiva extracció d’àrids
del llit del riu que es carregaven en un trenet que feia
el trajecte per l’actual passeig marítim fins al moll per
part de l’empresa minera a fi d’iniciar la construcció del
port marítim, de tal manera que els cudols grans del
llit del riu els amuntegaven al bell mig. Hi hem d’afegir
que els obrers capdavanters iniciaren les construccions
de les cases amb el mateix sistema. I succeí el que no
va succeir al llarg dels milers i milers d’anys: en una de
les periòdiques avingudes d’aigua del Palància, aquest
s’obrí a conseqüència de l’obstrucció dels cudols i
formà el braçal de riu que és el que més s’acosta al
nucli urbà del Port.
2. RECORREGUT DEL BARRI: DEL DELTA FINS A
L’HOSPITAL VELL

Avinguda del Mediterrani. L’actual avinguda fa 1.400
metres, des del desaparegut carrer Telégrafos, el qual
és una moderna perllongació de la via fins al mateix
delta. Ha tingut diversos topònims segons el moment
històric i social viscut, ja que els nostres polítics li han
canviat diverses vegades la denominació urbana, una
malaltia típica hispana. A banda de l’esmentada Vereda
(cens de 1916), molt aviat va ser retolada com avenida
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Castelar (cens de 1920), en honor al polític i escriptor
Emilio Castelar (1832-1899). El 1940 se li canvià el nom
pel del franquista General Emilio Mola, i arribada la
democràcia, un altre colp canvià a l’actual topònim,
més adequat per als temps que esdevindrien: avinguda
del Mediterrani.
Hem de dir, observant la meravellosa platja, que durant
els primers anys de segle la gent no venia ací a banyarse perquè tenia fama de perillosa per la gran quantitat
de remolins que hi havia, i la gent anava a un tros de
platja que es formava al nord del Parc de Carbons, on
després es va fer el port marítim.

Ciudadmar. És una construcció de 1974. En aquest
lloc estava ubicada una bateria de costa denominada
la Bateria 2, tocant al braç sud del delta del Palància,
i estava formada per dos canons de 155 mm i dues
metralladores antiaèries de 7,62 mm, i com a personal
tenia quatre oficials, un sotsoficial i 76 soldats. La
modalitat de bateria era a mig soterrar i es defensava
dels hipotètics atacs aeris i dels desembarcaments
navals. Més o menys, davant de la ubicació de l’actual
Restaurant Candela hi havia una caserna de soldats, els
quals cultivaven durant la postguerra un hort per a la
seua manutenció. Malgrat això, en l’informe que dóna
el Ministeri de Guerra s’especifica que utilitzaven com a
caserna un magatzem situat a 400 m.
Durant la seua construcció s’optà per proveir la bateria
amb dues peces Vickers de 30,5 cm procedents del
desartillat del cuirassat Jaime I, uns canons de 6.000 kg
de pes cada peça i que abastaven 12.000 metres. Creiem
que aquests canons no van ser col·locats, tot i que el

port de Sagunt tenia un gran interés estratègic, ja que a
prop es trobaven les instal·lacions de la Fàbrica número
15 de la Subsecretaría de Armamento, els tallers, forns
i laminació. La fàbrica tenia un assessor soviètic que
supervisava la producció de planxes d’acer que eren
destinades a la construcció de vehicles blindats, els
quals eren fabricats al port de València, instal·lacions de
la Unión Naval de Levante, convertida en la Fàbrica 22.
Prova de la importància militar de la instal·lació
és que patiren almenys 11 bombardejos, amb 15
víctimes mortals en la fàbrica, instal·lació portuària i
carrers. També la ciutat de Sagunt patí l’efecte dels
bombardejos amb un balanç de més de 50 víctimes,
especialment al voltant de l’estació ferroviària.
Darrere de Ciudadmar està ubicat el que avui diem
“Barrio de los Ríos”, però que en altres temps era
anomenat, i encara avui dia ho és, com el Barrio del
Padre Jaime, un sacerdot de Paül de bona memòria
per als portsaguntins perquè va ser el promotor a
partir de l’any 1954 d’habitatges per als immigrants,
els quals malvivien inclús en els mateixos nius de
metralladores. El cas és que va rebre una herència de
família provinent de les Filipines, i amb aquests diners
i altres que va aconseguir inicià la construcció a fi de
proporcionar als immigrants una casa digna. El pare
Jaime va nàixer a Binissalem (Mallorca) el 1914 i va
morir al Port en 1974, a l’edat de 60 anys víctima d’un
coma diabètic. El dia del seu soterrament va ser de
gran dol per part de tots els portsaguntins; té dedicada
una plaça i una estàtua a l’entrada de l’església del
Carme. Avui, també, el seu exemple ha servit perquè es
constituïsca el procés de beatificació.

