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Des de fa ja huit anys,
creem un espai en el qual
conflueix la nostra cultura
amb els protagonistes que
fan possible que perdure
any rere any. La Festa de les
Lletres Falleres és, al remat,
un acte amb què es tanca tot
un exercici faller i es reconeix
la tasca que dediquen les
comissions a la festa fallera
i a la nostra identitat com
a poble, amb un element
protagonista: el llibret faller.
Perquè aquests volums, en
major o menor mesura, són
molt més que un grapat
de lletres i explicacions del
monument.
introducció

Els llibrets fallers són poesia, sàtira,

Aquest any hem rebut més de 573 treballs

assaig, disseny, il·lustració; són la

repartits entre els deu premis que

condensació d’un tema i de totes les

atorguem: Lletres Falleres (41), Comfet

branques que assoleix, i alhora són una

(24), Soler i Godes (124), Ortifus (67),

llavor que sembrem per tal que, dintre

Climent Mata (58), Murta (34), Portal de

de moltes dècades, les falles del futur

Valldigna (75), Malva (120) i Mocador i

sàpiguen com era la festa en aquesta

Emili Llueca (30). Uns treballs provinents

època de la història. I, sobretot, els llibrets

de 24 municipis valencians: Xàtiva,

de falla són CULTURA VALENCIANA. Així,

Sagunt, Alzira, Silla, Borriana, València,

en majúscules. Una eina que serveix per

Algemesí, Gandia, Carcaixent, Torrent,

a vertebrar el territori, de Benicarló a

Paiporta, Albal, Tavernes de la Valldigna,

Dénia, passant per Borriana, Sagunt,

Cullera, Puçol, Paterna, Oliva, Mislata,

València, Gandia, Alzira, Xàtiva, Torrent

Sedaví, Dénia, Albalat, Sueca, Alaquàs i La

i per totes les poblacions i comarques

Pobla Llarga.

que fan possible que cada mes de març
els carrers s’engalanen de cadafals, de

Augmenten els premis, i amb ells la

música i de festa.

il·lusió per continuar engrandint la
nostra cultura. I ho fem, com sempre, amb

Per tot això, la Festa de les Lletres Falleres

una festa literària en què es donaran a

és un punt de trobada de tot el que

conèixer els guardonats i les comissions

representem com a poble i com a festa. I

falleres, els autors i els col·laboradors

en aquesta vuitena edició hem de celebrar

que fan possible aquest desplegament

la incorporació de’un nou premi des de la

giraran al voltant d’un mateix objectiu:

Junta Local Fallera de Sueca, que s’uneix a

la promoció del llibret de falla com un

l’elenc format per la Falla Malva d’Alzira,

poderós altaveu lingüístic i artístic que

la Falla Mocador de Sagunt, l’Associació

mostra una societat festiva diversa i

d’Estudis Fallers, l’Associació Amics del

plural. Perquè el llibret és l’únic element

Mestre Ortifus, la Junta Local Fallera de

que no es crema després d’acabar un

Xàtiva, la plataforma Malalt de Falles,

exercici.

l’Associació Cultural Comissió d’Estudis
Fallers de Torrent, la Junta Local Fallera

El llibret és el guardià de la nostra

d’Alzira i la falla Portal de Valldigna.

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

premi lletres falleres

Premi
Lletres
Falleres
al llibret
de falla
+complet
ORGANITZA
Federació de les Lletres Falleres
PATROCINA
Diputació de València
COL·LABORA
Acadèmia Valenciana de la Llengua AVL

FINALISTES
Falla Barri Sant Francesc d’Oliva.
Falla La Marina de Sagunt.
Falla Plaça del Forn d’Alzira.
Falla Sant Joan d’Alzira.
Falla Sant Nicolau Mosquit de Gandia.

pàgina 008

Falla Barri
Sant Francesc
d’Oliva

llibret guanyador
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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.
premis mestre ortifus

Premis
Mestre
Ortifus
a la coherència
i portada
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
Associació d’Amics del Mestre Ortifus
PATROCINA
Pollos Planes
COL·LABORA
Falla Borrull Socors
i impremta Novabernia-Diseñarte

FINALISTES PORTADA
Falla Vilanova de Gandia.
Falla Plaça del Mercat de Gandia.
Falla Selgas Tovar de Xàtiva.
Falla Beniopa de Gandia.
Falla Lepanto-Guillem de Castro de
València.

FINALISTES COHERÈNCIA
Falla Sant Nicolau Mosquit de Gandia.
Falla Barri Sant Gregori de Torrent.
Falla Plaça del Forn d’Alzira.
Falla Reis Catòlics de Silla.
Falla Barri Sant Francesc d’Oliva.
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Falla Selgas
Tovar de
Xàtiva

portada guanyadora

Falla Sant
Nicolau
Mosquit de
Gandia

guanyador coherència
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Al premi Climent Mata
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.

premis climent mata

Premis
Climent
Mata
a la millor
maquetació
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
Junta local fallera de Xàtiva
PATROCINA
Junta local fallera de Xàtiva
COL·LABORA
Ajuntament de Xàtiva

FINALISTES
Falla San Vicente de Paul - Diputada Clara
Campoamor de València.
Falla Barri Sant Francesc d’Oliva.
Falla Plaça del Forn d’Alzira.
Falla Castielfabib - Marqués de Sant Joan
de València.
Falla La Marina de Sagunt.

FINALISTES LOCAL
Falla Sant Jordi.
Falla Abú Masaifa.
Falla Joan Ramon Jiménez.
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Falla
Castielfabib
- Marqués de
Sant Joan de
València

llibret autonòmic guanyador

Falla Sant
Jordi de
Xàtiva

llibret local guanyador
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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 II
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.
premi comfet

Premis
Comfet
al millor
contingut
infantil
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
A.C. Comissió d’Estudis Fallers de Torrent
(COMFET)
PATROCINA
Ajuntament de Torrent
COL·LABORA
Junta local fallera de Torrent
FINALISTES
Falla Abú Masaifa de Xàtiva.
Falla La Marina de Port de Sagunt.
Falla Sant Joan d’Alzira.
Falla El Canet de Cullera.
Falla Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent,
“Tio Pep”, de València.
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Falla Sant
Joan d’Alzira

llibret guanyador
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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.
premi enric soler i godes

Premi
Enric
Soler i
Godes
al millor
article
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
Associació d’Estudis Fallers

FINALISTES
Enrònies que perduren de Ricard Balanzà
publicat al llibret de la comissió Oeste de
Dénia.
Salvem la falla de Ferran Martínez
publicat al llibret de la comissió Luis
Cendoya de Sagunt.
La religió fallera de Juanjo Medina
publicat al llibret de la comissió Plaça de
Jesús de València.
Essència perduda de Juanjo Medina
publicat al llibret de la comissió Plaça
Rodrigo de Sagunt.
Lipotevsky, Bauman i la germanor d’Iván
Canet publicat al llibret de la comissió Pere
Morell d’Alzira.
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Falla Oeste
de Dénia
Enrònies
que
perduren
Ricard
Balanzà

Per ventura no desitja u que les coses
siguen el més reals possible, però al mateix
temps profundament suggeridores o
profundament reveladores d’unes àrees de
la sensació diferents de la simple il·lustració
de l’objecte que et proposes realitzar?
No és en això, al cap i a la fi, allò en què
consisteix l’art?
Francis Bacon
Allò que escric cada dia són paraules, i
només alguna frase. Són anotacions que
apuntalen els traços d’un dibuix, apunts
de la raó que vull apressar en un moment
donat. Escriure sol ser ratificar, d’alguna
manera, un nou sistema de coordenades,
després d’haver pensat –creat– amb les
mans.
Retornat després d’un temps, veig com
s’assembla entremesclar dibuix i paraula,
doncs de vegades és víctima de l’efusiva
fluïdesa de l’instant, entenent-se força
enrevessat. Poques voltes, però. I quasi
millor així, ja que alhora no queda ancorat,
quan a la fi els conceptes rellevants
romanen latents des de la gestació i
s’impregnen d’altres matisos al llarg de la
creació. Sempre, imatge i text, els faig anar

article guanyador

acompanyats. Bé poden ajudar a explicar-la

que cremem i qui les fa, com i per què.

deixant clara una percepció o com a eina

És per això que la crítica a les Falles, des

pròpia per a aclarir idees (fet i paraula).

de les lletres, hauria d’entendre’s més en
clau artística: d’estètica i filosofia, alhora

En l’àmbit faller, hi ha una gran manca

que ja es fa àmpliament des de la història,

d’escrits dels artífexs de les falles. Tal

la sociologia i la filologia, entre altres

volta perquè el faller pareix el món de

vessants.

les evidències. O per això de parlar a la
paret i la reverberació ensordidora. És

A la fi de la seua vida, Italo Calvino

una cosa que trobe a faltar, que parlen els

va escriure i desenvolupà en clau de

artistes. I que es reivindiquen clarament,

conferència una sèrie de valors que

però sobretot amb la peça al carrer. Per

proposava per a il·luminar el segle en què

a entendre l’obra d’un artista es fan

actualment som. L’Exactitud era un d’ells, i

imprescindibles els seus escrits –a banda

aquesta volia dir per a ell especialment tres

dels d’altres, completant perspectives–,

coses. Primer de tot, un disseny de l’obra

puix que aquest seria entés com a

ben definit i ben calculat; segon, l’evocació

intel·lectual i outsider, però percep que

d’imatges nítides, incisives, memorables,

només així es pot ser un veritable referent.

i tercer, el llenguatge més precís possible

O potser no tenen espai en les Falles? Amb

com a lèxic i com a expressió dels matisos

l’actual inèrcia resulta un fet colpidor. Els

del pensament i de la imaginació. Valors

raonaments d’Andreu Alfaro són brillants i

que li preocupaven i que no veia resolts,

contundentment impassibles, arrepleguen

sabent que per a molts resultarien obvis,

els ítems per a entendre d’una manera

doncs es creu que patia d’hipersensibilitat

genuïna la seua estètica. També ho són els

i tenia la impressió que el llenguatge

d’Alfredo Ruiz. I Josep Renau, Hernández

s’emprava de forma aproximativa,

Mompó, Evarist Navarro o Arcadi Blasco.

negligent i casual.

Ànimes preocupades per ser enteses i
sentides. Això deu ser.

Com Italo Calvino, jo també tinc eixa
impressió i és una cosa que veritablement

Només la reflexió conjunta ajudarà a

m’inquieta: que l’obra –les Falles– es

consolidar altres estètiques, a posar-les en

perceba d’una manera terriblement

valor realment, incidint més en les obres

provisional i pagana, fortuïta, desarrelada
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de tot el que és excels pel que fa a l’estima

cultural i el moment històric. Però malgrat

implícita i d’evolució personal, amb la plena

tot, fa que l’obra artística, al complet de

consciència del camí seguit per a fer-la

l’obrador o artista, siga una continuïtat de

aparéixer, amb l’interessant i pervers fet de

recerca i més bé una obra en si mateixa.

la temporalitat. Això no obstant, el format

Així doncs, en cada falla tracte, dins del

és preciós, inacabable, i és on cal posar

format, d’investigar amb les formes,

l’èmfasi: la matèria es fa efímera, però no el

el color i el concepte. Últimament pare

sentiment. Recordem Ausiàs March, i com

molta atenció a les vores, com a límits de

la confrontació era el seu motor tel·lúric.

les figures, i com aquestes generen unes
arestes que equilibren les convexitats,

És el foc la clau transsubstanciadora,

acompanyant i realçant les degradacions de

transfigurativa als ulls, que fuig de la

colors, que guien la mirada. També un gran

pesadesa que els imposa la festa i alça el

contrast entre les formes més xicotetes i

vol. Un pes que notem arreu, al carrer,

les més grans, barrejant-se, com en una

a les places o al seu voltant, i una manca

visió galàctica. Igual que els detalls es

d’oxigen i d’aire que alenar. Són la

converteixen en elements essencials, com

intolerància i la mediocritat. Però també

són els ulls, boques o grafismes que ajuden

les tanques, la publicitat, les terrasses

a delimitar i enriqueixen els matisos per tot

invasives i el mobiliari urbà. I més coses.

arreu.

Una crosta que desllueix la falla. I així és
impossible una delitosa contemplació. Un

El context resulta determinant. És allò

omplir-se de goig. De veritable follia fallera.

que fixa des de la gènesi creativa un
seguit de cromatisme compositiu i de

M’interessa, per això, mantenir una idea

desenvolupament plàstic. Context pel que

d’oasi. D’atemporalitat instantània en

fa a l’espai físic, plaça, passeig, carrer o

la qual cau el passejant, com un parany.

descampat –variacions on actualment

Essent delicat per a combatre. Idea que

plante, i cadascuna d’elles és altament

roman inalterable abans de traure la falla

diferent i de gran contrast. Però també

al carrer. La immediatesa del nostre temps

cap a la seua història com a col·lectiu i, a

ho ha convertit tot en un assaig, resulta

la fi, allò que em transmet d’experiència

impossible realitzar una obra totalment

personal, de relacions i d’imaginari.

acabada. És el capitalisme, la decantació

Evidentment, el factor econòmic condiciona

cadascuna de les obres, consciència de la

presents les inèrcies, es podria fer un

qual molts manquen, fallers i no fallers, fet

paral·lelisme aproximat amb aquell conegut

que no ajuda a elevar el nivell de qualitat

aforisme de l’excels Joan Fuster: “Els llibres

que veiem després, i ens cobreix el present

no supleixen la vida, però la vida tampoc no

i el futur d’una gran incertesa. Açò ens

supleix els llibres”.

condueix a tots a la multidisciplinarietat
i l’obertura d’altres camins, tenint en

És per això que, actualment, el procés

compte que podem deixar algun dia l’irònic

creatiu o de disseny en les falles que en

patrimoni immaterial, o ser apartats d’ell.

els últims anys estic realitzant tenen eixe
element concloent: la paraula. No només

I com deia adés, recrear l’atmosfera

pel que fa als títols, sinó també al seu ús

d’oasi, resulta un defugir de la banalitat

en la narració i pel que fa a la idea de falla.

o de l’estridència circumdant. Una

Aquestes variacions del format a què em

evasió, si menys no. A la fi, vull mostrar

referisc, en són tres: la primera podria

un món imaginari, personal i poètic. Un

anomenar-se clàssica, del tarannà més

plantejament difícil enmig d’un usar i tirar,

purament faller, tradicional, és el model

o de traure al carrer i cremar qualsevol

hegemònic, són obres amb poemes i versos;

cosa, on tot és ja un tràmit, cosmètic,

la segona m’interessa especialment, només

desvaloritzant el que és l’essència de la

paraules i mots solts, enmig dels ninots,

festa, la falla.

arrepleguen tot allò important que es
plasma en la falla, són una constel·lació de

Com a artista plàstic, trobe que l’obra

conceptes, s’exigeix potser més al receptor,

d’art ha de recollir-ho tot, sense necessitat

ja que a la seua ment ha de compondre

de paraula ni d’altres romanços,

una o dues frases, però no cal més, i és

que constrenyen i fins i tot tanquen

on cadascú n’extrau una experiència

la percepció. Aquesta ha d’apel·lar

bellament particular. I l’altra és un text,

directament als sentits i a l’ànima. Però

explicatiu, en prosa, que faig emprar més

també trobe l’estètica necessària i la

en les falles d’un tall major d’avantguarda.

reflexió ha de plasmar-se, i encara resulta

En aquesta última modalitat la falla i el

més imprescindible quan parlem d’un

cartell es troben a una distància important,

format popular, o siga, ha d’ajudar a la

el text és opcional per al visitant, però tot

comunicació. Amplificar-la, és clar. Tenint

s’expandeix i magnifica l’obra.
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La Falla de La Punta és el lloc adient per a

això es pot apreciar en certs llibrets, però

aquesta última, ben especial. Conjuntament

alguns s’obliden de la falla, i llavors no

amb Albert Ferrer, hem establert un diàleg

resulta coherent.

estètic, d’investigació purament artística
que desbarata l’hermenèutica ordinària.

Cal incentivar visions, sensacions, per tal

Des de diferents camins, caminots i senders

de garantir la qualitat i coquetejar amb els

–metafòrics i no– desconeguts s’aplega

talents. Patèticament, sempre persisteix

a una cruïlla on és possible la reflexió

una esperança i aspira a una riquesa festiva

filosòfica, allí, en una falla enmig de

on càpia l’hedonisme formós.

l’Horta de València. Vivaç i melangiosa.
Amb la flaire mediterrània entrant pel port

Aprofitem-nos d’eixa lleugeresa que ens

i l’enrenou llunyà de la ciutat. Ací ja no

aporta el foc, l’alé còsmic, espurna que és

és purament la percepció d’oasi, d’altres

també matèria de nous mons.

indrets, més urbans si escau, sinó la plena
harmonia deguda a l’aura que emana la
falla, amb l’espai i la seua gent.
Són a aquestes excepcions holístiques
que caldria donar-hi suport, i això tracte
de plantejar. Això sí, des d’una distància
prudencial, quasi monàstica, doncs per
a mi l’art requereix sobretot soledat,
oració, reflexió i un indispensable i cert
hermetisme al taller. Una altra cosa, ben
diferent, és el carrer.
Interpretacions i propostes que són un
regal a l’abast de tothom. I promoure’n de
noves, per a oxigenar-se i no fossilitzar-se,
encara més si això. Altres percepcions que
hui només trobem pràcticament des de la
individualitat, també en alguns casals, i
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El Premi Malva Alzira busca
potenciar una major presència
de la poesia satírica, de
llarga tradició 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 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.
premi malva d’alzira

Premi
Malva
d’Alzira
al millor
poema
satíric
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
A.C. Falla Malva

FINALISTES
L’adéu de la Catrina de Josep Enric Gonga
publicat al llibret de la comissió Sant
Nicolau Mosquit de Gandia.
Confitures mètriques de Salvador Bolufer
Femenía publicat al llibret de la comissió

PATROCINA
Ajuntament d’Alzira – Regidoria de Cultura

Av. Burjassot - Joaquim Ballester i Reus de

COL·LABORA
Fundació BROMERA per al foment
de la lectura i Escola Valenciana

La màfia. Quina gràcia d’Antoni Lluís

València.