Carrer de los Claveles. Durant les primeres dècades de
segle XX era un carreró curt i estret, amb una dotzena
de cases que va ser aprofitat per a muntar una espècie
de barri de xiques. Concretament, les primeres cases
d’aquesta via a la part esquerra era on es van instal·lar
alguns locals de dubtosa reputació i on treballaven les
xiques que els regentaven. Abans, però, aquestes dones
vivien en la població amb moltes queixes per part de la
gent, en especial de les dones dels obrers a causa dels
continus escàndols públics. A la fi, aconseguiren que D.
Bernardo Ormaechea les concentrara en aquest tros
de carrer per evitar escàndols. Els deien el barri de “las
Camareras”. Una anècdota que d’aquesta zona ens ha
arribat vox populi –no sabem si és llegenda urbana o
realitat– és la que es refereix a D. Bernardo Ormaechea,
aleshores tinent d’alcalde de l’incipient poblat. Aquest
home esperava assabentar-se amb temps de l’arribada
de les embarcacions de la Companyia Minera amb la
fi de proporcionar-los el carregament de comestibles
per al viatge de tornada. No hi havia manera de poder
coordinar-se bé amb la naviliera, per això va arribar a la
conclusió que la millor manera de poder proporcionar
les comandes amb temps era anar al carrer Claveles, a
prop de l’avinguda, on s’instal·laren les meretrius. Era
la millor forma de complir a la bestreta amb totes les
comandes de les embarcacions.
Sabem per la mateixa via oral que Bernardo
Ormaechea, com que la via no tenia encara un nom, els
va donar a triar-ne un, i elles preferiren el de “Claveles”,
no sabem si perquè hi havia plantes amb clavells o per
una altra qüestió. Uns anys més tard (1951), el sacerdot
de Paül Àngel Salvadó, en un escrit que va fer referintse al barri diu: “la calle de las Rosas tiene seis viviendas
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y la de los Claveles ocho. Son barracas como las que
había debajo del puente de València”.
Casino Nou. L’edifici que actualment ocupa el Casino
Recreativo y Cultural del Port de Sagunt a l’avinguda va
ser inaugurat el 15 de juliol de l’any 1976 i construït en
el mateix lloc on hi havia un camp de futbol de terra.
Des d’aleshores, l’edifici ha acollit diverses societats
cíviques, com el Club d’Escacs, de Tenis, Filatèlic, etc.
L’edifici vell del Casino, el de l’avinguda del 9
d’Octubre, fou construït el 1921, el mateix any que es
construïren les oficines de la Compañía Siderúrgica
del Mediterráneo. Va ser destinat inicialment a la Casa
Gerència i per a celebrar actes oficials o reunions
del Consell d’Administració de l’empresa. També va
ser utilitzat pel seu president, Ramón de la Sota,
com a residència durant les visites que feia al Port.
En finalitzar la Guerra Civil, la siderúrgica passà a la
societat Altos Hornos de Vizcaya i la Casa Gerència, en
el seu pis, serveix per a allotjar els enginyers fadrins
que arriben a treballar a la Fàbrica i la planta baixa es
dedica a menjador. La fundació com a casino té lloc
al desembre de 1941 per Jerónimo Roure amb el nom
abans citat, en resposta a la Peña Sierra Menera. Durant
molts anys tenien dret a ser-ne socis els empleats, és
a dir, els productors de coll blanc. Els obrers també
hi podien entrar si anaven acompanyats per un soci,
i al ball que es feia en les instal·lacions s’havia d’anar
sempre vestit amb corbata i jaqueta, tant socis com
acompanyants. Una discriminació de classes evident
fins ben entrats els anys seixanta, que és quan
desaparegué aquesta separació social i qualsevol
persona podia ser sòcia del Casino de Productores.
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Casa tipus basc o Casa de la Palmera. Passaren
els anys i Antonio Aznar, primer administrador de la
CMSM, féu construir el 1924 la que avui s’anomena la
Casa de la Palmera (encara que la palmera canària va
caure farà un parell d’anys), un edifici singular que ens
recorda un cert estil de caseriu basc o baserri, amb
una teulada longitudinal a dues aigües, poc inclinada
i amb volada, i que durant la guerra va ser conegut
com Hogar Infantil, una mena d’escola i llar d’infants.
El xalet es conserva en un estat deplorable, perquè
segons tinc entés a dintre hi ha ocupes estrangers, que
no tenen aigua ni llum.
A la part esquerra de la casa, el carrer de la Verge del
Llosar, anomenada també com “carrer dels Xurros”; en
aquesta zona finalitzava el camí d’Almudàfer. Aquest
carrer té tal sobrenom perquè, segons les notícies
que tenim, una part de les terres de la via eren d’una
família aragonesa. N’hi ha qui diu que era un carrer on
vivien molts aragonesos. Malgrat això, hem escorcollat
el primer cens de segle XX, el de 1930, on apareix per
primera vegada aquest carrer, i tan sols hem trobat 18
persones de 168 censades de procedència aragonesa.