Martínez Furió i Enric Xavier Ferrús
Fayos publicat al llibret de la comissió
Avinguda Josep Pau d’Alzira.
Entre les nou i les deu de Francisco
Fernàndez Ruiz publicat al llibret de la
comissió Plaça Cervantes de Sueca.
Xirigota socarrà “Xe mira tu” de Leticia
García publicat al llibret de la comissió
Sant Jaume de Xàtiva.
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Falla Av.
Burjassot
- Joaquim
Ballester
i Reus de
València
Confitures
mètriques
Salvador
Bolufer
Femenia

Aquest any, nostra falleta dels infants
complirà el setanta-cinc aniversari.
Per això, els seus rectors més importants
m’encomanen quatre rimes consonants
en honor a tan florit anecdotari.
I em demanen un deliri literari,
però escrit amb el pudor més refinat;
sense versos de caràcter incendiari,
sense ràfegues d’aspecte temerari
i amb textures de llenguatge moderat.
Com que sóc un trobador disciplinat
i no vull penar turments de malvoler,
faré, doncs, un poemeta immaculat,
que no tinga ni un vocable entravessat
susceptible d’espantar el galliner.
I, per tant, no parlaré del gran merder
que ens enfonsa sense escrúpols ni doctrina,
ni tampoc dels mecanismes del poder,
responsables del complot formigoner
que al final ens ha portat a la ruïna.
Res diré dels que amb idea adulterina
van venir a despertar falses passions,
ni dels doctes d’enganyosa disciplina
que han blasmat la nostra llengua genuïna
i han burlat les nostres pròpies tradicions.

poema guanyador

Res diré dels bufanúvols i els llepons,
ni dels vils depredadors del medi ambient;
res diré de les corruptes corrupcions,
dels xiquets que van a escola en barracons
ni dels trànsfugues d’algun ajuntament.
Res diré dels diputats del parlament
ni dels bròfecs enlairats en polseguera;
malparlar del mandatari incompetent
és un vici que practique, normalment,
quan m’ataquen els instints de la burrera.
I hui em toca una proclama falaguera
amanida en contextures elegants,
amb metàfores de mètrica fallera,
entre versos de gramàtica festera
i en honor a la falleta dels infants.
Així doncs, aquestes rimes flamejants
brindaran per tan feliç aniversari;
i amb paraules enllustrades i elegants
cantaran les alegries més brillants
entre els sons d’un exquisit vocabulari.
Amb els mots més impol·luts del diccionari,
l’entramat d’aquest poema he construït.
I al compàs del meu rigor disciplinari
s’han cobert les exigències del sumari
i el treball de la comanda està complit.
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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 assaig publicat per una
falla del Camp de Morvedre
rep el Premi Emili Llueca,
en record de l’historiador i
cronista morvedrí. L’objectiu
és reconéixer l’esforç que fan
les comissions falleres en els
llibrets, publicant-los com a
vehicle de comunicació amb
la resta del món promocionant
l’ús del valencià.
premis mocador i emili llueca

Premis
Mocador
i Emili
Llueca
al millor
assaig
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
A.C. Falla Mocador
i l’Arxiu Camp de Morvedre
COL·LABORA
Ajuntament de Sagunt,
el Gabinet de Promoció del Valencià
de l’Ajuntament de Sagunt
i Yogur de Fresa

FINALISTES PREMI MOCADOR
Les cendres del ‘búnquer-barraqueta’ faller de
Moisés Pérez Pascual publicat al llibret de la
AC Falla República Argentina de Xàtiva.
L’equilibri de la festa de Tomás Palomares
López publicat al llibret de l’ AC Falla Reis
Catòlics de Silla.
Falles i religió d’Edgar Taléns Lozano
publicat al llibret de l’AC Falla Víctor
Pradera, Ferran d’Aragó i adjs d’Algemesí.
Les falles i la política: entre el valencianisme
i el poder. 2a part (1962-2018) de Rafa
Tortosa Garcia publicat al Llibret de l’ AC
Falla Plaça de Jesús de València.
Canvis de la indumentària femenina en les
falles de Gandia (1968 – 2019) de Isabel
Martí Chuliá publicat al llibret de l’AC Falla
Av. República Argentina de Gandia.
FINALISTES PREMI EMILI LLUECA
Úrsola o la veu de la dona en el segle XV de
Manuel Civera i Gómez publicat al Llibret de
l’ AC Falla Santa Anna de Sagunt.
Sagunt, Patrimoni de la Humanitat de
Manuel Civera i Gómez publicat al Llibret de
l’ AC Falla El Tabalet de Sagunt.
De la Xina a València, pólvora i pirotècnia de
Gaby Collado publicat al llibret de l’AC Falla
Plaça Rodrigo de Port de Sagunt.
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Falla Plaça
de Jesús de
València
Les falles i la
política:
entre el valencianisme
i el poder
2a part
(1962-2018)
Rafa Tortosa
Garcia

«Si ustedes pasan por Valencia en ocasión
de alguna solemnidad pública, tropezarán
probablemente en la calle con grupos de
muchachas vestidas de llauradora: son,
en realidad, jóvenes de ciudad, que hablan
en castellano, y que llevan ese atuendo
porque es un atavío lujosos y porque hemos
convenido que sea el uniforme femenino
para las festividades locales. En general,
la indumentaria típica es cosa pasadas y
archivada. Quizá en algún lejano villorrio
de montaña losa vuelos siguen fieles a
los modelos tradicionales. Pero, fuera
de eso, ya se trata de un mero disfraz.
Advertiré, asimismo, que el llamado traje
de “valenciana” —falda de seda rameada,
corpiño de la propia tela o de velludo negro
con puntillas al extremo de las mangas,
pañoleta y delantal de tul y oro— era
exclusivo de la Huerta de Valencia» (Fuster,
1962: 66 i 70).
Aquest és un dels paràgrafs de la guia
turística El País Valenciano que Joan Fuster
va escriure per a Ediciones Destino i que
va estar publicada al setembre de 1962.
Com es pot comprovar, fa referència als
vestits regionals i va ser un dels textos que
varen irritar certs fallers del cap i casal,
així com les autoritats municipals, atès
que constituïen un atac a les essències
valencianes (ADEF, 2011). Aquell mateix any,

assaig guanyador premi mocador

l’intel·lectual de Sueca també va publicar

reaccions es produïren a la premsa, amb

Nosaltres els valencians i Qüestió de noms,

un enrevessat intercanvi d’escrits per part

dues obres que pogueren haver creat més

del professor Diego Sevilla, els periodistes

polèmica a València, atès que recollien unes

Francesc Almela i Vives i José Ombuena i el

noves tesis sobre allò de la valencianitat i

mateix Joan Fuster.2

que són bàsiques per al coneixement de la
història, la cultura i els problemes d’identitat

D’aquest punt d’inflexió, també en formen

nacional del País Valencià (Vila Jorques,

part les Falles. De fet, varen ser l’instrument

2012: 123). Però fou a les pàgines d’aquesta

utilitzat per les autoritats per contestar,

guia turística on Joan Fuster va voler

sistemàticament, els pensaments de

desmitificar certs tòpics locals, enderrocar

l’intel·lectual valencià. En les Falles de

mites i convertir-se en un revulsiu operant,

1963 es va poder comprovar la primera

doncs l’autor «no se conforma con lo

crítica cap a les tesis d’aquell valencianisme

episódico o con la referencia erudita y se

basat en la llengua, principalment, però no

introduce en el ser y el hacer, para decir

fou l’única, atès que els polítics seguiran

cosas que escandalizan automáticamente

utilitzant el món faller per crear i expandir

a una Valencia no acostumbrada a estas

idees i pensaments amb l’únic objectiu de

novedades» (Pérez Puche i Lladró, 1978: 203).

mantenir-se en el poder.

En efecte, les publicacions de Joan Fuster

És per això que el motiu principal

d’aquell any 1962 —annus mirabilis, com

d’aquest assaig siga l’anàlisi d’aquesta

l’anomena Francesc Pérez Moragón—

època convulsa en què les Falles han

1

marcaran una fita històrica en la política

sigut un instrument polític a l’abast dels

i la societat valenciana, d’acord amb

governants, una pràctica política que ha

els esdeveniments que es van produir i,

tingut la conseqüència de malvar qualsevol

sobretot, per totes les conseqüències que

valencianisme emergent, no només polític

han passat amb posterioritat. Les primeres

sinó social, mediambiental, festiu o cultural.

1. Citat en Vila Jorques (2012: 123).
2. Podeu seguir, de forma detallada, la campanya contra Joan Fuster per part de la premsa —Levante i Las
Provincias— a J. Ballester (2007).
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El nou valencianisme nacionalista. Joan

Cal dir que aquesta manifestació fallera,

Fuster, l’intel·lectual convertit en ninot de

farcida de crítica i sàtira, pot ser hauria

falla (1962)

sigut saludable i correcta, dins del tarannà
faller de fer crític tot allò que s’esdevé en la

El 9 de març de 1963 se celebrava a València

societat i hauria estat una crítica més des

la Cavalcada del Ninot. La comissió de

del punt de vista de l’autor, suposadament

la Falla Peu de la Creu-Juan de Vilarrasa

anònim. A aquest autor, però, no calia

presentava una desfilada sota el lema «El

buscar-lo al casal de la Falla Peu de la Creu,

món dels inferns». En un dels quadres de

sinó al consistori municipal.3 El dia de la

la comparsa, apareixia la reproducció de la

cavalcada, el diari Levante publicava el

coberta d’El País Valenciano. A més a més,

guió de la desfilada i afirmava que «cierra

dues falleres portaven entre les mans, i en

este grupo una fallita que será quemada al

format gran, una reproducció de la pàgina

final, con la imagen del autor del libro». F.

53, aquella que deia que «por nuestros

Pérez Puche ens afirmava que «la redacción

pueblos, la gente camina tras la banda de

y los tiempos verbales, en éste y otros

música en su pasacalles, y corre siguiendo

párrafos de la información, desvelan que el

la huida detonante de la traca, bajo su fuego

periódico no ha hecho más que reproducir

mismo; las muchas se disfrazan a la primera

el texto del guión preparado y distribuido

ocasión con cualquier traje típico que tengan

por el organizador del festejo: la JCF» (1978:

en mano; las procesiones corrompen su

203). Efectivament, la crema en efígie de

liturgia transformándose en llamativas

l’escriptor i tots els seus escrits a la Plaza

cabalgatas. Y todo tienen un escorzo de juego

del Caudillo es va produir en una cerimònia

jovial y sudoroso, de zapateta pueril». Alguns

amb una nodrida aglomeració de públic i

fallers portaven altres fulls amb textos de

la presència aprovadora de les màximes

contestació. La comparsa es tancava amb

autoritats locals a la manera dels antics

una xicoteta falla per ser cremada a les

actes de fe de la Inquisició (Vila Jorques,

portes de l’Ajuntament.

2012: 123). En aquest sentit, el mateix Joan

3. No obstant això, cal considerar, en tot moment, la vinculació de Salvador Cerveró Ferrer, aleshores
president de la JCF, amb la comissió fallera de Peu de la Creu (Sanchis Ambrós, 2012: 75).

Fuster, en Reflexions d’un ninot de falla4

la Cavalcada del Ninot, ja que la Falla Cadis-

considera l’afer com una «maquinació de

Literat Azorín va dedicar un grup crític a

gabinet» i «que havia estat tramada en algun

Nosaltres els valencians, amb la consideració

conciliàbul edilici». Sentència que «estic

de veure les tesis de Fuster com «influencias

convençut que la iniciativa de cremar-me

extranjeras en nuestra costumbre»

provenia d’orígens capciosos».

(Colomer, 2015: 164). Els cadafals fallers
d’aquell 1963 també recolliren la crítica

En efecte, Rincón de Arellano, mentre

cap al suecà, com el de la plaça de la Mercé,

va ser l’alcalde de València (1958-1969),

que feia un refús i l’aposta per l’ostracisme

va propugnar els ideals populistes i

per a Fuster, així com l’essencialisme,

antiseparatistes defesos per la cultura

l’antiintel·lectualisme i l’acusació de

política falangista i, en conseqüència, va

traïdoria (Flor Moreno, 2011c: 70):

defendre des del consistori la proposta de
nació homogènia, no només mitjançant

Cert llibre escrigué un fuster

discursos polítics o actituds personals

que empudegà nostra essència,

concretes, sinó en les polítiques públiques

demostrant-li a València

posades en marxa per l’Ajuntament, com

i als valencians, no voler.

l’augment dels elements i símbols del
nacionalisme espanyol en les festes com les

L’home —que és de molt saber

Falles. L’afer de la crema en efígie de Joan

segons creu, sense falòries—,

Fuster va estar aplaudida per l’Ajuntament,

renega de nostres glòries

d’acord amb un atac «antiespañol, o la

amb un cinisme sancer.

beligerancia que el propio consistorio
tendrá hacia el uso del valenciano dentro del

Mostra ser pantominer

espacio social de la ciudad y el ostracismo al

i per la seua expressió,

que lo condenará» (Colomer, 2015: 164).

mereix de fet l’expulsió
d’este país tan sincer.

No fou l’única comissió fallera que va fer
esment de les publicacions de Joan Fuster en

4. Dins El llibre de tothom, Alcides, Barcelona, 1964.
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Que es menge el pa d’altre lloc;

com en un principi l’autor hauria esperat.

que ací a València volem

Josep Ballester conclou que «Nosaltres els

fills que no ens tiren al fem

valencians, enfocat des d’una perspectiva

com ens ha llençat fa poc.

històrica, revisava críticament els tòpics
heretats sobre el “fet valencià” i establia com

Es bandeja al fuster

a element definidor la catalanitat del nostre

que la fusta mal treballa.

país, tot i assenyalar les diferències amb

Per açò el cremem en la falla
que havem muntat al carrer.

el Principat. La llengua i la cultura seran,
5

segons l’assagista, els factors més definitoris
dels valencians. L’enllaç entre el passat, el

Alfons Cucó qualificava el fet de cremar

present i el futur. I sense aquest enllaç no

en efígie la figura de Joan Fuster com un

hi haurà futur. Qüestió de noms realitzava

«arravatat antifusteranisme populista,

un recorregut històric sobre la denominació

fabricat a través dels pregons contactes del

de la llengua i del territori, i apostava per

franquisme prop de la jerarquia fallera:

una terminologia unitària i sense amagar

Fuster cremava de ninot a les falles, i, amb

la realitat nacional. Totes dues propostes

ell, tot el món intel·lectual que de lluny o

abocades clarament a la polèmica. No fou,

de prop simpatitzava amb les seues idees.

però, així: “ningú va obrir boca, lamentava

La persecució, però, engendrà també

Fuster—. Jo intentava despertar dubtes,

moviments contraris: i com a conseqüència,

almenys en el sector culte del poble valencià,

l’escriptor de Sueca veia afermar-se la seua

perquè es plantegés problemes, tant històrics

autoritat moral, no solament davant d’un

com actuals, que calia qüestionar-se. Però

valencianisme polític i cultural en expansió,

sembla que no va interessar a ningú”. En

sinó també davant d’un sector creixent de

canvi, la guia que Destino li havia demanat, El

tota l’esquerra valenciana» (1989: 298).

País Valenciano, va alçar una gran polseguera
entre un cert sector indígena» (2007).