El braçal del Bosc. Molt abans de l’arribada de la CMSM
existia un fillol del riu Palància anomenat braçal del
Bosc, una mena de riuet que es desviava del Palància
més o menys a l’altura de l’Hospital de Sagunt i que
crec (no hi ha plànols eficients) que desaiguava entre
l’actual avinguda del Camp de Morvedre i el Casino
Nou. Des del nostre punt de vista, i després d’examinar
els diversos plànols que hem pogut aconseguir de
1885 i també per referències d’antics treballadors de
la construcció, els quals ens asseguraren haver trobat

pedres de riu quan construïren edificis d’aquesta
avinguda, ens sembla que, efectivament, aquest braçal
desaiguaria per on hui encara existeix un petit barranc,
des de l’encreuament de les dues avingudes cap a la
mar.

Cases de Menera i altres. Un altre lloc emblemàtic va
ser el barri de les Cases de Menera, edificació de l’any
1956 promoguda per als productors de l’empresa. La
seua construcció s’inicià el 1954 i eren uns habitatges
a pagar en 50 anys, a 128 pessetes per mes els primers
20 anys i 200 pessetes els 30 següents, encara que
l’any 1984 els oferiren comprar-les i pagaren 24.000
ptes. Després de pagar-les no volien donar als
propietaris les escriptures perquè deien que aquestes
cases estaven en terrenys de Costes i que després
de 30 anys pareix que ha finalitzat donant la raó a
l’empresa que va comprar els terrenys.
Enfront, les cases de Zoilo Vivanco –avui inexistents–,
un basc que aprofitant l’arribada d’immigrants va
fer construir unes quantes cases al carrer del Pintor
Sorolla i a la mateixa avinguda, les quals llogava als
nouvinguts. Fa alguns anys el carrer es feia més estret,
fins que l’Ajuntament va ampliar-lo perquè tinguera la
mateixa línia de les altres cases del carrer. A aquesta
via pública li deien popularment “carrer de la Punyalà”,
no sabem si per una picabaralla entre embarcats o
entre veïns, el cas és que entre les generacions més
velles així és conegut el carrer.
En l’avinguda estava ubicada l’antiga Comandància de
Marina, avui enderrocada, i al costat es va construir la
primera “Peña de Sierra Menera” la qual tenia l’entrada

per la centenària plaça de Bilbao i els seus balcons
donaven a l’avinguda.
La plaça de Bilbao, avui en obres, era un espai que més
que una plaça pública semblava un corraló o pati privat
de veïns, ja que s’havia d’entrar i eixir pel mateix lloc.
Se sap que en la part oest de la plaça hi havia un frontó
(1923), el qual va desaparéixer en fer habitatges.

L’Hospital Vell i altres. Un dels primers edificis que
construí la CMSM van ser els dos blocs del que encara
anomenem Hospital Viejo, al sud de l’avinguda, un dels
quals feia la funció de vivenda i oficines per als caps
de l’empresa minera, i l’altre, el del nord, es dedicà a
habitatge i hospital, el qual estava dotat dels elements
més moderns per al tractament d’accidents de treball;
tenia 50 places per a malats en 1926. Aquest conjunt
de la companyia minera va ser anomenat pels portencs
de l’època com “el Barrio Chino” perquè estava ubicat
en un extrem del poblat, no per la seua reputació.
Inicialment, els dos edificis només tenien la planta
baixa i el primer pis, i en la segona dècada de segle s’hi
va fer el segon.
Les seues característiques les podríem relacionar
clarament amb les construccions industrials, fortament
influïdes per les angleses de la centúria anterior.
Al llarg dels anys 50, la CMSM, obligada per una llei de
l’any 1945 promou una escola masculina que s’anomenà
“Nuestra Sra. del Carmen” en la part sud, tocant a
Telègrafs. Un temps després l’escola canvià a l’altre
extrem de l’edifici, en el primer pis. Per atendre les
filles, el 1955 se signà un conveni amb l’escola de les
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monges i l’empresa aportà 225.000 ptes. i aleshores
les monges aprofitaren els diners per a ampliar el
Convento Viejo i adquiriren diverses cases en el mateix
carrer, allò que es diu el Convento Nuevo. En el curs
66-67, l’escola de Sierra Menera es trasllada a l’històric
edifici de l’Albereda, rebatejat amb el nom de Joaquín
Gamón, vicepresident del Consell d’Administració de la
CMSM, el qual funcionà fins a la crisi de la Compañía,
el 1973. L’edifici fou usat des d’aquest any com a escola
pública infantil i com a seu del Centre d’Educació
Permanent d’Adults.
Els dos edificis entraren en un progressiu
abandonament durant els anys vuitanta, amb perill
d’estabilitat, fins que l’any 1989 va ser adquirit per una
constructora i s’iniciaren les obres de reforma interior,
canvi de cobertes... i es dedicà a habitatges, com ara.

El carrer de Luis Cendoya. En la part de la platja,
cantonada amb l’avinguda del Mediterrani, estava la
casa de la família Ugarte en el primer pis (després
Casa Olano); en la planta baixa tenien una botiga
d’ultramarins on hi havia un estanc, i en la mateixa
planta una agència del Banc de Bilbao, la primera
entitat bancària que s’instal·là al Port. Més cap a l’oest,
la mítica perruqueria Las Arenas, i en el cantó de dalt
el Café Ambos Mundos, el qual es convertí en un dels
primers llocs on es podien fer els balls setmanals.
Les primeres edificacions del nou poblat s’hi feren
ben a prop, a la part de la dreta en direcció a la platja,
gairebé enfront del music-hall. Eren les anomenades
“Cases dels Bussos”, uns petits habitacles que usaven
els bussejadors per a deixar tots els seus instruments.
EPÍLEG

En la part de més al sud prosseguia la Vereda Real. Allí
hi havia una entrada al complex fabril amb un guàrdia
que es preocupava de preguntar a les persones alienes
a l’empresa el motiu de voler entrar per anar al Grau
Vell.
Dintre de la fàbrica hi havia una casa d’estil basc on
vivien els Ormaechea i els Ugarte. Aquesta va ser
la primera gerència instal·lada al Port i se situava al
principi del Parc de Carbons, a prop de l’angle del port
on estava la Casa de Bombes. Abans, però, només
arribà la CMSM, s’ubicà a Sagunt, on avui és l’asil
d’ancians, antiga fàbrica d’alcohols, i més tard al carrer
de Pacheco.
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Podríem dir que el nostre barri finalitza al carrer de
Luis Cendoya, en l’encreuament amb el carrer Nou,
perquè més enllà se situava tot el complex siderúrgic
de l’anomenada popularment “Fàbrica”, encara que el
barri d’aquells anys s’assemblava més als barris d’estil
anglés, perquè tot depenia de l’empresa basca, per això
alguns historiadors anomenen el Port, parangonant amb
els anglesos, com una factory town o ciutat-factoria.
Gràcies a aquesta factory, i abans a la Compañía Minera
de Sierra Menera, que és en realitat la vertadera
promotora de tot el complex urbà, podem gaudir d’una
comunitat conformada per gents diverses i d’un barri
que ha desitjat viure com a valencians celebrant una
de les tradicions més genuïnes de l’antic Regne de
València: les Falles, la nostra Falla de la Marina.

PREMI

CARLES
CORTINA
Al Millor Article Al Voltant De La Candidatura De L’espai Cultural
De Les Falles Valencianes A Patrimoni Immaterial De La Unesco
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Premi Carles Cortina (UNESCO) al Millor Article publicat
en un Llibret de Falla amb l’objectiu d’estimular la
creació i la reflexió al voltant de la candidatura de
l’Espai Cultural de les Falles Valencianes a Patrimoni
Immaterial de la UNESCO, així com premiar l’esforç
editorial que fan les comissions en els llibrets.