Fora de l’àmbit de les Falles, la publicació de
les tres obres de Joan Fuster fou un autèntic

S’ha d’insistir en la importància d’aquest

revulsiu en la societat valenciana, però no

punt de la història, aquell que Ernest Lluch

5. Citat en A. Ariño (1992b: 354-355).

afirma que «Nosaltres els valencians separa

totes les propostes anteriors respecte de

la nostra història de la prehistòria» (1976:

la construcció de la identitat valenciana

14), atès que un nou valencianisme s’havia

van tindre intencions de regionalisme

creat, amb la intenció d’heretar molts dels

o d’identitat regional dins de la nació

trets que la Renaixença havia convertit

espanyola. No obstant això, la proposta de

en centrals per a imaginar la identitat

Fuster es centra, com totes les propostes

valenciana i amb la responsabilitat de

anteriors, en el valencià. Dit d’una altra

polititzar la identitat. Aquestes intencions

manera, «posa en la funció política de la

nacionalistes s’estaven construint en

llengua no solament la major característica

l’oposició a la dictadura i amb un perfil

diferenciadora, sinó també l’essència

progressista notable. Ferran Archilés

màxima de la nació» (Cucó, 1989: 277).

ens afirma que «el nou nacionalisme era
antifranquista per definició i va reaccionar

S’ha de remarcar que les idees de

contra l’apropiació de la identitat regional

l’intel·lectual valencià presents als llibres

que el franquisme va fer a València. En fer

publicats el 1962 ja havien estat publicades

això, però, es va allunyar decididament

amb anterioritat i eren ben conegudes.

dels seus referents simbòlics (i no només

No obstant això, El País Valenciano «fou

polítics), marcant un tall decisiu entre el

el catalitzador de la campanya que el

valencianisme i la identitat regional que en

franquisme valencià —franquisme polític

el període de preguerra no s’havia donat»

o franquisme sociològic— portà a terme

(Archilés, 2007a: 518).

contra Fuster i el seu ideari. Aquesta
campanya ha estat l’origen històric pròxim

L’aparició d’aquest nou nacionalisme

de les múltiples, monòtones i salvatges

valencià, amb la figura de Joan Fuster

campanyes que el franquisme valencià ha

com a protagonista, en paraules de

generat fins a hores d’ara contra qualsevol

Ferran Archilés, s’esdevindrà «amb la

idea —la que fos— de renacionalització

qualitat principal d’oferir una proposta

valenciana o de normalització del País

d’adscripció nacional distinta, o en tot

Valencià» (Cucó, 1989: 289). En aquest

cas, que plantejara la necessitat d’una

sentit, cal afegir que fins al 1962 no hi ha

reconsideració de l’encaix i identificació

documentades reaccions anticatalanistes

de la identitat valenciana respecte a

organitzades. Fins i tot, com ja apuntàrem

l’espanyola» (2007b: 144). Cal recordar que

en la primera part d’aquest estudi, en les
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publicacions oficials falleres s’exaltava la

a la Guerra Civil i un nou nacionalisme que

unitat de la llengua, la història compartida

nega aquesta herència i es bastix a partir

i, fins i tot, una mateixa composició ètnica

d’uns patrons ideològics, culturals i estètics

(Hernàndez, 1996: 212-213).

nous, de confluència catalanista no sols en
l’àmbit cultural, sinó també en el polític»

En un altre ordre de coses, dins de l’àmbit

(ADEF, 2011).

faller, cal assenyalar que algunes de les
afirmacions realitzades per Joan Fuster

Per concloure, podem afirmar que la

en El País Valenciano, pel que fa a la

publicació de l’obra de Fuster va esdevindre

indumentària femenina, com comenten

un nou moviment nacionalista valencià,

els membres de l’ADEF, «no estaven molt

ressorgit d’aquells intents en temps de

allunyades de les crítiques de coentor que

la II República Espanyola, que tindrà

Pensat i Fet feia a les falleres per parlar

importància al món universitari i als

castellà i que, com ja hem vist, són contínues

partits polítics, ja que el fusteranisme,

en la revista, o de la queixa expressada per

com diu Vicent Flor, «fou el referent de la

Beatriu Civera l’any 1958 (en un article

gran majoria de les forces antifranquistes

titulat “De què va disfressada aquesta

que valencianitzaren més tard o d’hora,

valenciana?”) sobre les mitificacions i

per mimesi o per entrisme d’elements

alteracions que patia, desfigurant-lo, el

nacionalistes, les forces progressistes

vestit de valenciana» (2011).

d’àmbit espanyol, inclòs el PCE» (2011b: 16).
No obstant això, seran el Partit Socialista

Com anem dient, les conseqüències foren

Valencià i Unió Democràtica del País

immediates, tant en les Falles com en la

Valencià els que assumisquen les tesis

societat valenciana. Ricard Sanmartín,

fusterianes. Per contra, la nova generació

des de les pàgines del Pensat i Fet de 1964

de nacionalistes universitaris d’arrel

escrivia un saluda amb el títol de «Les falles,

fusteriana mostrarà una actitud distant

els fusters i la unió dels valencians» —amb

cap a les falles, d’acord a què les autoritats

clares referències, en el títol, a l’assagista

franquistes l’han sotmesa llevant-li el seu

Joan Fuster—, amb una crida a la unitat en

antic caràcter popular i valencianista (ADEF,

un moment en què començava a visualitzar-

2011). En altres termes, la distància entre

se públicament «una fractura entre la

la consciència valencianista i la festa de les

generació hereva del valencianisme anterior

Falles era cada vegada més gran.

No volem finalitzar aquest apartat, sense

pitjor: pensar pel seu compte i donar-ne

deixar de referir-nos a l’homenot de Sueca.

testimoni per escrit (2012: 123).

La seua obra, amb l’anàlisi de la realitat que
va realitzar, «significà un punt d’inflexió per

El valencianisme coent. Les falles

a l’estudi social del nostre país, no ja perquè

intocables (1963-1976)

ens sentírem copartícips o no de la seua
visió, sinó perquè ens oferí un mètode de

El trànsit entre la dècada dels seixanta i la

contemplació, una forma de veure les coses i

dels setanta comporta un assoliment de la

de parlar-ne» (Vila Jorques, 2012: 122).

festa de les falles a València. Respecte al
que interessa en la temàtica a tractar, cal

Per últim, hem de valorar la relació entre

posar èmfasi en la força social que hi són

l’intel·lectual valencià i les falles. Ni cal dir

les comissions falleres, les quals, sense ser

que aquesta relació s’hi troba condensada

conscients, continuen sent un instrument

al llibre Combustible per a falles, editat

tendenciós de mediatització i de control

l’any 1969 dins de la col·lecció Garbí, el

per part de l’Ajuntament, que utilitza la

qual respon a un recull d’articles escrits als

Junta Central Fallera, amb els reglaments i

periòdics on Joan Fuster analitza la realitat

normatives, per exercir el poder.

de les falles de forma extraordinària. Inclús
Toni Mollà s’atrevix a dir que «la trista

En aquest sentit, el fet del gaudir d’una

paradoxa és que cap intel·lectual valencià

protecció per part de les autoritats a canvi de

no ha escrit unes pàgines més boniques

tenir el seu control, té la conseqüència directa

i apassionades sobre les falles que Joan

de convertir-se en intocables i, per tant, tota

Fuster» (1993). Tanmateix, l’escriptor no ha

crítica contra les falles és una inacceptable

estat entès. Com diu Antoni Furió «la seua

blasfèmia i un sacrilegi. Seguint a Antonio

lluita contra el tòpic, que no era sinó una

Ariño, les falles expressen ritualment el

exigència d’higiene intel·lectual i moral, va

valencianisme temperamental, al qual li s’ha

ser manipulada, aprofitada pels sectors més

afegit un valor sagrat (1992a: 48).

reaccionaris i incivils per a desqualificar
l’escriptor i les seues idees» (1998: 8).

Aquest aspecte d’inviolabilitat de les falles es
degut també a l’aparició d’opinions crítiques

En definitiva, en paraules de Francesc Vila,

sobre la monopolització de les Falles i la

Joan Fuster havia comés un gran pecat, el

seua estructuració autoritària mitjançant
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la JCF. Aquestes reflexions vindran,

práctica franquista dels Jocs Florals» (Pérez

especialment, des de posicions afins al

Puche, 1978: 51).

nacionalisme valencianista emergent i
d’esquerres (Hernàndez i Martí, 1995: 575).

Retornant a inviolabilitat de les falles, cal

Cal considerar la creació de la Llei de premsa

comentar diversos casos apareguts en la

i impremta de 1966, la qual va donar certa

història fallera de la ciutat, els quals foren

llibertat d’opinió i aparegueren discursos

un autèntic desafiament a les directrius

alternatius i lluny dels oficials. Part

i concepcions franquistes així com

d’aquests escrits contraris a com s’estava

qüestionament de molts tòpics i aspectes

desenvolupant la festa fallera —contra la

considerats com a ortodoxos i totèmics

monopolització i oficialista de les Falles—,

(Hernàndez i Martí, 1995: 575 i 1996: 42).

analitzaran, amb opinions contrariades, l’ús

D’entre molts escrits periodístics, signats per

inadequat i exagerat, per part de les falles,

persones com Joan Fuster, Vicent Ventura

de tòpics i aspectes valencians, considerats

o Manuel Sanchis Guarner, destaquen els

com tabú.

casos de la revista Fonorama l’any 1966 o
l’edició d’un especial dedicat a les Falles per

Més encara quan assistim, durant aquesta

part de la revista Ajoblanco l’any 1976. Ni

època, a la configuració de la coentor,

cal dir que la reacció dels estaments oficials

l’elevació a la màxima potència del tòpic

fou absolutament aclaparadora contra els

valencià, contra el que Joan Fuster havia

considerats transgressors del sagrat festiu

lluitat i utilitzat, intel·ligentment, per

convertit en tabú ideològic.

analitzar el caràcter i comportament dels
valencians. Contràriament al seu discurs,

L’afer Fonorama es produeix al maig de

les falles exageràvem ridículament la

1966. Es va tractar d’un «insulto a Valencia

senzillesa d’alguns elements valencians,

y a las fallas». Un jove de 21 anys, Eladio

amb l’exhibició «de estampas regionales

Ramos, va remetre a la modesta revista de

bien alejadas de la realidad, mediante la

música pop Fonorama, editada a Madrid i

puesta en práctica de una línea de “elevación

Barcelona, un article que feia defensa de la

de tono” de la fiesta, de falsa sublimación de

música juvenil i criticava el comportament

un hecho popular por un camino redicho y

dels cadafals fallers contra aquesta música,

culterano, insustancial, siguiendo la estela

contra el món dels «ye-yés i els melenuts»,

del valencianismo cultural contenido en la

i en definitiva, pel caràcter anti-modern de

les Falles. No sols es va parar en aquest fet

des de València i la retirada de la condició de

sinó que va dividir als fallers en tres grups:

veí de València al corresponsal.

els que, pressionats per la dona i la filla
casadora accepten els honors de la comissió

Davant les reaccions, el pare d’Eladio Ramos

de barri a canvi de diners; els fallers actius

demanà disculpes en nom del seu fill, el qual

que només desitgen tindre veu i vot; i

hagué de fugir de la ciutat davant les greus

el sector passiu, aquell que «sisa lo que

amenaces que va rebre per telèfon. S’afirma

puede». El text es completa amb al·lusions

que no hi hagué mala intenció i que s’estava

a la «virgueria» del vestit de les falleres,

donant massa publicitat a l’assumpte.

parla de «horda fallera» o d’«engendros

Uns dies més tard, la JCF convocava

falleriles» (Pérez Puche i Lladró, 1978: 238-

una Assemblea General extraordinària

239). La polèmica va sortir quan Jornada

per prendre acords i mesures, el Gremi

reproduix la crònica. València, i les seues

Artesà d’Artistes Fallers es manifestava

falles, no acostumada a escoltar aquestes

públicament «por las injurias inferidas a

paraules, a través de la premsa, es posa en

toda la gran familia fallera y, de manera

defensa de les essències intocables. José

incomprensible y despiadada, a nuestra

Barberá, director de Jornada i president de

querida Valencia, a la mujer valenciana

l’Associació de la Premsa —a més de ser pare

y a sus galas». A més a més, els periòdics

de Rita Barberá—, titula el seu escrit:

acollien en la secció de cartes al director
fortes crítiques cap al jove Ramos. Davant

«Grave ofensa a Valencia. La revista

aquesta allau de manifestacions, la revista

“Fonorama” insulta a los falleros y a las

Fonorama feia una rectificació dirigida a

fallas valencianas. El repulsivo artículo lo

l’opinió pública en què lamentava el que

firma el corresponsal en nuestra Ciudad,

havia succeït i justificava que l’article fou

Eladio Ramos. Proponemos medidas y

publicat perquè una sèrie de coincidències

esperamos con impaciencia la reacción de la

impediren revisar-lo (Ariño, 1992a: 52).

Junta Central Fallera».
Un altre dels afers que demostren que les
En l’article de Barberà es proposa una

Falles són intocables és el cas de l’especial

querella, l’aplicació de la Llei de Premsa,

de la revista Ajoblanco, publicada al març

la retirada dels quioscos de la revista,

de 1976. En el seu número 10, diversos

l’anul·lació de les ordres de publicitat fetes

jóvens periodistes valencians feien crítica
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de la festa fallera, entesa com un excés i

per informar de les gestions que estava

transgressió, a més de ser un balafiament

realitzant. Al món faller va haver-hi una

de diners. Hi apareixien comentaris molt

allau d’indignació i el cas ve estar denunciat

transgressors respecte de la configuració de

als jutjats per injúries, atès que els articles

la festa, amb crítiques al paper de la fallera

són «una infamia gestada contra Valencia»

major per la seua «divinidad». Reproduïm un

i s’insinua una maniobra catalanista. Les

dels textos que va causar més controvèrsia,

institucions, sota la consideració que la

el qual es troba dins del treball «La Fallera

revista està editada a Barcelona, afirmen que

mecànica»:

és una maniobra de l’imperialisme català
i que tot allò que s’hi afirma és un insult a

«El deseo del fallero es volar a la fallera

València. A més a més, consideren que els

mayor, a esa intrusa pretensiosa (y para

autors són catalans —els escrits estaven

colmo hija de papá) y ponerle un petardo en

signats amb pseudònim.

el... a los de la Junta Central Fallera».
Finalment, la revista fou suspesa i multada,
Al cap i a la fi, els articles van generar

a pesar que els promotors de la publicació

provocació. Ben bé hauria passat

afirmaren que la seua intenció no era

desapercebuda la seua publicació, d’acord

ofendre sinó enaltir les Falles.6 Aquest afer,

amb l’escassa difusió de la revista —només

com diem, és una mostra del control i la

un centenar d’exemplars apareixien per

protecció que tenen les Falles per part de les

València—, però un valencià resident a

autoritats municipals, les quals, com veurem

Barcelona, lloc on s’editava la revista, va

més endavant, conformaran una estratègia

remetre un exemplar a Ramón Pascual

política per mantenir-se en el poder amb

Lainosa, aleshores president de la JCF. El

la promulgació d’un discurs basat en

màxim dirigent faller va informar al Fiscal

l’anticatalanisme, considerant els catalans

de l’Audiència de Barcelona i va enviar

i el nacionalisme valencià com un perill per

una carta a totes les comissions falleres

als valencians i per a les Falles.

6. Per al lector interessat en aquests afers, podeu seguir en Antonio Ariño (1992: 49-55). A més a més, si
voleu seguir detingudament tot allò ocorregut amb l’afer d’Ajoblanco recomanen el treball de Manuel
Sanchis Ambrós (2015).

En aquest sentit, cal esmentar el polèmic

Éste podría ser un punto interesantísimo

assumpte del Concurs de Teatre organitzat

de conexión, donde hay una gran labor a

per la Falla Corretgeria-Bany dels Pavesos,

realizar…».8

el qual es va iniciar l’any 1972, una activitat
que va tractar de contribuir «en la mesura de

Aquella primera edició fou un èxit, així

les seues possibilitats al desenvolupament

com la segona edició realitzada a la tardor

cultural del País Valencià». Les activitats

de 1973. No obstant això, a la JCF no li

culturals d’aquesta comissió fallera es

agradava el tarannà que havia pres aquest

completaven amb les actuacions del grup

concurs de teatre en valencià que pretenia

de folk i del quadre artístic, a més de retre

ser una alternativa al model cultural oferit

homenatge a Vicent Andrés Estellés, al

per la JCF, ja que aquesta no en tenia el

Teatre Principal.

control i considerava perillosa l’actitud dels

7

organitzadors respecte de les directrius
Abans d’aprofundir en el tema, cal dir que,

polítiques que fomentava l’alcalde Miguel

en tot moment, el concurs va estar convocat

Ramon Izquierdo. De fet, va estar considerat

per la JCF i per la falla, i fou patrocinat

com pantacatalanista.

per la Dotació d’Art Castellblanch, una
empresa catalana de cava. A més a més,

Així que, convocada la tercera edició, «una

el jurat estava format pel president i pel

larga, tediosa, crispada se desarrollará»

vicepresident de la JCF i per tres membres

(P. Puche i Lladró, 1978: 307). Després d’un

de reconeguda solvència teatral. Un dels

creuament de notes i cartes, la comissió

promotors d’aquesta activitat cultural fou

gestora del concurs convida la JCF a

el seu president, Joan Monleón i Novejarque,

participar, i aquesta, ofesa, defén que una

que en declaracions a la premsa deia que

comissió fallera no pot unilateralment

«esto podía estar enfocado al universitario,

organitzar un concurs, i provocarà la

y así unir al intelectual universitario con

inquietud sobre si es poden o no prendre

el pueblo-verdad. De hecho las comisiones

iniciatives al marge de la JCF. A la fi, la

falleras son una representación de él.

JCF va exigir a la Falla Corretgeria-Bany

7. Memòria de l’exercici 1972-1973 de la Falla Corretgeria, abril i maig de 1973.
8. Las Provincias, 8 de març de 1973. Citat en Pérez Puche (1978: 296).
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dels Pavesos que es disculpara per les

això que farem referència a dos episodis

acusacions que havia realitzat contra el

esdevinguts als anys setanta.

president de la JCF, Ramón Pascual Lainosa,
així com fer públiques les bases d’una nova

El primer d’ells va ser l’any 1971, quan la

convocatòria: el I Concurs de Teatre en

Falla Palleter-Erudit Orellana va organitzar

Llengua Valenciana, amb les conseqüències

un recital de cançó en resposta a l’esforç que

d’esborrar les dues edicions anteriors

havien fet Amics de la Cançó per acostar el

organitzades per la comissió fallera, la

moviment al particular univers faller. Com

qual hagué de demanar perdó públicament

apunta Josep Vicent Frechina, l’experiment

(Pérez Puche i Lladró, 1978: 300). Aquest

sembla que no resultà molt reeixit (2011: 182):

gest d’arrogància per part dels dirigents
per tal de demostrar la solidesa del poder

«Si prendre contactes en les comissions

va estar blindat amb la celebració del V

falleres per tal d’intentar portar els

Congrés General Faller, en el qual es van

moviments actuals de la nostra cançó,

aprovar propostes que asseguraren, encara

amb l’únic desig que arribe a un públic

més, el control de la festa fallera, amb el

més nombrós i popular —encara en el

desig de salvaguardar l’ortodòxia fallera,

seu període, ja clàssic, de “Folklorisme

identificant-la amb la suposada defensa de

local”— es pot titular “experiment”, val la

l’essència d’un valencianisme de caràcter

pena. Ara bé, si creem que els indígenes,

regionalista, oposat als nacionalismes i

més o menys amants de la Festa de San

especialment al catalanisme (Hernàndez i

Josep, estan obligats o decantats a escoltar

Martí, 1995: 575).

aquestes cançons, estem més que confosos.
Primerament, aquest públic, típic de

En relació a aquestes iniciatives culturals

barriada més o menys cèntrica, tant se val

promogudes per les comissions falleres,

que acudesca a una “presentació fallera”,

també tenia un espai la música. Aquells anys

com a una cafeteria o a la projecció de

de la dècada dels seixanta s’iniciava la Nova

la pel·lícula de moda, amb l’única idea

Cançó, una forma de reivindicar, a través

d’eixir de casa per tal “d’alternar”; no

del valencianisme emergent, llibertats i

està gens preparat a sentir uns individuos

consciències populars així com la llengua

que en polsar les seues guitarres fan

dels valencians. Aquest fenomen cultural

testimoni d’unes inquietuds completament

intentarà acostar-se a les Falles. És per

identificades amb les posicions d’aquest

públic, que realment no s’assabenta del que

En efecte, fou Miguel Ramón Izquierdo

passa al seu voltant. D’aquesta forma es va

el principal promotor del regionalisme

fer l’intent de portar les cançons del poble

bien entendido juntament amb Ignacio

a les falles. [...] I ara ens preguntem: ¿És

Carrau Leonarte, president de la Diputació

convenient, a la temporada 72, intentar de

en aquella època. Com apunta Juan

nou que els cantants de la nostra llengua

Carlos Colomer, ja en el discurs de la seua

actuen en noves activitats falleres? Jo crec

investidura, Ramón Izquierdo va emfasitzar

que sí... El poble ho necessita».

la idea de fomentar un regionalisme «bien

9

entendido como fórmula seria» per avançar
L’altra referència data del 3 de juliol de 1976,

cap al progrés i benestar del poble valencià,

dia que se celebrà, al Nou Estadi del Llevant,

amb la defensa de l’idioma valencià i dels

el festival La Cançó al País Valencià,

símbols i tradicions pàtries sempre en

organitzat per la Falla Juan Aguiló-Gaspar

relació i acatament extrem dels principis del

Aguilar. Hi van intervindré Basca, Lluís

Movimiento (2012: 387 i 2013: 864). A més a

Miquel i Els 4Z, Raimon i Al Tall. Sembla que

més, com veurem en referències posteriors,

fou un èxit atès que «treinta mil valencianos

cal destacar en la labor de promoció d’aquest

protagonizaban el acontecimiento político

regionalisme a Ramón Pascual Lainosa,

más importante de esta envergadura...».

president de la JCF i mà dreta de Ramón

10

Izquierdo. Vicent Bello, sobre la figura de
En un altre ordre de coses, el canvi d’actitud

Pascual Lainosa, afirma que va ser qui «va

política en assumptes regionals valencians

agitar el món faller, tot aprofitant la xarxa

es deu, principalment, a l’entrada de Miguel

de relacions interpersonals, fins al punt de

Ramón Izquierdo com a alcalde de la ciutat

construir dins dels casals de falla la primera

—entre 1973 i 1979—, amb una gestió del

organització de masses anticatalanista»

municipi professionalitzadora que produeix

(1988: 149).

una ruptura de l’elit lligada al franquisme
caudillista, encapçalada per Adolfo Rincón

Durant aquells anys, aquesta «estructura

de Arellano (Colomer, 2013: 847).

que integran al alimón Hombres del

9. Gorg, 19 d’abril de 1971. Citat per Frechina (2011: 182).
10. Crònica signada per Manuel Vázquez Montalban, citada per Frechina (2011: 192).
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Ayuntamiento y de la Junta Central fallera

va estar la forma en què el franquisme

aferrados al pasado para que nada cambie»

va intervindre davant les iniciatives

(Pérez Puche, 1978: 317), fou anomenada

fusterianes, les quals van adquirir força

com el búnker-barraqueta, el qual va estar

en sectors socials i polítics. De fet, la

«progressivament caracteritzat per un

reivindicació del dret a l’autonomia i a

anticatalanisme militant i visceral i els

l’autogovern va entrar a formar part, només

inicis del secessionisme lingüístic, factors

en dos anys (74-76), de tots els programes

en els quals s’escudaren no pocs franquistes

polítics de les organitzacions d’esquerra,

desitjosos de conservar parcel·les de poder

encara que en la clandestinitat (Bello, 1988:

tot adaptant-se als temps previsibles d’un

28). En aquest sentit, l’ajuda dels mitjans de

sistema de democràcia parlamentària»

comunicació controlats pel poder i la festa

(Hernàndez i Martí, 1996: 43). Cal afegir

de les Falles fou primordial per promulgar

que aquesta estructura estava estrictament

aquestes idees.

circumscrita a nuclis reduïts de la ciutat de
València.

Com hem apuntat, Miguel Ramón Izquierdo
va basar la seua gestió en el reconeixement

Tornant al regionalisme bien entendido i

de la suposada realitat regional. La promoció

resseguint Juan Carlos Colomer, cal dir que

d’aquest regionalisme, que va repercutir

la regió, entesa com una forma d’identitat

socialment, tindrà una acceleració l’any

col·lectiva imaginada per una sèrie d’elits i

1977, amb el triomf de l’esquerra en les

difosa socialment per actors diversos, serà

primeres eleccions estatals i, fins i tot, es

producte d’un regionalisme polític i cultural,

radicalitzarà amb un sentit anticatalanista

promogut i dirigit per unes institucions

(Colomer, 2013: 862 i 863). A pesar de

polítiques i culturals. Aquesta explotació

presentar la dimissió com a alcalde i no ser

del concepte de regió té la qualitat de

admesa pel govern central, romandrà en

respondre als nous nacionalismes que van

el càrrec fins al 1979. La seua continuïtat

renàixer en la darrera època del franquisme.

política és palesa en la fundació, l’any 1978,

Aleshores, aquest regionalisme bien

d’Unió Regional Valenciana —embrió d’Unió

entendido valencià, desproveït de qualsevol

Valenciana, fundat el 1982—, un partit

intenció autonomista, serà excessivament

polític nascut amb el suport de comissions

regionalista i temperamental (2012: 382).

falleres i associacions polítiques del cap i

En altres termes, aquest regionalisme

casal, com ara la falla Els tres doctors, el

Circulo Aparisi y Guijarro, les joventuts de

règim franquista. No només en el control

Lo Rat Penat i el Grup d’Acció Valencianista.

social i festiu de les comissions, com anem

Evidentment, el seu discurs es centra en

dient, sinó en els cadafals fallers. El delegat

la defensa del secessionisme lingüístic, de

d’Informació i Turisme, Joaquin Rios-

la bandera tricolor i del topònim Regne de

Capapè, comentava en la premsa el seu parer

València.

sobre l’assumpte:

El 1979, amb la celebració de les primeres

«Censura, en realidad, no la ha habido

eleccions municipals democràtiques, Ramón

nunca, aunque si una labor de orientación y

Izquierdo abandonarà el consistori amb la

consejo en cuanto a ciertas formas externas;

victòria de l’esquerra i el partit socialista.

todos los problemas locales, nacionales e

No obstant això, les reminiscències del

internacionales han podido y pueden ser

franquisme no havien desaparegut, quedava

tratados libremente por los artistas falleros,

part del personal polític i un regionalisme

dentro de los límites de sátira o crítica

que condicionarà políticament el procés

festiva que las caracteriza».11

democratitzador, amb la generació
d’un moviment conservador, populista

Clourem aquest apartat amb la reproducció

i regionalista. Aquesta defensa del

d’una part de l’entrevista realitzada a

regionalisme calarà en la ciutat de València,

Pascual Lainosa, l’any 1978,12 fent èmfasi

amb la generació d’un autèntic moviment

sobre les qüestions abordades fins ací.

anticatalanista conegut com blaverisme,

L’entrevista duia per titular unes paraules

el qual condicionarà el procés estatutari i

del president de la JCF: «El supercapitalismo

autonomista (Colomer, 2013: 864 i 2015: 171).

catalán, culpable». Després de preguntar-li
sobre l’eslògan «Junta Centralista Fallera»,

En altre ordre de coses, cal afegir que a

que considerava que no era cert, atès que

pesar de la certa permissivitat de la nova

«en la Junta existe mucha democracia

llei de premsa, la censura encara romania

interna. Hay un 50 % de representantes de

en les falles en aquesta darrera etapa del

las comisiones y otro 50 % designado», el

11. Las Provincias, 16 de febrero de 1966. Citat en Pérez Puche (1978: 231).
12. Valencia Semanal 14, març de 1978.
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periodista s’interessava sobre la crida que

que parecen extremos, de País o de Reino.

va fer la JCF als fallers per acudir als actes

No tendría inconveniente en decir País

del 9 d’Octubre. Pascual Lainosa ho negava i

Valenciano si no fuera porque casi siempre

afirmava que no s’havia acordat donar punts

que se dice eso va integrado en la suma de

per l’assistència:

otros países, concretamente, ¿por qué no
decirlo?, de Países Catalanes. Lo de Reino

«El sistema de puntos para premiar las

ya sé que es anacrónico, pero si los mismos

actividades no falleras -asistencia a

que hablan de País Valenciano, hablan luego

procesiones, a actos oficiales, etc. – está

del Principado para Cataluña, no estoy de

“demodé” y se ha suprimido, a propuesta

acuerdo en que no se use para Valencia

mía, por la asamblea de presidentes. Sin

la denominación de Reino. Estoy por un

embargo, los propios presidentes habían

regionalismo sin ningún tipo de política.

acordado hacer una excepción el día de
Sant Dionís y premiar la asistencia, por

-¿Y de la lengua qué opina? ¿Cree,

ser un acto muy valenciano y porque como

contrariamente a lo que dice la Real

se sabe los falleros se sienten doblemente

Academia, que el valenciano es otro idioma

valencianos por ser valencianos y por ser

distinto del catalán?

falleros. Pero a mí me dieron una gran

-Yo en esto no me pronuncio. No soy filólogo

alegría cuando posteriormente dijeron que,

y no me gusta hablar de memoria. Sé que

pese a estar acordado, iban a renunciar a

hay tendencias para todos los gustos. Ahora,

los puntos de asistencia y que irían todos

no creo que la lengua pueda ser un vínculo

igualmente».

tan grande. Pero aparte de un vínculo
cultural, mire usted, los pueblos, como

Després de l’interessant reflexió del doble

las personas, tenemos dos partes vitales

sentiment dels fallers, la resta de les

que es el genotipo y el fenotipo, o sea, las

preguntes feien referència a qüestions sobre

cualidades congénitas y las adquiridas. En

els valencians:

las adquiridas influye el ambiente, influye
el sol, el temperamento. Los valencianos

«– ¿Y usted cómo entiende el regionalismo?

somos mediterráneos cien por cien. Los

– En primer lugar, yo creo en un regionalismo

catalanes, y esto no es una degradación,

autónomo de la región valenciana. Y digo

tienen una personalidad muy acusada

región por no poner los otros dos términos

como trabajadores, como tenaces. Yo diría

que, temperamentalmente, los valencianos

i els seus amics del País

tenemos más afinidad con los andaluces que

-gent amb tants diners com vista

con los catalanes».

ens varen conduir ací:
en lloc de dir-nos morint-se

El valencianisme faller. Les falles blaves

que ho deixava “tot nugat”

(1977-1991)

als valencians podia dir-nos
que ens deixava “ben liats”.

No poguent matar la festa
ni el poble que l’ha inventada

Però si cal furgar merda

el franquisme va intentar

caldrà també posar verda

que fóra una cretinada.

l’esquerra d’aquest País.

Desfilar sí que es podia

De les falles s’oblidava

i enlluernar als turistes

somniant, una mica fava,

criticar ... ni a l’alcaldia:

que era a Moscú o a Pekí

“Poseu a parir les dones,

sense surtir de Madrit.

els hippies o els catalans,

La falla quedi entregada

feu ninots de ties bones

en mans d’una Junta tal

‘‘xistes” de homosexuals,

que ni el fet de ser Central

però en cap lloc plantetgeu

a amargar fou pressionada».13

els problemes valencians.
O fas “critica” de dretes

Aquestes versades definixen perfectament

o te’n vas a fer punyetes”.

la situació de les falles després de la fi de
la dictadura. Josep Vicent Marqués, amb

El personal del País es trobà

aquest «Cara i Cul (Una Falla de les Falles)»,

amb aquest xantatge:

sintetitza el redreçament de la dreta política

o de les falles fugir

cap a un valencianisme regionalista per no

o semblar company de viatge

perdre el poder davant les reivindicacions

del règim que ens ha oprimit.

d’altres valencianismes conreats per altres

Un gallec, no un galleguista,

partits d’esquerres, principalment. Així

13. Valencia Semanal 4, març de 1978.
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mateix, furga en l’actitud de l’esquerra,

les concepcions centralistes i unitaristes

aquella que progressivament deixa de costat

de l’Estat» (Cucó, 1996: 30). I així serà la

les Falles per no considerar-les del seu

transició democràtica valenciana, amb una

àmbit, unes festes que eren segrestades pels

voràgine d’esdeveniments polítics, socials

que encara romanien al poder.

i culturals en què les falles tingueren un
paper important.

Com ja hem anat apuntant, les eleccions
de juny de 1977 comportaran un canvi

En aquest sentit, abans d’endinsar-nos

d’estratègia per part del partit Unión de

en la relació política de les Falles, cal fer

Centro Democrático. La victòria del PSOE

referència al tractament que els cadafals

farà que la direcció de la UCD valenciana

fallers tingueren en aquesta etapa de la

desvie el seu rumb polític cap una estratègia

Transició i que ens servix com un factor

anticatalanista per a desgastar l’esquerra

per a valorar la posició i el discurs polític

valenciana. Emilio Attard, president

que va estimar assumir, principalment, el

provincial del partit, serà qui s’adone

món faller, i no va ser altre que concedir

dels rèdits polítics que aquest discurs

un amnistia general al franquisme, basant

identitari podia produir per a l’objectiu

la seua crítica en els nouvinguts polítics

de desbancar l’esquerra del poder (Iranzo,

d’aquella època. En altres paraules, com bé

2011b). Com afirma Vicent Flor, «a partir

diu Joan Castelló, «les falles que a finals de

d’aleshores i fins avui l’anticatalanisme

la dècada dels vint del segle XX van criticar

esdevindrà una estratègia útil que s’ha fet

obertament la dictadura de Primo de Rivera

servir per fidelitzar votants i desmobilitzar

en el regnat d’Alfons XIII i van acollir amb

l’adversari» (2011b: 16). A aquesta afirmació,

alegria l’establiment de la Segona República,

caldria afegir que és versemblant la

ara, en els anys que van seguir la mort del

hipòtesi que l’anticatalanisme «només

dictador Francisco Franco, van silenciar

s’estimula com a conseqüència d’una

significativament l’arribada del nou sistema

instrumentalització política: quan es

de llibertats, encara que hi ha honroses

constata —o s’albira— una amenaça contra

excepcions» (2014: 125).14

14. Excepcional resulta el complet treball de Joan Castelló (2014), qui fa una ullada als cadafals fallers de
l’època de la Transició i la seua crítica.

En l’àmbit de la transició, hi ha dos

però es presentaran com a paradigmàtiques

conceptes que hui en dia tothom coneix:

de la valencianitat. És cert que qualsevol

la Batalla de València i el blaverisme. No

capitalitat acostuma a exportar els seus

és intenció aprofundir en tot allò que

models econòmics, socials i cultural, però en

va ocórrer i explicar de forma concisa

el cas de València s’afegeix una particular

els plantejaments i discursos establerts

confusió terminològica, ja que valencià és

durant aquesta època dels primers anys de

tant el gentilici dels habitants de la ciutat

la democràcia. Així que ens centrarem en

de València com de la província de València

l’aspecte que concerneix a les falles i la seua

i del País Valencià» (2011a: 52). Igualment,

implicació en l’assumpte i remetem el lector

Andrés Piqueras considera que «en la medida

interessat en la transició valenciana a les

en que las Fallas son percibidas como algo

entrades bibliogràfiques que l’estudien.

básico y exclusivamente valenciano, cada

15

comisión fallera, en cuanto que viabilizadora
Cal recalcar una sèrie de consideracions

de las Fallas, pretenderá en alguna medida

sobre el conflicte identitari dels valencians

la representatividad del País entero. Cada

i que són importants per a entendre el

comisión fallera siente que lleva incorporada

fenomen esdevingut. El primer d’ells és

una elevada dosis de valencianía, como si

l’àmbit d’actuació d’aquest conflicte, el qual

manifestase en individualizada esencia la

es centrarà a la ciutat de València i el seu

virtud o la identidad intrínseca del todo

hinterland, En tot moment, la valenciania

(valenciano)» (1996: 85).

fallera i el regionalisme faran latent una
confusió interessada entre la part —la

Altra de les consideracions, és l’apropiació

capital— i el tot —el País Valencià. Diversos

del terme valencianista per part d’aquest

autors consideren important aquesta

sector, que es vol contraposar els etiquetats

construcció sinecdòquica; com diu Vicent

com a catalanistes, aquells que fins el

Flor, «les falles són un producte cultural,

moment eren popularment coneguts com a

si més no originàriament, del cap i casal

valencianistes i «que reivindicaven els drets

15. Per seguir, de forma sintetitzada l’època de la Transició us recomanem els treballs d’A. Crespo i Durà
(2002) i de Ramon Estellés Feliu (2014). A més a més, és recomanable el documental Del roig al blau. La
transició valenciana, realitzat pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València.
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democràtico-nacionals del País Valencià,

Un clar exemple de l’ús habitual de la

tot reconeixent la unitat de la llengua i

terminologia de País Valencià és el discurs

la cultura catalanes» (Bello, 1988: 46). A

de l’alcalde López Rosat en la Crida de 1972:

aquesta consideració, cal indicar el canvi
de criteri que exerceix aquest sector de la