FInalistes
Comissió Falla La Vall D’ Albaida - La Canal de
Navarres Els Somnis
Comissió Falla Borrull Socors
Comissió Falla Sant Vicent de Paül Diputada Clara
Campoamor

CONVOQUEN
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ARTICLE GUANYADOR
Títol Falles i música, el futur de dos patrimonis del poble valencià
Autor Alexis Moya
Comissió Falla Sant Vicent de Paül Diputada Clara Campoamor

L’autor proposa que la declaració de les Falles com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per
la Unesco servisca per a poder impulsar el valor i la
rellevància patrimonial, artística i cultural d’aquesta
festa i de la música valenciana i també per a iniciar els
tràmits per a aconseguir aquest reconeixement per a
les societats musicals, per al qual es reuneixen, segons
els experts, arguments més que suficients.
València, 30 de novembre de 2016
Les festes estan vinculades a la música en la majoria
dels casos, forma part de la seua arquitectura i és
molt difícil dissociar-les. Pensem per un moment
en qualsevol fet festiu de les nostres poblacions i
comprovarem que sempre està present en un moment
o un altre, quan no en quasi tots els actes de Falles,
Fogueres, Moros i Cristians, Gaiates, Setmana Santa,
festes patronals... És obvi que hi ha una estreta relació
entre la música popular, la festa i els moviments
socials i que és una activitat que marca la realitat, els
comportaments i el desenvolupament d’identitats.
Escric aquestes línies mentre ha cristal·litzat, el 30
de novembre de 2016, la llarga lluita de les Falles per
a ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat per la Unesco, una manifestació tradicional i
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popular al voltant del foc, la pólvora i la música que va
agafar força gràcies a una gran labor coral dels que la
fan possible, els nombrosos suports que ha aconseguit
concitar en els últims anys i la seua celebració en
nombrosos municipis, ciutats i països.
Aquest reconeixement del Comitè Intergovernamental
de la Unesco, reunit a Addis Abeba (Etiòpia), hauria de
servir per a posar en valor la rellevància patrimonial,
artística i cultural, que ara han vist confirmada les
Falles, perquè la música valenciana encarnada en les
societats musicals, principalment, iniciara els tràmits
i aconseguir aquest reconeixement per al qual es
reuneixen, segons els experts, arguments més que
suficients.
Entorn de les Falles hi ha molts elements i considerar
a uns primordials i a altres secundaris és un error
conceptual. El monument, les comissions falleres
i els seus membres, artistes, pirotècnia, artesans
(orfebres, indumentaristas, perruquers i sederos),
els llibrets... prescindisca d’algun d’ells i pensem
quin seria el resultat, tindríem una festa incompleta
perquè qualsevol component dels citats està vinculat
a l’univers que conformen les Falles i així hi ha hagut
que presentar-ho a la Unesco. La música és un dels
elements clau en aquesta festa, no crec que ningú ho

pose en dubte, encara que hi ha hagut qui s’ha obstinat
en ningunetjarla malgrat ser un actiu, açò sí, clarament
infrautilitzat fins avui.
Les societats musicals formen part de l’espai viu i social
de les Falles que han rebut un gran recolzament de la
Unesco per a la seua universalització. Independentment
de la declaració, l’ocasió és immillorable per a aprofitar
la seua potència com un moviment social, educatiu i
cultural únic en el món per a impulsar la col·laboració
de l’entramat associatiu que conformen i unir-ho a la
societat civil que hi ha darrere de tota manifestació
festiva.
INNOVACIÓ, DESESTACIONALITZACIÓ I TURISME
Aquest recolzament també servirà per a elevar l’estima
cap a les Falles, una manifestació que té els seus
començaments documentats en el segle XVIII encara
que amb arrels en les festes paganes al voltant del foc,
que ha de canalitzar-se per a impulsar idees i projectes
innovadors que facen d’un fet festiu reconegut, al
voltant del qual es desenvolupen arts, artesania
i creativitat, una festa millor, amb major poder
d’integració, respecte (en tots els àmbits i sentits),
oberta a les aportacions de la ciutadania i sense
tutelajes polítics.
El ritual o el costum amb el que es desenvolupen
els actes tenen molt marge de millora. I hi ha moltes
possibilitats i accions que es podrien impulsar i dur
a terme perquè eixa repetició tinguera elements
nous i originals. I no solament per a circumscriure’ls
al mes de març, perquè les múltiples connexions