«Les falles no són a soles el fum, la música,

societat respecte la terminologia del territori

el foc i el soroll de la festa. És algo més; és

i la unitat de la llengua. Fins el 1977, la

la defensa de la personalitat valenciana, és

terminologia de País Valencià havia estat

la defensa de la cultura valenciana, és la

assumida per pràcticament tota la societat.

defensa de la llengua valenciana del nostre

Havia estat la terminologia usada per tots

país… És algo més que nos unix a tots; que

els projectes nacionalistes o regionalistes

tots som iguals, que no hi ha classes socials i

valencians sorgits al segle xx i, fins i tot,

que és la germanor del País Valencià».17

ja havia estat utilitzada segles abans, per
referir-se al territori valencià fent ús

Quant a la llengua, tindrà un canvi similar,

de la seu definició d’àmbit geogràfic.16

rebutjant qualsevol vinculació amb

La vinculació o relació País Valencià

Catalunya, un vincle que fins aquells anys

amb la terminologia de Països catalans,

es palesava habitualment. Un clar exemple

ha estat el principal motiu per rebutjar

del canvi de parer per qüestions polítiques

esta terminologia substituïda per una

el trobem en les declaracions de Manuel

descafeïnada denominació de Comunitat

Broseta, un polític clau de la transició

Valenciana que, en el seu moment, no va

valenciana. A la revista Dos y Dos, de març

satisfer ningú.

de 1977 encara opinava que «les campanyes

16. Podem trobar molts exemples a la premsa del segle xix, com «El país valenciano tiene un gran interés en
tan visibles adelantos», respecte al ferrocarril València-Xàtiva (El Católico, 13 de febrer de 1852); «El Diario
Mercantil de Valencia clama por que se establezca en aquella ciudad una escuela de agricultura, por la gran
preponderancia que tiene en el país valenciano este importante ramo de riqueza» (La Iberia, 8 d’abril de
1854); «La barraca y el Rosari de la viuda son, a no dudarlo, las mejores composiciones del Llibret de versos.
En ellas se pinta de un modo maravilloso el encantador país valenciano con su cielo incomparable y su
huerta llena de perfumes…» (Revista Contemporánea, abril de 1894).
17. Memòria de Junta Central Fallera, 1972-1973. Citat per Hernàndez i Martí (1995: 574).

anticatalanes són campanyes covardes i

de promulgació. Ho veiem als següents

denigrants de banda dels qui les orquestren

exemples.

i organitzen. És una altra maniobra per a
desprestigiar l’esquerra del País Valencià

El 1977, Ramón Pascual Lainosa, tinent

i per atacar persones molt respectables».18

d’alcalde i president de la JCF, presenta un

Polítics com el mateix Manuel Broseta,

prec en el consistori en què denuncia els,

Emilio Attard o Abril Martorell foren claus

al seu parer, intents d’incloure la cultura

per a promocionar aquests plantejaments

valenciana dins de la catalana com a pas

identitaris. A tot aquest seguici cal

previ per a la creació dels Països Catalans. El

esmentar al diari Las Provincias —i la seua

diari va replicar al text de Pascual Lainosa

sotsdirectora María Consuelo Reyna—,

amb una portada, la del 5 de febrer de 1977,

el quals van ser el principal altaveu del

secundada per una columna de Reyna en

blaverisme

.19

Amb relació al canvi de

què la periodista, després de mostrar la

criteris identitaris establerts per aquest

seua oposició als Països Catalans, recorda

moviment, cal esmentar l’anomenada

que València no serà més valenciana per

“Primavera“ —de 1973 fins 1978— que va

anar contra Catalunya i insta a «actuar

fer palés Las Provincias, que va exercir

por Valencia». Així mateix, el 9 d’octubre

un paper oberturista a les acaballes del

de 1977, quedava reflectida la postura del

règim i primeria de la transició, en la qual

diari sobre els símbols valencians. S’afirma

col·laboraren militants antifranquistes

que «la lengua hablada mayoritariamente

i valencianistes (Flor Moreno, 2010:

en el País Valenciano es el catalán, en su

116). A partir de 1978, Las Provincias

variante dialectal valenciano» i sobre País

recolzarà obertament el blaverisme, atès

Valencià assenyala que és la «denominación

que anteriorment no jugava el paper

generalizada modernamente para designar

18. «Què pensen els polítics valencians», Dos y Dos 33-34 (7 i 14 de març de 1977).
19. L’important paper d’instrumentació que va realitzar la premsa queda estudiat als treballs de Vicent Flor
(2010), Francesc Viadel (2010) i Luis A. Iranzo Montes (2011 i 2014), qui va realitzar la tesi doctoral El papel
de la prensa diaria durante la transición a la democracia en Valencia (1976- 1982). A més a més, trobem
molt interessant el treball d’Enric Saperas, «Tractament periodístic de la polèmica “País Valencià/Regne de
València” a la premsa valenciana».
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la totalidad de las tierras valencianas»

pantacatalanismo, y partimos de la base de

(Iranzo, 2014: 538).

que las comisiones falleras son la esencia
del pueblo valenciano, la respuesta es bien

Pel que fa a les falles, durant els primers

clara: el pueblo valenciano quiere ser,

anys democràtics (1975-1978), seguixen

como siempre ha sido, independiente de

sent utilitzades pel consistori i controlades

cualquier influencia regionalista que no sea

per la JCF, entitat que les «polititzarà a

la nuestra».

fi de crear una organització de masses
reaccionaria» (Bello, 1989: 69-70). En

En el mateix sentit, cal reproduir l’opinió

conseqüència, el blaverisme i la dreta

que va realitzar Joan Fuster l’any 1976

valenciana s’apropiaran definitivament de

en referència a que tothom s’havia posat

les falles, les faran seues i impediran, en tot

d’acord en protestar contra qualsevol

moment, un intent de poder assumir certa

temptativa de polititzar les falles:

llibertat i despolitització. En altres paraules,
«la tradicional ambigüedad política de esta

«No entenc el escrúpol de no polititzar les

fiesta, en gran medida, se esfumaba» (Ariño,

falles. Si més polititzades ja no poden estar!

1992: 57).

Negar aquesta evidència és pur fariseisme
—els uns— o pura ximpleria —els altres—:

En relació a aquesta politització de les falles,

enfrontar-se amb aquesta politització

Jaime Millás arriba a definir al president

bàrbara i burocratitzada sempre serà una

de la JCF, Ramón Pascual Lainosa, com

gestió hihiènica.

el nou Palleter. L’article aparegut a la
20

revista Triunfo recull unes declaracions del

El que resulta inadmissible, es mire per

president de la JCF sobre el principal afer de

on es vulga mirar, és que invoquen la

les falles durant la dècada dels setanta:

independència de l’efervescència popular,
quan, de moment, continua estant

«No intervenimos, en absoluto, en

mediatitzada i dirigida. Es tracta d’una

aconsejar a las fallas temas de ningún tipo;

manipulació de les multituds decididament

por tanto, si éstas abordan la crítica del

planificada.

20. «Secuestro de una fiesta popular», Revista Triunfo 738, 19 de març de 1977.

El problema, exactament, reitere, no és el de

Administrativa de la Plaça del Caudillo:

polititzar les falles: és el de despolititzar-les,

l’Ajuntament eternament blau. Quan venia

que deixen de ser una dependència dòcil de

a València el general, o un ministre, el

l’establishment.

regidors de torn —un Lainosa, fins avui—
tocava el xiulet, i una multitud ingènua i

Com despolititzar aquesta política i

folklòrica aplaudia d’allò més.

començar de bell nou? Com tornar a les
falles llur llibertat, llur amnistia —van patir

Les falles, avui, són d’extrema dreta:

censures letals— i llur autonomia? Pense en

literalment fatxes» (Fuster, 1978).

les falles dels anys trenta, quan els que les
feien —els artistes— no esperaven l’almoina

Així és que, amb el vii Congrés Faller,

municipal d’un habitatge, ni els escriptors

celebrat des de 1978 a 1980, la JCF adopten

de llibrets confiaven en un premi, ni les

els símbols identitaris defesos per aquests

comissions s’agenollaven davant de cap

sectors de la societat. A l’article primer, com

capitost, ni anaven a missa per obligació ni

si es tractara d’un estatut d’Autonomia,

per devoció. Les falles del 1976 pogueren ser,

podem llegir:

o pogueren haver sigut, una mòdica ruptura.
No ho són... En 1977?» (Fuster, 1976).

«Reconocen las Fallas como única bandera
del Reino de Valencia a la tradicional

L’intel·lectual de Sueca insistia, dos anys

Senyera del Reino de Valencia que lleva el

més tard, en la llibertat que haurien

azul junto al asta y las cuatro barras rojas

d’assumir les falles ja disposades en la

sobre fondo de oro; y como himno, el Himno

democràcia. Opinava que, malauradament,

Regional Valenciano compuesto por José

«continuaran sent unes falles feixistes» i

Serrano y Maximiliano Thous. Las Fallas

afirmava que:

declaran preferente para el ámbito fallero
la lengua valenciana y en el desarrollo de

«Durant el franquisme, aquesta festa

sus actividades pondrán especial interés en

popular va ser dràsticament controlada per

el uso y defensa de nuestra indiscutible y

la grotesca fauna que va ocupar l’Orxateria

diferenciada personalidad».21

21. Citat per Antoni Ariño (1992: 55).
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Com diu Moisès Pérez, «les Falles es

momentos preparan la redacción de un

pinten de blau» (2017). L’exemple més

Manifiesto Fallero, que tras su aprobación,

clar d’aquesta nova realitat és el canvi

será dado a conocer públicamente».22

d’estendard de la JCF, atès que el creat
el 1953, amb la forma del Penó de la

La principal comesa d’aquesta coordinadora

conquesta —senyera sense franja blava—

era la realització d’un primer congrés

amb l’escut de la JCF (llaurador amb corn

amb l’objectiu d’unir esforços, proposar

de l’abundància i les fulles de llorer, serà

noves iniciatives populars, com revetles,

substituït el 1978 per la senyera amb la

festes, etc., elaborar un nou reglament

corona sobre blau (Flor Moreno, 2011c: 296).

i neutralitzar «los poderes de Ramón
Izquierdo respecto a las Fallas». En aquest

Davant tota aquest manifestacions

mateix sentit, en el 1979, també es va

d’inculcar obstinadament el món

plantejar l’Associació de Fallers del País

faller per part de la JCF, hi hagueren

Valencià. El faller Antoni Moria conta como

discursos alternatius dins de les falles

es va pensar en que «una cosa así sería

amb la reivindicació de la recuperació

“útil e interesante, y celebramos varias

cultural valenciana i, principalment, la

reuniones con vistas a montarla. Teníamos

democratització i despolitització de la

apoyo incluso en las alturas. Pero el

festa. El 1978 hi hagué l’intent de crear un

protagonismo de algunos lo tiró todo por el

Coordinadora de Falles Democràtiques, així

traste, lástima»23. Josep Vicent Bergon afegia

s’explica a Valencia Semanal:

que «cree que esa Asociación podría dar
juego, sería necesaria para ir preparando la

«Los contactos que se han venido realizando

alternativa al actual Reglamento y a la actual

por parte de algunas comisiones falleras

Junta Central Fallera, que es un invento de

y falleros a título individual en pos de

la postguerra. Hay que democratizar las

la creación de la Coordinadora de Fallas

fallas, y los falleros con espíritu democrático

Democráticas siguen adelante, y en estos

deberían unirse y debatir el mejor modo de

22. “Falleros democráticos” a l’apartat La lupa, Valencia Semanal, núm. 32, juliol 1978.
23. “Adiós, fallas franquistas, adiós”, R. Ventura Melià, Valencia Semanal , 4 de Març de 1979.

quitarse de encima una herencia franquista

Lluís Mesa, al seu estudi sobre la transició i

que nos atenaza».

les falles26, estableix una classificació dels

24

projectes innovadors que aparegueren, i les
Junt aquests intents de democratitzar les

identifica dins d’una via radicalitzadora a

falles, durant aquesta època hi hagueren

la comissió de King Kong i les comissions

comissions falleres que volgueren contribuir

del Camí de Montcada. Esta via respon a

a aquest canvi, amb una reivindicació d’una

projectes amb la qualitat de crear noves

festa popular i participativa allunyada de

comissions falleres amb objectius molt

la parafernàlia i l’elitisme oficialista, la

ambiciosos però, en general, amb un suport

recuperació de la indumentària tradicional,

social feble (Mesa, 1996: 72).

la construcció de cadafals pels mateixos
fallers i les activitats culturals. Aquestes

La Falla Jacinto Benavente-Reina Doña

van ser algunes de les característiques

Germana, coneguda per King Kong, va

que van definir les experiències de quatre

tindre una duració de tres anys (1977-1979)

comissions atípiques sorgides o renascudes

i va estar formada fonamentalment per

durant la transició: King-Kong, Arrancapins,

fills de la burgesia valenciana. També va

Cambrils-Camí de Montcada i Pintor

participar gent universitària, intel·lectuals

Jacomart-Camí de Montcada (Castelló

i afins a forces progressistes. Julio Tormo,

Lli, 2014: 131). En altres paraules, Manuel

president de la comissió, al llibret de 1978 fa

García afirmava a les pàgines de Cal Dir,

una reflexió sobre l’objectiu i les premisses

que «esta venerable institución franquista,

del projecte que lidera:

que hasta nuestros días manipula las fallas,
le han salido varias verrugas renovadoras

«Quasi des del seu naixement, entorn de

que empiezan a inquietar seriamente

la Falla King Kong s’ha alçat una certa

al trasnochado reducto del búnker-

curiositat, polèmica a vegades, sobre quina

barraqueta».25

cosa era aquesta Comissió, què pretenia,

24. Op. cit.
25. «La falla “King-Kong”. Entrevista con Julio Tormo», Manuel García, Cal Dir 51, 16 de març de 1978.
26. Podeu trobar una síntesi al capítol signat per Lluís Mesa (1996) al llibre La Festa de les Falles.
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quins estaven darrere d’açò i tota una sèrie

Com a curiositat, cal afegir, que les activitats

de qüestions que han estat alimentades

musicals que tenien lloc els dies de falles,

moltes vegades per deformacions, prejudicis

eren realitzades al Marxador, «instalado

i càbales que moltes vegades han bordejat

este año en la falla King Kong, falla roja

el grotesc per no dir el tràgic. També i des

y marxista —según los grupos de acción

d’altres posicions aquesta falla ha estat punt

valencianista— pues para ellos marxador

d’esperança en la recuperació d’unes festes

viene de Marx, ha tenido la acogida y

que s’havien a poc a poc apartat del poble;

respuesta que sus predecesores en el Micalet.

per a altres ha suposat una contradicció

Todas las noches el marxador se puso a

cultural i social».

rebosar. Las actuaciones de Sardineta, AI
Tall, Lluís Miquel, etc., amenizaron unas

Els objectius d’aquesta comissió eren acabar

veladas y a un público ávido de fiesta

amb la centralització de la JCF, criticar la

popular…».27

comercialització de la festa, fugir de la
coentor de les falles i denunciar la distància

Aquest efímer projecte, a pesar de la il·lusió

entre les comissions i la realitat social.

i compromís dels seus membres, va patir
forts entrebancs en els seus tres anys de vida,

Cal posar èmfasi en la important tasca que

Julio Tormo comentava que «habíamos hecho

realitzà en conrear aspectes culturals, a

fallas para nosotros, fallas underground,

través dels seus llibrets, amb caràcter crític i

y el año pasado decidimos que este año

literari amb importants col·laboracions com

tendríamos un lugar al sol. Hemos tropezado

ara Josep V. Marqués, M. Sanchis Guarner

con un mar de impedimentos burocráticos

o Joan Fuster i els dibuixos de Sento,

y hasta con alguna oscura maniobra —un

Micharmut o Manel Gimeno; la realització de

alto personaje le ofreció dinero al artista

sortejos d’obres d’art donades per artistes de

para arrebatarnos nuestro muñeco—

la talla d’Andreu, Alfaro o Armengol; cursos

pero las fallas de nuestro sector nos han

de valencià o el Cicle de conferències sobre

ayudado en todo…».28 En conclusió, aquesta

Festes i Cultura Popular.

comissió fallera es va caracteritzar per la

27. «Fallas 78», Valencia Semanal 16, 2 de abril de 1978.
28. Valencia Semanal, 14 de març de 1978.

seua interpretació alternativa de las festa,

Toni Mestre, F. Ferrer Pastor, Burguera,

però que es va suspendre per les pressions

Vicent Franch, etc. Col·laboracions gràfiques

externes i també per la poc cohesió interna

d’Harca, Ortifus, A. Heras, Alfaro, etc.

dels seus components (Mesa, 1996: 73).
La idea era acomboiar la gent del barri i fer
Altre projecte de creació d’una nova

de la Comissió un casal normal que tinguera

comissió fallera, va estar el de la comissió de

l’actiu de realitzar viatges, excursions per tot

Cambrils–Camí de Moncada, caracteritzada

el País Valencià. Fent concursos de cantants,

per haver-hi nascut a redós d’un barri obrer.

fer els cants d’albades, cursets de dolçaina,

Aquest projecte va ser de curta durada i es

etc. Simó ja aleshores rumiava sobre fer

va distingir per la manca de cohesió entre

extensiu el model i la influència a tota la

els seus membres (Mesa, 1996: 73). De fet,

ciutat. Mitjançant una ràdio al·legal, com les

després d’uns enfrontaments interns, un

que vindrien després a l’estil de Ràdio Klara,

sector de gent va conformar la creació de la

Ràdio Funny, Ràdio Puça, etc.».29

falla Pintor Jacomart – Camí de Moncada.
Josep Blesa, uns dels promotors, ens ho

Josep Blesa, amb aquesta descripció, es

explica:

referix als anys 1981-1985. Passada aquesta
època i amb el canvi dels directius, la falla

«Una falla que vam trobar gairebé

va deixar de ser un model alternatiu per

desballestada i que l’amic Simó Aguilar i

conformar-se com una discreta comissió

Castelló, amb una colla més intentàrem de

fins l’actualitat. Aquest projecte, a diferència

revitalitzar i donar un aire més combatiu

de la falla King Kong, va gaudir del

i nacionalista, no cal dir-ho. Teníem veu

recolzament del seu barri, del qual eixiren

dins de la Junta Central Fallera i que érem

els seus membres, aspecte que va permetre

considerats com el furóncol, juntament a

la continuïtat al llarg dels anys. L’oposició

d’altres, del mateix esbiaixat, com ara la

a aquest projecte vingué fonamentalment

d’Arrancapins, etc. Eren els anys de la Batalla

de l’exterior i dels dirigents de la festa. Els

de València. Allà vam fer els llibrets en què

objectius d’aquesta comissió es centraren en

escrivien els Vicent A. Estellés, Badia Marín,

l’aposta de la festa popular i l’organització

29. https: //blocs.mesvilaweb.cat/josepblesa/?p=31644 [Última consulta: 13 de gener de 2019].
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d’activitats culturals. A més a més, com hem

Aquest vincle polític entre les falles i la

pogut comprovar, va tindre el suport dels

dreta valenciana va arribar al seu màxim

sectors progressistes (Mesa, 1996: 73 i 74).

en l’acció efectuada durant la cremà de
1982, època on s’estava discutint al Congrés

Altres projectes alternatius al model imposat

dels Diputats l’Estatut d’Autonomia. Els

foren els promoguts per les comissions

punts més controvertits foren les senyes

falleres de l’Av. Burjassot-J. Ballester,

d’identitat i la denominació del territori.