possibles podrien desestacionalitzarse per a forjar una
interrelació de col·lectius molt profitosa que projectaria
una imatge més consistent que posaria en valor i
visibilitzaría el treball que es realitza durant tot l’any.
Una cosa que el sector turístic i l’hostaleria, que ja
omplen els dies de Falles, veurien amb molt bons ulls
per l’impacte econòmic que generaria.
Aquestes sinergies aportarien valor afegit a tots els
actors i enfortirien el paper protagonista que el ciutadà
ha de reclamar en la societat perquè el fet cultural,
festiu o religiós siga una proposta valuosa que mereix
la pena preservar. Cal remarcar algunes dades que
situen la importància d’un fenomen com el de la música
valenciana, tan proper que en ocasions ens fa perdre
perspectiva.
1.686 FORMACIONS ARTÍSTIQUES
Les societats musicals són el principal agent cultural
de la Comunitat Valenciana segons la Universitat de
València, aquest entramat associatiu està format per
547 societats musicals (el 50% d’Espanya) amb 40.000
músics, 60.000 alumnes d’escoles de música i més de
200.000 socis. Al seu si desenvolupen la seua labor un
total de 1.686 formacions artístiques amb 1.075 bandes
de música, 174 orquestres, 233 cors, 133 grups de
càmera, 52 big bands i 19 grups de dolçaina i tabal.
Si es volgueren extrapolar aquestes xifres al total
d’Espanya caldria multiplicar per 9 aquestes dades amb
el que obtindríem unes magnituds impressionants.
Cal tenir en compte que hi ha més societats musicals
que municipis a la Comunitat Valenciana (542) i que el
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nombre de socis d’aquestes associacions sense ànim
de lucre és cinc vegades major que la massa social del
València CF, dos vegades més que la del Reial Madrid i
superior a la del FC Barcelona.
La Universitat de València constata que “són un
potent mecanisme de socialització i vehicle que
possibilita la participació, la formació, la pràctica
musical, la convivència...” i que constitueixen un
element diferencial valencià que es manifesta en
qualsevol tipus de territori (urbà i rural, costa i interior,
castellanoparlant i valencianoparlante). Un fenomen
estructurat i “el element simbòlic amb major capacitat
per a estructurar i suportar estratègies de vertebració
i cohesió social” que agrupa la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana.
FOLKLORE I LA RUTA DE LA SEDA
La riquesa de la música valenciana no acaba ací perquè
hi ha més associacions entorn d’ella, La Federació
Valenciana de Dolçainers i Tabaleters agrupa a 72
associacions amb 175 professors i directors, 2.100
músics i 10.000 persones relacionades amb el col·lectiu.
La Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana
reuneix a 126 associacions culturals compostes
per 3.750 socis, 2.600 músics, 1.000 ballarins i 150
professors. La Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana engloba a 178 agrupacions artístiques, 5.340
coralistes i 190 professors i directors. A més, hi han
48 conservatoris de música de titularitat municipal
i autonòmica i 37 centres de música autoritzats que
imparteixen ensenyaments musicals a més de 16.039
alumnes. Senzillament impressionant.
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També podríem esmentar projectes de recuperació
de música antiga o tradicional tan prestigiosos com
Capella de Ministrers, un grup amb 30 anys d’existència
que ha donat a conèixer un patrimoni musical que
abasta des de l’Edat Mitjana al segle XVIII, 800 anys
d’història, i que té previst editar La Ruta de la Seda,
un llibre-disc que es presentarà a l’abril amb una gira
internacional que li portarà a Europa i Àsia. Aquest
treball té connexió amb el programa de la Unesco del
mateix nom que enllaça a tres continents i 32 països,
una oportunitat per a donar a conèixer la importància
de València des del segle XV en aquesta indústria
de la seda, tan associada a les Falles, que va suposar
intercanvis d’invents (pólvora), comercials (seda,
ventalls, porcellana...), gastronòmics (arròs) i culturals.
Pep Gimeno “Botifarra” és una altre exemple junt amb
altres formacions que aporten singularitat i un gran
valor a la música valenciana.
Amb tot, les falles serien millors si s’aprofitaren
millor les sinergies amb totes aquestes associacions
i formacions? Tot indica que sí i ja es podria
començar per alguna cosa molt senzilla com escoltar
propostes entorn del repertori, promoció i creació
de música fallera que donen més valor als actes més
representatius de les Falles. D’aquesta manera, l’Ofrena
no seria una repetició extenuant del pasdoble València
en el seu tram final. Un altre assumpte seria apostar
per la qualitat de la música perquè, en ocasions, les
formacions de músics en moltes ocasions són ínfimes i
es malmet una interpretació digna de les obres.
Tenir a 10.000 músics en Falles, que amb les seues
bandes de música triomfen en certàmens nacionals

i internacionals, pot servir per a oferir prou més a la
festa en lo musical utilitzant el seu gran potencial
artístic. Com a referent bastaria amb observar la
cura amb la que la música està present en una festa
com la de Moros i Cristians que promou i encoratja la
composició d’obres que engrosseixen el repertori a
interpretar en les desfilades, entrades i altres actes.