Montortal-Torrefiel, Palleter-Erudit

La dreta regionalista —i com hem vist, les

Orellana o St. Vicent de Paül-Diputada

falles— contemplava la denominació de

Clara Campoamor, a més del projectes

Regne de València, proposta que no era

més consistents com els de Na Jordana o

contemplada. Davant aquest fet, la falla

Arrancapins.

Regne de València – Duc de Calàbria va
proposar realitzar una ferma protesta.

Malgrat tots aquests intents, les falles

Després de diverses reunions al teatre Talia,

seguiren sota el discurs de la dreta

a la qual assistiren gran nombre de fallers,

valenciana. Durant les falles de 1978 es

es va acordar «ante la taxativa negación y

produïren diverses manifestacions en

desprecio del Congresos de los Diputados,

favor d’aquest discurs basat, pràcticament,

ignorando el sentir de la mayoría del pueblo

en l’atac contra qualsevol reivindicació

de Valencia, al no aprobar el artículo 1 del

catalanista, como han acostumat a

Estatuto del Reino de Valencia, donde se

identificar-les. A la cavalcada, «el fantasma,

dignifica nuestro verdadero nombre, el

“peligro”, o como quiera llamársele, del

mundo fallero está dispuesto a romper

catalanismo, hizo su puntual aparición

la tradición de quemar las fallas el día 19

en la Cabalgata de la mano de grupos

de marzo para defender la denominación

regionalistas “bien entendidos” y de la

que históricamente corresponde a nuestro

extrema derecha. No faltaron las alusiones,

pueblo» (Alcañiz, 1990: 242). Una de les veus

ni los muñecos ni las caricaturas. Hasta el

més actives fou Vicent González Lizondo,

profesor Sanchis Guarner desfiló en cartón-

qui va dir que «las fallas son totalmente

piedra por las calles de la ciudad».

apolíticas pero, naturalmente, no podemos

30

30. «Las fallas de la extrema derecha», Valencia Semanal 15, 19-26 de març de 1978.

renunciar a un pasado histórico que siempre

Resseguint Ariño, davant esta manifestació,

hemos asumido y hemos reivindicado

conclou que «el valencianismo

recientemente en el vi Congreso Fallero

temperamental era una modalidad de

[...]. Queda entonces claro que los falleros

la identidad étnica que se encontraba

no admitimos ni admitiremos que se nos

políticamente disponible; pero que en un

quiera involucrar en política, sea esta de la

contexto histórico determinado (transición

tendencia o signo que sea...».

democrática) sólo la derecha tuvo una

31

estrategia de penetración e inserción en
Com diu Antonio Ariño, resulta difícil

el mismo». Així mateix, afirma que «la

quantes comissions van participar en la

religión civil es también poder, pero, no

proposta i quin va ser el grau d’adhesió

menos, comporta un núcleo irreductible

i unanimitat que la mesura va trobar en

y trascendente. Crea orden, pero también

cadascuna de les comissions, però es cert

comunidad. Cuando las Fallas accedieron

que hi hagué fidelitat dels faller d’acord a

a la categoría de fiesta mayor, el poder

què les falles han estat considerades per

instituido procuro investirse del aura

amplis sectors de la població de la ciutat

luminosa que desprendían. Desde entonces,

de València com a símbol de l’autèntic

no han cesado los intentos de apropiación

esperit valencià (1992: 58). Així i tot, moltes

partidista» (1992: 58).

comissions falleres no acceptaren esta
dominació política i van cremar la falla a

S’ha de destacar, com hem pogut comprovar,

l’hora tradicional. Sembla que unes setanta-

que en la iniciativa participaren diversos

cinc de les tres-centes vint-i-quatre falles

dirigents polítics. Alguns d’ells, i després de

que es plantaren aquell any cremaren els

fer de les falles un paper important per al

cadafals a les tres de la matinada —en un

desenvolupament del blaverisme respecte

principi fou cremar-les la matinada del 20

a una capacitat mobilitzadora, estimaren

al 21 de març—, la qual cosa representarà

entrar en política amb la fundació d’una

poc més del 23 % del total, una xifra, en

partit polític que canalitzara electoralment

qualsevol dels casos, bastant significativa

les seus demandes (Peris Llorca, 2014: 51).

(Alcañiz, 1990: 242-243).

De fet, la iniciativa isqué de la Falla Regne

31. Citat en Alcañiz (1990: 242).
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de València-Duc de Calàbria, la qual va

un moment que es perd tot, que és raó per

estar dirigida, des de 1972 fins al 2008, pel

la qual se n’anem a treballar als pobles.

dirigent d’Unió Valenciana i, més tard,

I abandonem la ciutat, que és una de les

parlamentari del PP, Rafael Ferrando,

conseqüències de la transició, l’abandó de la

així com per Vicent González Lizondo un

ciutat de València...».

dels màxims líders del blaverisme polític i
membre de la JCF en anys posteriors.

S’ha d’insistir, que malgrat la continua
denúncia de l’ocupació simbòlica per

En contraposició a tota aquesta maniobra

part del franquisme de diversos espais de

de la dreta valenciana, l’esquerra, la qual

sociabilitat festiva, l’esquerra va deixar

gaudirà del triomf electoral a la ciutat

d’insistir i va renunciar a les falles per ser

de València, mantindrà una posició,

incloses en el seu discurs nacionalista,

respecte les falles, entre la indiferència i el

a pesar del seu caràcter popular, festiu i

menyspreu, quant no amb certa hostilitat

cultural. És cert que es va configurar una

(Flor Moreno, 2011a: 56). És cert que, en

situació difícil, ja que, com escrivia Miquel

la lluita política per governar, hi ha certa

Tàrrega a Valencia Semanal, «ha sido un

reacció per part del nacionalisme valencià,

territorio privilegiado de la derecha durante

racionalista i intel·lectualista, però en el

muchos años y ésta ha impuesto directrices,

conreu de les festes populars, com les falles,

métodos y falleras mayores. La izquierda

l’esquerra no va voler, en cap moment,

social y política ha considerado a las fallas

entrar a defensar-les. Les declaracions

como un “tinglado franquista” sin más y en

d’Eliseu Climent, un dels seus líders més

su estrechez de miras no ha sabido captar ni

destacats del nacionalisme valencià,

la importancia de la fiesta ni la razón de sus

recollides per Vicent Flor, no deixen cap

orígenes».32

dubte:
És interessant la descripció política que fa
«Nosaltres havíem fet aquella gambalatxa,

d’aquell 1980. Als següents paràgrafs, sota el

però, bo, no en va sortir. Perdérem les

títol «Y llegó la blavor», sintetitza la posició

institucions, i perdérem les Falles. Hi ha

política i social del cap i casal:

32. «Entre el pasado y la renovación», Miguel Tárrega, Valencia Semanal 112, març de 1980.

«Dentro de las maniobras confusionistas

y una democratización de las caducas

y manipuladoras que la derecha del “cap i

estructuras falleras […]. Cuarenta años de

casal” puso en marcha para contrarrestar

autoritarismo y manipulación interesada

la hegemonía absoluta de la izquierda,

pesan como una losa y eso lo saben

los falleros, o mejor dicho, la base social

perfectamente todos los falleros con ganas

que representan los falleros ha jugado

de renovación y savia nueva para las fallas.

un papel importante. Los ideólogos de la

Las presiones a las que se ven sometidos

gran ceremonia de la confusión se han

llevan a muchos a arrojar la toalla».33

encontrado con el terreno abonado y con
una infraestructura de base ya montada.

L’arribada de l’esquerra l’any 1979 al

Ha bastado apelar al sentimiento de

consistori valencià va veure un canvi de

“valencianía” y al lema de la “millor

gestió en la JCF —calia adaptar la JCF a

térra del món” para encontrar el apoyo

la nova situació sociopolítica—, a pesar

de amplios sectores falleros en la caza de

dels entrebancs que s’hi posaven des de

“catalanista” […]. Según varios falleros

dins del mateix ens i per les mateixes

consultados, “Ramón izquierdo es el artífice

comissions falleres, les quals tenien la

de este ambiente enrarecido que rodea hoy

qualitat principal de ser tradicionalistes. A

a las fallas”[…]. Pero ahora la histeria ya

més a més, s’ataüllava un cert pessimisme

ha llegado a límites increíbles y va a ser

per part del consistori progressista davant

muy difícil frenarla […]. El inefable GAV ha

una difícil situació de governabilitat de les

practicado también en este sector la política

falles. Van haver-hi moltes mesures per

del topo y ha ido colocando estratégicamente

part de l’ajuntament per democratitzar

a sus hombres entre las filas falleras. Esta

la festa, algunes d’elles rebutjades,

importante minoría es la que azuza al sector

incomprensiblement, per la majoria de

“profesionalista”, que lo único que quiere

presidents de falla, representants de les

es trabajar por las fallas e impulsar la fiesta

seues comissions, aparentment. Des de

en todos los órdenes, contra lo que ellos

les primeres reunions, que l’alcalde i el

califican de “catalanistas”, es decir, contra

regidor de Fira i Festes mantingueren amb

todos aquellos que buscan una renovación

els presidents i la JCF, es va insistir en

33. Op. cit.
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deslligar la JCF de l’Ajuntament. En opinió

per l’Assemblea de presidents. Així que es

d’Enrique Real, regidor de Festes, «debe ser

va proposar que els únics requisits per ser

un organismo autónomo. El Ayuntamiento

fallera major és que fora valenciana, parlara

no ha de marchar por delante de las fallas

valencià i estiguera censada en una falla.

en un plan paternalista y dirigista, sino

Aquest canvi, però, no va ser fàcil. L’any

que debe caminar detrás, apoyando e

1978, l’alcalde de la ciutat va proposar el

impulsando la fiesta a todos los niveles. Hay

canvi d’elecció cansat d’escoltar las voces

que delimitar las funciones y en ese sentido

democráticas demanant falleres populars.

las fallas no las hace el Ayuntamiento, sino

La qüestió va ser proposada als presidents

los falleros. Ellos decidirán el futuro de la

de les comissions, amb la sorpresa de què la

fiesta y el Ayuntamiento, sea de derechas

majoria d’ells van votar per la continuïtat

o de izquierdas, no tiene por qué imponer

del sistema tradicional: l’elecció a dit.35 No

su política».34 Pot ser la situació en que

obstant això, Carmen Dolz es va convertir en

s’hi trobaven les comissions falleres, amb

la primera fallera major elegida de forma

un control de la festa sense xafigar el

democràtica l’any 1980.

poder, feia rebutjar qualsevol proposta
d’autonomia de gestió de les falles,

Com hem anat dient, la democratització de

mantenint-se en una posició còmoda.

la festa va estar difícil de configurar. Els
primers canvis es produïren amb l’entrada

Així mateix, amb la idea de democratitzar

del nou secretari de la JCF l’any 1979 i la

i culturitzar les falles, va estar la proposta

renovació parcial de la jerarquia fallera.

de l’elecció democràtica de la fallera major.

Pepe Maroto va ser l’encarregat de fer els

D’acord amb els estatuts fallers recentment

primers canvis en el funcionament de la

aprovats, corresponia a l’Alcalde l’elecció

festa, tot dins d’un ambient ple de conflictes,

de les falleres majors de la ciutat, així que

atès que hi havia un ampli sector que

qualsevol canvi per una elecció democràtica

defensava l’immobilisme i, a més a més,

d’aquestes tenia que passar necessàriament

veia un rèdit polític en aquest conflicte.

34. «Entre el pasado y la renovación», Miguel Tárrega, Valencia Semanal 112, març de 1980.
35. «De falleras democráticas, nada», Valencia Semanal 6, gener de 1978.

L’arribada d’un nou secretari general, J.

pensa algú que hi hagueren estat permeses

M. Rey de Arteaga, amb els seus principis

d’adoptar el paper social a la par que satíric

eclèctics, com diu Lluís Mesa, va poder

i festiu que els correspon en justícia? I

acabar amb la major part de la conflictivitat

resta clar que no estem parlant d’una

(1996: 69).

politització de les Falles sinó de coherència.
D’una coherència nacionalista, això si, que

Cloem aquest apartat entre la política i les

reflexe la seua indubtable condició de poble.

falles durant la Transició amb una reflexió

Estant així les coses han estat fins i tot

del faller Josep V. Bergón, que sintetitzen tot

lògic que el purament festiu esdevinguera

allò esmentat als paràgrafs anteriors. Sota el

«folklorizante» a l’estil d’un «tablao

títol «Defenent les falles», ens deia que:

flamenco», donat que les Falles han estat
sempre un senzill reflex de la societat que

«Han estat moltes, i pense que injustes per

lis ha pertocat viure. Pretendre que canvien

obviar els seus condicionaments previs,

de la nit al matí sense haver-hi canviat

les crítiques adreçades a les festes falleres

prèviament la seua estructura dirigent,

d’enguany per part d’una certa esquerra que

entra de ple en el terreny de la fantasia

ha optat per generalitzar sense aprofundir

utopia».36

en el fenomen faller. No obstant ha estat
ara, una volta finalitzat el període de la

Finalment cal posar èmfasi en el

Dictadura, quan hom se n’adona de sobte

valencianisme faller, molt latent durant

de la importància de les Falles, i critica

l’època que hem tractat, un terme que

obertament, llevant 4 ó 5 casa: Torrefiel,

Gil-Manuel Hernàndez interpreta com

King-Kong, etc., el seu reaccionarisme i la

la pretensió d’aglutinar l’essència del

seua manipulació. Manipulació que no ens

sentiment valencianista (1995: 573). El

ve d’ara mateix malgrat ser ara quan es

valencianisme faller té com a matriu aquell

denuncie. Les falles han fet el mateix que la

valencianisme temperamental (Hernàndez

majoria dels seus crítics actuals: acomodar-

i Martí, 1995: 569) i respon a una visió

se a un temps i lluitar dins d’ell per una

valencianista oficial de les Falles, aquell que

subsistència el més digne possible. O potser

es va reforçar en la seua especificitat arran

36. «Defenent les falles», dins de l’apartat Carta blanca del número 19 de Valencia Semanal (abril de 1978).
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del nou calendari festiu i la nova concepció

Valenciana. La dreta tornava al consistori

de les Falles que va posar en marxa el

municipal després de dotze anys de govern

franquisme. Com en dècades passades, tota

socialista. Vicente González Lizondo, va

la nuvolosa carregada de valencianisme

ser tinent d’Alcalde i president de la JCF.

que rodejava les falles, havia fet que els

Les Falles de València venien d’una època

fallers i les falleres del cap i casal es sentiren

convulsa que, conforme passava el temps,

doblement valencians, per la condició de

anava tranquil·litzant-se l’ambient de

ser valencians i de ser fallers, ignorant tota

crispació que hi hagué durant la dècada

activitat festiva, cultural, mediambiental

dels huitanta entre l’ajuntament i la

i social practicada a la resta del territori,

gran part del col·lectiu faller. Com hem

la qual gaudeix d’una mateixa condició

comentat anteriorment, aquesta dècada

valenciana que la festa fallera. En aquest

va estar carregada de conflictes entre un

sentit, reproduïm l’opinió de S. Albarracín

govern socialista amb poques intencions

que va aparèixer a les pàgines de Cal Dir:

d’evolucionar i una dreta regional amb
intencions d’involucionar. El resultat va

«Cal comprendre que no és així. Que les

estar un compendi d’estancament faller que

aportacions del cap i casal defineixen allò

va significar una etapa discreta.

valencià com ho fan també les aportacions
dels alacantins, dels castellonencs, dels

L’arribada al poder de la dreta, en cert sentit,

alcoians o dels saguntins. Que també fan

també va significar una prosperitat del

País la sociologia, la lingüística, la ràdio o la

col·lectiu faller, atès que, en aquell moment,

televisió fetes en la nostra llengua, etc. Cal

encara existia una afinitat entre la dreta i les

comprendre, sobre tot, que el País Valencià ha

Falles, els quals defenien els mateix ideals i

segut desfet per un centralisme de segles»

es cercaven per aconseguir rèdits i objectius,

.37

sobretot els de caire polític, aquells que
El valencianisme. Les falles (1991-2017)

el partit d’Unió Valenciana, finalment,

El 25 de juliol de 1991, Rita Barberà

aconseguí. El poder es va aconseguir

accedia a l’alcaldia de València mitjançant

i desaparegueren tots els fantasmes

un pacte entre el Partit Popular i Unió

d’èpoques anteriors. En aquest sentit, una

37. «Contra la manipulació política de les falles», S. Albarracín, Cal Dir 51 (16 de març de 1978).

vegada aconseguit el poder, «ja no li caldrà

València, amb els presidents de la JCF — V.

instrumentalitzar-les tan intensament»

González Lizondo i Santiago Cerviño d’UV,

(Pérez, 2017).