Falles, una poltrona poc presentable en la que el rebuig
de lo popular, per considerar-lo bast, primitiu, hortera...,
va ser una manera inhàbil d’observar o enfrontarse a la festa, per moltes coses que calga renovar o
modernitzar. Ara tenen ocasió de mostrar una cara més
proactiva plantejant què millorarien.
UNESCO I MÚSICA

FALLES EN EL MÓN
València és el mascaró de proa d’aquestes festes
però no ha d’oblidar que hi ha més de 160 ciutats i
municipis de la Comunitat Valenciana (en les províncies
de València, Alacant i Castelló), Espanya (Barcelona,
Burgos, Madrid Màlaga, Mallorca, Navarra...), Europa
(Montpeller i París) i en diversos països d’Amèrica
(Argentina, Xile, EUA Perú, Uruguai, Veneçuela...) que
les celebren i que també han sigut reconegudes en la
declaració de la Unesco.
El cap i casal ha de ser capaç d’aglutinar i recolzar
amb generositat a tota la comunitat fallera perquè així
impulsaria el sentiment de pertinença entorn de les
Falles. Donar visibilitat i difondre la labor dels que la fan
possible en llocs que molta gent desconeix suposa una
promoció que reverteix en la grandesa d’aquesta festa,
la seua expansió i coneixement nacional i internacional.
Guanyar a la ciutadania i més adeptes des de la
mediació i l’empatia per a millorar diferents aspectes
de la festa també contribuiria positivament en la
cerca de l’excel·lència. No obstant açò, seria revelador
preguntar ara què opinen de la declaració de la Unesco
els que des d’una posició, intel·lectual? fugien de les

Les falles de Sant Vicent de Paul-diputada Clara
Campoamor, en el barri d’Orriols de València, estan
dedicades a la música en 2017 amb molt bon criteri. El
que la infantil haja unit música i xiquets és una cosa
que els responsables educatius a Espanya no han sigut
capaços de posar en pràctica en deixar de costat els
ensenyaments artístics. També podria ser una metàfora
del que hauria de fer-se, per moltes i fonamentades
raons, i que fins al moment es ve esbiaixant. Quan
les cremen caldrà esperar que es convertisquen
en cendres moltes actituds que han obviat la seua
rellevància i importància per a la societat pel seu poder
d’integració, cohesió i vertebració. Ens quedarà sempre
la música.
Per a introduir en aquesta xicoteta coctelera de
consideracions i propostes més elements, la música és
una eficaç eina per a millorar el rendiment educatiu
i en la lluita contra el fracàs escolar. Prestigioses
investigacions d’universitats espanyoles, europees i
americanes constaten els seus beneficis i vertebració
perquè el seu ensenyament reporta millors resultats
acadèmics en llengua, matemàtiques, història, ciència...
als xiquets que l’estudien. Organitzacions com la
Unesco evidencien la seua eficàcia pedagògica i Unicef
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assegura que influeix en la capacitat d’aprenentatge,
creativitat, desenvolupament motriu i socioafectiu i
prevenció de la violència.
La Societat per a l’Educació Musical de l’Estat Español
(SEM-EE) ha demanat suport a la Unesco per a instar
al Govern central i als autonòmics a que s’incloga
una adequada presència de la música en el sistema
educatiu. Aquesta associació sense ànim de lucre
representa en Espanya a la Societat Internacional per
a l’Educació Musical (ISME), una entitat promoguda
i afavorida per la Unesco a través del Consell
Internacional de la Música (ICM) que va abordar
diferents temes en la seua Conferència Mundial:
promoure la música en persones de totes les edats,
el benestar, la justícia social i la identitat. Aquest
fòrum, celebrat a Glasgow recentment, és un dels més
influents del món i va reunir a 2.500 professionals
(professors, acadèmics, investigadors universitaris...) de
90 països.
Sembla clar que la Unesco és sensible al gran paper
que pot exercir la música en la societat i als moviments
associatius que la posen en valor, promocionen, difonen
i impulsen el seu ensenyament. Treballar per un futur
reconeixement de les societats musicals serviria
per a unir dos patrimonis entorn de les Falles, un fet
del que, possiblement, hi ha pocs precedents. Les
conseqüències serien molt beneficioses per a la festa
i la música valenciana. Després de la recent declaració
de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat,
caldria pensar que quasi tot està per fer i potser es
donen les condicions perquè ho fem entre tots.
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PREMIS

Mestre
Ortifus
A La Coherencia I Portada
D’un Llibret De Falla
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«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.