Alfonso Grau, Félix Crespo i Francisco Lledó
del PP—, varen estar bastant tranquils en el

Cal posar l’èmfasi en aquesta situació de

debat polític, «puesto que Grau domesticó

confort amb què arriben les falles a aquest

rápidamente a la oposición socialista, Crespo

punt de la història. Unes falles que, per

sólo pasó una primera parte de mandato con

dir-ho d’alguna forma, estan consolidades.

alguna tensión asamblearia y Lledó sí que

Els complau el model que tenen amb un

sufrió la presión en su tramo final».38 Aquests

programa d’actes assumit, una jerarquia

darrers anys, atès els casos de corrupció

idealitzada amb un control ferm de la festa

del Partit Popular i la vinent convulsió

més que mai i una gran part del col·lectiu

política latent a València, va significar un

faller que simpatitza per complet. per tant:

nerviosisme continu per part dels populars.

no cal fer canvis. Ferran Garcia analitza
perfectament la situació:

Aquesta situació es veia plasmada als
cadafals fallers. En aquest temps de crisi

«A curt termini i inclús estirant-nos fins

i planejant indicis de corrupció, a les

al mitjà termini, és senzill deduir que, pel

falles tornaven les escenes satíriques i

que fa al món oficial faller, l’evolució o les

contundents per criticar els polítics i les

novetats seran escasses. El famós viatge

seues accions. Enrere quedaven dècades de

al centre mamprès per la major part dels

falles blanques i, fins i tot, de recolzament

partits polítics, que en realitat està conduint

als membres de poder, amb missatges

al no-res, no possibilitarà ventilar el

propagandístics i apologètics apareguts

component naftalític de la festa. Seguirem

en cadafals de seccions altes i en la pròpia

com fins ara, confonent tradició amb

falla municipal. Però l’estat de nerviosisme

immobilisme» (Garcia, 2000: 13).

que romandrà en la memòria de la societat
valenciana serà el vergonyós discurs de Rita

En definitiva, els vint-i-tres anys de Rita

Barberà durant la cridà de les Falles de 2015

Barberà al capdavant de l’Ajuntament de

amb tot allò del caloret.

38. «Un personaje para las fallas», Moisés Domínguez, Levante-EMV, 24 de novembre de 2016.
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Joan Ribó, amb els vots de Compromís,

Pere Fuset reconeixia aquest error, del que

PSPV-PSOE i València en Comú, es convertia

denomina “gauche divine” de l’esquerra,

en nou alcalde de la ciutat l’any 2015. Al

amb la seua indiferència cap a l’esquerra,

capdavant de les falles es posava Pere

i per permetre que la dreta social acabara

Fuset, el regidor de Cultura Festiva —Carlos

apoderant-se de les falles.41

Galiana era un altre regidor i faller amb
possibilitats de ser-ho—, amb l’objectiu

Salvador Enguix, en aquest sentit, afirma

de canviar molts aspectes de la festa i la

que «hay que reconocer que Compromís,

intenció, en tot moment, de fer evolucionar

en este terreno, ha roto la tradición de

les Falles. En el seu programa electoral,

las izquierdas, asumiendo, como dice

Compromís havia preparat unes propostes

Pere Fuset, que son una manifestación de

per a les Falles capaces «de renovar

“todos” los valencianos, se piense como se

l’anquilosada maquinaria fallera», havia

piense y se vote como se vote. Lo que otorga

fet una bona anàlisi de la situació fallera i

a la coalición valencianista una enorme

social de la ciutat, per la qual cosa estimaven

ventaja respecto al PSPV-PSOE, y le permite

que l’arribada a la JCF comportaria un canvi

desarmar, en parte, la fuerza tradicional

controlat i amb les idees clares. Gil-Manuel

de la derecha con esta gran manifestación

Hernàndez va donar la clau: «per a recuperar

popular. Las fallas no deberían ser terreno

València per al valencianisme d’esquerres,

de combate político, pero para ello hay que

primer cal recuperar les falles».

“despolitizarlas”, lo que supone para todas

39

40

las izquierdas aceptarlas como parte de la
En aquest mateix sentit, el partit

identidad de los valencianos e integrarse en

nacionalista valencià volia llevar-se l’espina

ellas. Y acabar de una vez por todas con esa

aquella etiqueta que tenien els partits

tendencia a cargar de sentido peyorativo a

d’esquerra en renegar de les falles. El mateix

cuantos términos se usan para referirse a

39. «Són les falles, estúpid», Luis Fernández [en línia].
https: //valentinatopofilia.wordpress.com/2015/05/26/son-les-falles-estupid/ [Consulta: 30-10-2017].
40. Citat en Op. cit.
41. Declaracions aparegudes en l’article «Las fallas de Compromís que no amó la ‘gauche divine’», Salvador
Enguix, La Vanguardia, 8 de març de 2016.

la fiesta y a sus protagonistas. Por eso, me

motiu de controvèrsia. A la fi, l’assemblea

sigue sorprendiendo que algunos de algunas

de presidents va decidir majoritàriament

izquierdas aún sigan usando el término

l’ajornament d’aquest congrés. Moisés

“fallero” como algo negativo. Así les va».42

Domínguez feia crònica d’aquest fet:

A pesar d’haver fet els deures durant la

«Si tot tinguera una certa lògica, el massiu

campanya electoral, Pere Fuset i el seu equip

vot en contra en la nit d’ahir per part dels

no han sabut entrar en bon peu a la JCF. La

presidents de falla a celebrar un Congrés

seua ànsia de canviar les Falles, de moure-

Faller (195 vots per tan sols 21 a favor i onze

les i que evolucionaren, va provocar una

abstencions) suposa liquidar el cicle fins a una

precipitació en moltes decisions. De ben segur

altra orde. No es canviarà el Reglament, en

que sabien que enfront, dins del col·lectiu

vigor des de l’any 2001. Les Falles continuaran

faller (i de la JCF), es toparien amb l’oposició

sota la tutela municipal (a l’hora de la veritat,

intransigent i sistemàtica d’un gran nombre

el punt verdaderament important) i el

de fallers —l’etiqueta de catalanistes i renegats

funcionament seguirà sent el mateix, però

tornava a aparèixer. Així és que molts dels

tampoc es modificaran les imperfeccions que

afers ocorreguts han estat per motius d’idees

té. Els presidents van rebutjar massivament la

polítiques, sense entrar en la vàlua o no de les

celebració del macro debat després de dos anys

decisions mampreses.

en els quals la possibilitat de celebrar-ho ha
estat sobre la taula, s’ha reclamat, s’ha mogut,

En últim lloc, cal entaular el debat que

ha sigut motiu de debats, s’ha fet campanya

sempre està latent en el món faller com és

per la independència (fins a s’ha encunyat el

la despolitització de la JCF amb la concessió

terme «Fallexit») i s’ha fet campanya per la no

d’una gestió autònoma. L’intent, per part

independència. Però el resultat d’ahir deixa

de la JCF, de fer un nou congrés per debatre

la sensació que res d’açò va existir. La d’ahir

aquest important punt i altres que puguen

estava cridada el fracàs precisament per haver

fer evolucionar les falles ha estat un altre

sigut convocada pel regidor Pere Fuset».43

42. Op. cit.
43. «El Congreso Faller s’ajorna després del massiu vot en contra dels presidents», Moisés Domínguez,
Levante-EMV, 15 de novembre de 2017.

pàgina 074

Sembla que les falles de València no tinguen

critique la politització i s’actue recolzant una

la intenció de ser autònomes i pretenen

manipulació política d’un altre signe».44

seguir vinculades a l’Ajuntament. Un dels
motius principals, puga ser la comoditat

Igualment, s’aprecia un debat sobre la

en la que s’hi troben els gestors fallers —

conveniència o no que un regidor siga el

presidents, Agrupacions i Interagrupació—,

president de JCF. El mateix, Pere Fuset té

sabedors que seguixen tenint el poder

dubtes:

de les Falles amb la particularitat de què
no gestionen ni són la part visible de

«Per una banda, és complicat que una

l’organigrama. En aquest sentit, cal afegir

festa amb 400 comissions, un índex tan

l’opinió de Lluís Mesa que ens aporta que la

alt d’ocupació de l’espai públic i amb les

politització de la festa «és l’argument que

consegüents molèsties estiga allunyada de

sempre s’ha gastat per a justificar l’excessiu

l’Ajuntament. D’altra, però, les Falles no

intervencionisme municipal en l’organització

poden instrumentalitzar-se: ni pel poder

de la festa. És clar que n’ha existit. Potser

polític, ni per determinats sectors que fan

n’existisca ara també. Però també és ben cert

oposició partidista des dels casals al govern

que l’associacionisme faller no s’atrevix a

de torn. Potser, d’ací uns quants anys veiem

independitzar-se de l’Ajuntament amb totes

un president de la Junta Central Fallera que

les conseqüències econòmiques i socials

no és un regidor, qui sap. Però les Falles han

que comporta. Preferix que l’organitzen i el

de tindre tots els colors polítics» (Pérez, 2017).

subvencionen sense més problemes. Així que
quan este es queixa de la intervenció política

Des de fora del cap i casal, aquest

també ha de pensar que el paper municipal

avortament d’autonomia fallera s’observa

serà viu mentrimentres les falles no siguen

d’una forma inimaginable. Des de fa molts

suficientment madures com per a ventilar-

anys, qualsevol Junta Local Fallera d’una

se a soles [...]. En definitiva, continuem amb

població amb la festa organitzada gaudeix de

la saludable crítica al poder i a tot el que no

plena autonomia en la gestió administrativa,

agrade. La festa és això i molt més. Però no

social i cultural de les Falles, així com una

oblidem de ser coherents. No vaja a ser que es

elecció democràtica dels gestors de qualsevol

44. «Festa crítica i (no oblidem) també plural», Lluís Mesa, Levante-EMV, 30 d’octubre de 2017.

ens. És evident que l’única dependència és la

populars, per la seua pròpia essència, han

referent a l’aspecte econòmic, on el control

de tenir un paper d’integració social i de

pressupostari cal justificar-lo de manera

participació ciutadana. Si es decanten per

transparent d’acord amb l’ús adequat dels

una opció determinada, i el fallers han estat

diners públics. Cal afegir que la singularitat

recentment dedicats en excés a expedir

i quefer de les juntes i federacions falleres

certificats de valenciania per la dreta i

de moltes poblacions falleres tenen una

anatemes per l’esquerra, es produeix una

demostrada solvència en la pràctica de

fractura social de greus conseqüències per

processos democràtics i d’aïllament de

a la pròpia festa, perquè, entre altres coses,

contaminació política, aspectes que la

deixa de ser plural» ( 2000: 14).

JCF encara sol transitar per la vora d’una
contínua transició.

Cloem l’article amb les paraules de Pau
Raussell, respecte de l’immobilisme de la

Coda

societat valenciana —i en concret de les
Falles—, qui fa una interessant reflexió:

Comptat i debatut, hem pogut comprovar
que qualsevol unió entre les Falles i la

«La enfermedad de Valencia es su carencia

política ha eixit pel mig el valencianisme. La

emocional para conciliar la memoria y la

politització de les Falles és un aspecte difícil

innovación, las manifestaciones populares

de combatre, atès que els pensaments i les

y la modernidad exquisita, lo civilizado de la

formes d’actuar de les persones difícilment

música y lo atávico del ruido, la transgresión

podem discriminar-les de les condicions i

ácrata y el servilismo cortesano, la cortedad

sensibilitats polítiques, tant siguen intenses

segura del minifundio y la amplitud riesgosa

o assossegades. I així és. Malauradament,

del Mediterráneo, el orden de la huerta y

iniciatives culturals o festives de condició

el caos de la urbe. Y así bandeamos entre

extraordinària poden ser rebutjades

modernidad impostada y reacción fingida

per qüestions de pensament polític. En

en un juego repetido. Y las Fallas son una

aquest sentit, fem nostres les paraules de

cíclica sublimación de estas tensiones no

Ferran Garcia, qui afirma que «les falles

resueltas».45

45. «Ajoblanco 76», Bostezo 8, 2013, p. 65.
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Falla Santa
Anna de
Sagunt
Úrsola o la
veu de la
dona en el
segle XV
Manuel Civera
i Gómez

Introducció
L’any 2007, el descobriment a l’Arxiu
Municipal de València de la Causa
Criminal (CC) Denunciacions i comissions
MCCCCXXVII, AMV, Processos vv-65, 14271428 per l’intent d’assassinar el morvedrí
Jacme Erau, alter Folc, ens va revelar una
extraordinària història d’amor esdevinguda
a Morvedre entre 1425 i 1428.1 La causa
criminal és per ella mateixa una obra digna
de ser tinguda com a patrimoni literari de
temàtica judicial de primer ordre en el nostre
àmbit lingüístic, raó per la qual els saguntins
i els valencians haurem de treballar perquè
es reedite amb el text manuscrit original i la
corresponent transcripció. Un segon aspecte
interessantíssim de la causa és l’abundant
informació sobre la societat, l’urbanisme i
les festes de Morvedre medieval. Un tercer
aspecte que n’eleva l’interés és que la història
d’amor que subjau fou recreada en dues
obres extraordinàries per dos valencians
del Segle d’Or: Jaume Roig en l’Spill i Joan
Martorell en la Comèdia de Calixt i Melibea,
com explique en el llibre La gènesi de la
Celestina.

1. Díaz Borrás, Andrés (2007): Contra Úrsola.
Morvedre 1425-1428. Una aproximación histórica.
Centro Arqueológico Saguntino.
assaig guanyador premi emili llueca

L’Associació Cultural de la Falla de Santa

Jacme Erau, casat amb la jove i bella Úrsola

Anna dedica el llibre d’enguany a parlar de

Vilarroya. Ella era d’ascendència humil,

les veus de les dones al llarg de la història

filla de l’obrer de vila Joan Vilarroya, i pel

i en els més diversos camps de l’activitat

desembre de 1425 era mare d’un nadó que

humana. En aquest sentit, la història

degué ser engendrat a principi de 1424,

d’Úrsola ens permet identificar la veu

precisament quan el rei Alfons el Magnànim

silenciada de les morvedrines medievals en

visità Morvedre. Jacme era un pagés ric, un

la institució escolar, en les representacions

propietari descendent de la noblesa catalana

dels actes sacramentals, en la justícia, en la

dels Folc i del Guerau. Físicament, segons

política, en la família, en la societat i en els

paraules d’Úrsola, era menut com un xiquet

temes quotidians i afectius com a esposes,

i lleig, i era públic que maltractava la seua

amants, alcavotes i fetilleres. Tot plegat, ens

jove i bella esposa.

descobreix Úrsola Vilarroya, una dona que
emergeix en una societat que les utilitzava

Quan el mestre Joan veié Úrsola, se

i les obviava. Perquè entengueu la font

n’enamorà bojament i requerí l’ajuda de

del que exposaré sobre la veu de la dona,

l’alcavota Caterina. La Nit de Nadal de

resumiré primerament el nucli central de la

1425 es representà l’acte sacramental de

història d’Úrsola.

la Nativitat a l’Església de Santa Maria, i
Caterina demanà a la seua veïna Úrsola

La història d’Úrsola entre 1425 i 1428

les polseres per disfressar Joan, el qual
representava el paper de la Verge Maria.

El curs escolar de 1425, el jove batxiller

Amb l’ús de les polseres d’Úrsola, Caterina

Joan Argent, fill del prohom d’Almenara

començà a fetillar-la. De fet, en acabar la

Doménech Argent, va ser destinat a les

representació, Caterina comentà l’obra

escoles parroquials de Morvedre que se

amb Úrsola i aprofità per dir-li que Joan la

situaven a l’illa de cases a l’oest de la plaça

volia i desitjava parlar amb ella. Úrsola li

dels Tarongers (ara dels Berenguer). Joan

va dir enfadada que no s’atrevira a parlar-li

tenia, lògicament, bones relacions amb el

d’aquest tema perquè, si se n’assabentava

paborde de les escoles, el capellà Llorenç

el marit, ho passarien malament. Caterina,

Camarelles, i amb la seua ama i concubina

que coneixia l’art de l’alcavoteria, continuà

Caterina Barrot. L’illa, situada a l’oest de

amb les seues arts i fins a tres vegades

l’escola, era la casa senyorial del prohom

parlà a Úrsola de l’amor que sentia Joan per
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ella; li deia que Joan estava malalt d’amar i

justícia per posar-hi pau. Durant l’estiu,

desitjava veure-la i parlar-li. Úrsola refusà

Joan buscà la complicitat de les veïnes

tres vegades la proposta de veure’s amb

Constança i Francesca per burlar millor

Joan.

el marit d’Úrsola. Al corral de Constança,
que se situava davant del corral de la casa

Des de l’escola, Joan no perdia de vista les

d’Úrsola (ara cases que donen al Calvari),

finestres de la casa d’Úrsola per veure-la i,

consumaren l’amor de l’estiu moltes vegades

quan pujava a la muntanya a practicar la

sota el dosser de la figuera.

falconeria mirava la torre i les terrasses de la
seua casa. Caterina, amb gran habilitat, anà

A final d’octubre morí el pare d’Úrsola,

capgirant-la i li oferia la casa del prevere per

Joan Vilarroya. Mentre Jacme Erau anava

trobar-s’hi. Úrsola finalment acceptà amb

als funerals a València, per Tots Sants (1 de

la condició que no la tocara. En la primera

novembre) Úrsola i Joan feren l’amor en la

trobada, però, quan Joan la va tindre davant,

casa senyorial. Al dia següent estigueren

l’abraçà i ella va eixir corrents. Caterina va

junts a casa de Constança i, quan tornà

persistir perquè es veren de nou, prometent-

Jacme de València, els sorprengué fent-ho i

li que Joan es comprometia a no tocar-la

apallissà la muller; Joan, per no enfrontar-

i Úrsola accedí per segona vegada. En la

s’hi, hagué d’escapar per la muntanya. El dia

segona trobada Joan tampoc pogué contenir-

20 de desembre de 1426 Jacme viatjà de nou

se i Úrsola isqué espantada. Caterina

a València i els amants passaren dos dies

continuà alcavotejant-la.

junts en les cases de Camarelles i Constança.
En una d’aquestes dues trobades amoroses

Úrsola passà la Pasqua a València i la sega

Úrsola quedà embarassada. Fou aleshores

a Canet. Un dia que venia de la casa dels

que Úrsola i Joan ordiren enverinar Jacme

sogres, Joan l’esperà al celler del prevere

Erau i ho provaren sense èxit amb infusions

i al terra feren l’amor. La passió anà en

de baladre i administrant-li pólvores per als

augment i a partir de les festes de Sant

escarabats.