FInalistes COHERENCIA
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

FInalistes PORTADA
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

CONVOQUEN

El Canet de Cullera
Falla Plaça del Forn d’Alzira
AC Falla La Marina de Sagunt
AC Falla Plaça Cervantes de Paiporta
Falla Raval Sant Agustí de Cullera

Falla Vilanova de Gandia
Falla Molina Claret de Xàtiva
Falla Sant Valerià de Torrent
Falla Plaça del Forn d’Alzira
AC Falla barri sant Francesc d’Oliva

PATROCINEN
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GUANYADOR PREMI COHERENCIA
Comissió El Canet de Cullera
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GUANYADOR PREMI PORTADA
Comissió Falla Plaça del Forn d’Alzira

55

PREMIS

Climent
Mata
A La Maquetacio
D’un Llibret De Falla

56

Al premi es valorarà el disseny de la publicació tenint
en compte la maquetació, les il·lustracions, la temàtica
gràfica escollida, l’originalitat i l’enginy. També es tindrà
en compte l’enquadernació i la presentació (carpetes,
accessoris, etc.). Encara que en cap moment es
valora la part literària del llibre, els continguts escrits
dels dibuixos i il·lustracions han d’estar redactats en
valencià.

FInalistes AUToNoMIC
Comissió Falla Vilanova, de Gandia
Comissió Falla Eduardo Merello, del Port de Sagunt
Comissió Falla Plaça del Forn, d’Alzira

FInalistes LOCAL
Comissió Falla Abu Massaifa
Comissió Falla Sant Jordi
Comissió Falla Molina-Claret

CONVOCA

PATROCINA
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GUANYADOR PREMI AUTONomic
Comissió Falla Plaça del Forn, d’Alzira
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GUANYADOR PREMI LOCAL
Comissió Falla Molina-Claret
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PREMI

COMFET
al millor contingut infantil
en un llibret de falla

60

La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, i en el seu nom
l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de
Torrent (COMFET), amb la col·laboració de Junta
Local Fallera de Torrent i el patrocini de l’Ajuntament
de Torrent, convoquen la I edició del Premi COMFET
al millor contingut infantil en un llibret de falla de la
Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de premiar el
treball que fan les comissions falleres en els llibrets en
la promoció de l’ús del valencià.

FInalisteS
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

Plaça Forn (Alzira)
Avinguda (Torrent)
Abú Massaifa (Xàtiva)
Sant Vicent-Amparo Iturbi (València)
Falla La Marina (Port de Sagunt)

El present premi té com a finalitat reconèixer la
qualitat dels continguts i disseny des del punt de
vista pedagògic, didàctic i cultural en l’apartat infantil
del llibret o llibret infantil independent editat per les
comissions falleres. La concepció global dels treballs
presentats han de dirigir-se a un públic infantil (faller o
no faller).

CONVOQUEN
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GUANYADOR
Comissió Falla La Marina, del Port de Sagunt
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PREMI

Lletres

Falleres
al llibret de falla mEs complet

64

La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, amb la col·laboració
de la Diputació de València, convoquen el PREMI
LLETRES FALLERES, al llibret de falla més complet,
amb l’objectiu de premiar el treball que fan les
comissions falleres utilitzan el llibret com a vehicle de
comunicació en valencià.

FInalistes
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió
Comissió

Falla Juan Ramon Jimenez de Xàtiva
Falla Eduardo Merello de Sagunt
Falla Vilanova de Gandia
Falla Sagrada Familia Corea de Gandia
AC Falla El Canet de Cullera

CONVOQUEN
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GUANYADOR
Comissió El Canet de Cullera
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PREMI

A UN TEXT SATIRICOFALLER BREU
68

El Premi #plf17 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.

Piulada guanyadora

CONVOQUEN
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Piulades finalistes

70
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