Joan, en els bous que feren a la Plaça Major,
l’amor de la parella fou de domini públic.

La tensió augmentà i els Erau cercaven

Úrsola va renyir amb la família, i els amics

a València un sicari que es comprometé

de Joan Argent buscaven els homes de Jacme

a assassinar Joan; per l’altra part, Joan

Erau per batre’s. Hagué d’intervindre el

contractà un sicari, Arnau, el barber de

Sogorb, amb el propòsit d’eliminar Jacme.

dones, i per restituir la llei els jutges, els

El sicari Arnau assegurà als amants que

jurats i els Erau elegiren l’alcavota Caterina

enverinaria Jacme amb arsènic i, si no

com a boc expiatori i capgiraren Úrsula per

moria, el mataria per algun camí. Pel

deixar-ho ben nugat. Al juny interrogaren

febrer, la salut de Jacme s’agreujà i un dia,

Úrsola i va fingir estar fetillada per Caterina,

estan postrat al llit, intentaren matar-

i el dia 8 de juliol l’alcavota va ser declarada

lo. Aleshores, Pere Çaidia, fill del batle i

culpable i sentenciada a morir cremada.

amic de Joan, se’n va penedir i contà al

Com que el part d’Úrsola s’esperava per a

metge Berbegal les intencions de Joan i

finals de juliol, se suspengué el procés.

Úrsola. El químic salvà la vida a Jacme
sondant-lo als pits i als testicles. Els Erau

Al gener de 1428, el rei Alfons el Magnànim

denunciaren el cas al justícia i incoaren una

convocà les Cort de València des de

causa criminal contra tots els implicats. A

Barraques del Real, precisament on els

principi de la Quaresma de 1426 els amants

Argent tenien les propietats. Al setembre,

intercanviaren regals i s’acomiadaren. Joan

el Justícia en Criminal, Joan Claramunt, va

escrigué una carta d’amor i comiat a Úrsola,

reactivar el procés i el dia 3 interrogaren

que li va llegir Francesc Llorenç.

Úrsola per comprovar si realment havia
estat fetillada. Li prepararen un parany i

A l’abril de 1427 passà el cas al Justícia

demostraren que tot havia estat una farsa,

en Criminal i al maig començaren els

és a dir, havien enganyat la Justícia. El

interrogatoris. Tots els homes implicats,

jutge va decidir empresonar-la, però els

és a dir, el mestre Joan Argent, el nebot del

Erau en demanaren la llibertat provisional

prevere Francesc Llorenç i Arnau, barber de

i els la concediren amb una fiança de

Sogorb, desaparegueren i foren declarats

2.000 lliures i el compromís de no eixir de

contumaços. El prevere Llorenç Camarelles

la ciutat de València. El dia 16 d’octubre

es va acollir a la jurisdicció eclesial. Pere

es traslladaren les Corts a Morvedre i es

Jover, marit de Constança, s’enrolà en la

clausuraren satisfactòriament. El dia 24 de

galera de Roís de Corella. La intervenció de

novembre el fiscal reial Anglesola demanà

la Justícia va pretendre amagar la paternitat

al jutge que es procedira contra Úrsola i la

del primer fill d’Úrsola i pactà la fugida

resta d’implicats, i quan tot estava preparat

dels homes i foren declarats contumaços.

perquè entraren de nou a la presó el dia 29,

L’actuació de la Justícia se centrà en les

el vicecanceller Jaume Pelegrí ordenà que
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no se sentenciara els imputats perquè la

els esclaus. En aquesta escala de valors

clausura satisfactòria de les Corts activà

socials, un jueu o un musulmà no podien

el privilegi reial de deixar en llibertat els

tindre un serf cristià. Els cristians, ben al

sentenciats culpables sense delicte de sang.

contrari, podien tindre esclaus i serfs de
les altres religions monoteistes. La relació

La veu de la dona

matrimonial entre membres de comunitats
religioses diferents estava prohibida i només

Abans d’extraure el que la història d’Úrsola

en condicions i dispenses papals i reials

aporta al coneixement de la dona medieval

podien realitzar-se. Moltes dones de totes

morvedrina, cal explicar algunes qüestions

les religions, sobretot les que disposaven

generals. En primer lloc, cal dir que en

d’escassos recursos econòmics, exercien

la baixa Edat Mitjana a Morvedre vivien

la prostitució, però estava prohibit que

tres tipus de comunitats perfectament

fornicaren amb persones que no foren de

diferenciades per la religió: la cristiana,

la mateixa comunitat religiosa. La societat

la jueva i la musulmana. Des dels primers

medieval prohibia tota mena de relacions

segles de l’imperi, els caps de l’Església

homosexuals, considerades un pecat de

prohibiren que els cristians maridaren

sodomia.

amb jueus i musulmans. Cadascuna de les
comunitats tenien una consideració social:

En aquella societat estamental i escalonada,

la cristiana ostentava el poder i ocupava

les dones de qualsevol comunitat i condició

el cim pel privilegi de les lleis; seguia la

estaven tutelades pels homes. Déu, l’ésser

comunitat jueva, que era considerada

superior, es considerava mascle; de fet, el

com a patrimoni reial i disposava de

fill de Déu, Jesucrist, era un baró. Els teòlegs

concessions per comerciar i prestar

cristians justificaven l’estatus inferior de la

diners, i la musulmana ocupava l’escaló

dona perquè en el llibre del Gènesi s’afirma

més baix de la societat i sovint eren serfs

que Eva va ser feta a partir d’una costella

dels senyors feudals. La societat cristiana

d’Adam, en conseqüència, subsidiària

medieval estava formada per estaments.

d’Adam, i perquè fou Eva (la dona) qui va

Per una banda estaven els ciutadans amb

desobeir les ordres de Déu de no menjar de

representació en les Corts: la noblesa, la

l’arbre del bé i del mal. Segons el Gènesi,

burgesia i el clero. Per una altra banda

Eva va escoltar la veu del dimoni i es va

estava el poble baix o serfs de la gleva i

deixar convéncer, menjà del fruit prohibit

i en féu menjar a Adam. És a dir, per ella

prohoms de la baixa noblesa morvedrina,

foren expulsats del Paradís (Jardí de l’Edén)

pretenia regenerar la branca familiar dels

i l’Església considerà que la dona havia creat

Folc Erau.

el pecat. Per cert, l’arbre bíblic en la tradició
medieval valenciana era una figuera, però

En la primavera de 1426, quan començaren

la pomera quedà establerta definitivament.

les relacions adúlteres entre Úrsola i Joan

De manera que Eva va caure en la temptació

Argent, ella tenia un fill de bolquerets,

de menjar-se la figa que el dimoni, en forma

la qual cosa vol dir que es va quedar

de serp, li va oferir. I quan Adam es menjà

embarassada a primeries de 1424 i nasqué

la figa que agafà Eva, s’adonaren de les

a finals d’aquell mateix any. Durant

conseqüències de la desobediència i de l’ús

l’any 1425 el nen era de bolquerets i, en

inadequat del lliure albir: es convertiren en

conseqüència, no caminava per Nadal, i

mortals, sentiren vergonya d’anar nus i es

en un interval de temps d’un any abans

taparen amb pàmpols de figuera. En el Nou

pogué quedar-se embarassada en 1424,

Testament l’estat modèlic de la dona és la

de manera que hagué de donar a llum

virginitat, la submissió al marit...

abans de finals de 1425. Si el marit Jacme
Folc era raquític i impotent per les seues

La veu de la dona en la família

característiques físiques i perquè en la
família estava emparat pel sogre, Folc

La informació sobre la història d’Úrsola

Erau, i el seu parent Francesc Guerau, qui

que proporciona la causa criminal abasta

era el pare de la criatura? En el supòsit

entre els anys 1424 i 1428, però no s’explica

que el pare no fóra el marit, podria haver

la vida de la protagonista anteriorment al

sigut un familiar proper, el sogre, l’oncle.

matrimoni, ni posteriorment a l’absolució

Jo considere que podria haver estat el rei

reial. No obstant això, disposem d’algunes

Alfons que estigué a Morvedre a finals de

dades sobre la família d’Úrsola. Son pare

gener de 1424, i potser Úrsola, jove esposa

i els germans eren obrers de vila. Pel text

d’una de les famílies més distingides de

sabem que Úrsola era jove i molt bella, i

la ciutat, formava part del seguici local

que fou casada amb Jacme Erau, el qual

al servei del rei. I ho crec perquè sent

era xicotet com un infant, negre i lleig

Úrsola la protagonista de l’adulteri, de

de huit o nou anys. Ben possiblement, el

l’enverinament del marit i de l’engany a la

matrimoni d’Úrsola amb l’hereu dels Folc,

Justícia, el rei li salvà la vida.
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La societat medieval menystenia les dones,

A la fi, Steve de Pina va seguir Caterina a

com podem veure en la causa criminal; els

casa del prevere Llorenç Camarelles i allà,

marits pegaven a les mullers quan advertien

mentre s’ofegava per l’asma, el nebot del

que la seua actitud no era submisa, quan

capellà, Francesc Llorenç, l’assassinà amb

contravenien les normes de la casa o els

dues garrotades amb la col·laboració del

principis de fidelitat, i/o simplement quan

prevere i de Caterina. L’assassinat d’un dels

els marits quan estaven ebris. Úrsola era

cònjuges era i és un crim, un homicidi, i com

maltractada pel seu marit, Jacme Folc,

a tal es refusa absolutament pel respecte a la

potser abans de desembre de 1425 perquè

vida. Ara, en la societat medieval, en la qual

sabia que ell no era pare del primer fill,

les dones eren utilitzades i els marits podien

i després perquè eren vox populi les

matar en un mal colp a la muller, no sembla

relacions amoroses d’Úrsola amb el mestre

tan horrible perquè les dones intentaven

Joan Argent. En els matrimonis casats per

eixir d’aquell pou i es defensaven enverinant

interessos, més encara quan les dones eren

el marit per eliminar el perill.

més joves que els marits, es mesclaven els
problemes de relació, adulteri, alcoholisme,

En termes més genèrics, el masclisme de la

etc., que solien derivar en violència

societat es revela en la versió que dóna de

domèstica. Els marits pegaven a les dones

la història saguntina el metge i escriptor

i les dones es defenien dels marits com

valencià Jaume Roig en el fragment de l’Spill

podien. En la història d’Úrsola hem vist que

(1460), el qual diu: «Arribà el protagonista

la protagonista era maltractada pel marit,

a Morvedre i per la nit... La muller d’un bon

més encara quan fou fetillada (entendrem

pagés li donava a entendre que s’havia alçat

preparada per a acceptar la tercera

de matinada per fer gran carbonada i la va

persona), fou alcavotejada, cometé adulteri

pillar adulterant (cometent adulteri) en lo

amb assiduïtat i quedà embarassada.

celler. Quan el protagonista tenia la rella

Com a conseqüència, els amants (Úrsola i

encesa, li la posà en lo camp seu i li deixà la

Joan) projectaren matar el marit, primer

llavor. Després el protagonista se’n partí i el

enverinant-lo i finalment a mans d’un

foc de l’amor d’ella es dormí. Amb tal estat

sicari. En la història de Caterina Barrot,

de coses hagueren de procedir a la curació

concubina del rector, sembla que Steve

i a la punició, la qual fou proporcionada i

de Pina també pegava a Caterina i ella es

certament digna de gran memòria. Alt en la

protegia sent l’ama del capellà Camarelles.

glòria Déu lo col·loque». La versió exposada

de Jaume Roig és, efectivament, masclista i

a Úrsola la carta de Joan. Des de l’antiguitat,

misògina, i jo diria que maniquea: la muller

doncs, la dona ha estat inferior en l’escala

és mentidera i adúltera, i el pagés és bo i just.

social i, per mantindre aquesta situació
de privilegi dels homes, a la dona no se li

Aquest panorama social, vist a través de la

ensenyava a llegir i escriure. Certament, les

literatura, canvia en la Comèdia de Calixt

dones pertanyents a l’alta noblesa sabien

i Melibea, al meu entendre basada també

llegir i escriure, coneixements que adquirien

en la història d’Úrsola, perquè l’autor, Joan

per tutors específics. Cal dir que Isabel de

Martorell, fa que els personatges (Calixt,

Villena (1430–1490), filla bastarda d’Enric

Melibea, Celestina...) actuen per primera

de Villena de la casa de Castella i Aragó, fou

vegada en la literatura prescindint de

la primera dona documentada que escrigué

principis legals, religiosos i morals. És a dir,

Vita Christi. Hi ha autors que consideren

actuaven seguint els seu lliure albir. Talment

que Vita Christi fou la resposta a un llibre

com feren Joan Argent, Úrsola Vilarroya

misogin famós de 1460, Spill o Llibre de les

i Caterina Barrot. L’homicidi de les dones

dones de Jaume Roig (principi s. XV–1478).

o la sentència de la dona a mort era prou
comuna. En la història d’Úrsola no es tenen

La veu de la dona en la representació dels

en compte els eximents: es condemnà a mort

actes sacramentals

i tot seguit cremaren a Caterina. Fou el boc
expiatori.

La Nit de Nadal de 1425, a l’església de
Santa Maria de Morvedre es representava

La veu de la dona a l’escola

com era costums la Nativitat. En els actes
sacramentals medievals les dones no podien

El batxiller Joan Argent fou contractat per

participar, com podem veure encara en

les escoles parroquials de Santa Maria.

el Misteri d’Elx (Ascensió de Maria). Els

L’escola era de xiquets, les xiquetes no hi

papers de les dones els representaven

anaven o potser assistien a sessions de

xiquets que tenien la veu blanca o joves. En

costura, com feien les escoles de principi del

la representació de 1425, Joan Argent féu

segle XX. De fet, la immensa majoria de les

el paper de la Verge Maria, fet que aprofità

dones medievals no sabien llegir ni escriure.

l’ama i concubina del prevere per fetillar

En la història, Francesc Llorenç, nebot del

Úrsola. L’alcavota li amprà a la jove muller

prevere Llorenç Camarelles, hagué de llegir

de Jacme Erau les polseres per a disfressar
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el mestre de Maria. La concepció màgica de

eren les més culpables. En la història veiem

l’Edat Mitjana entenia que, si un objecte sant

que els homes (Joan Argent, Francesc Llorenç

posava en contacte un xic i una xica, unia

i Llorenç Camarelles) fugiren de la Justícia,

positivament els sentiments de la parella.

i les dones (Úrsola, Caterina, Constança

Això és màgia, eren supersticions antigues,

i Antònia) es quedaren a Morvedre i

però evidencia que si un objecte d’una dona

suportaren els interrogatoris i la presó.

era utilitzat per un home això comportava

Una d’elles, Caterina, va patir el turment i

pensar i compartir fets que hi facilitaven

fou cremada viva. Cal destacar que Úrsola

les converses entre els dos i, amb això,

pertanyia a la noblesa local i que Caterina

augmentaven les possibilitats d’establir

era humil, i en l’anàlisi dels fets Úrsola tenia

relacions.

més responsabilitat que Caterina perquè
acceptà ser fetillada, fou adúltera, enverinà

La veu de la dona en les institucions

el marit i va enganyar la Justícia; no obstant
això, ella salvà la vida i Caterina pagà les

En l’Edat Mitjana, com s’aprecia en la

costes del judici i ho pagà en la foguera el dia

història d’Úrsola inclosa en una causa

8 de juliol de 1427. La doble vara d’amidar

criminal en la quals participen justícies

les classes social era un fet, i per complir-

(jutges), fiscals, procuradors, advocats,

se es forçaven confessions, es presentaven

notaris, jurats, batles, secretaris, agutzils,

proves falses, es compraven els resultats i es

morro de vaques… tots absolutament

mentia descaradament. Els interrogatoris

eren homes i, consegüentment, la veu i

d’Úrsola pel novembre de 1428 demostraren

la sensibilitat de les dones eren alienes a

que Úrsola s’havia burlat de la Justícia

l’hora de jutjar les persones. En la judicatura

i amb això s’evidencià que els Erau, els

medieval no podien exercir les dones, i

Jurats de la Vila i la Judicatura hi havien

els efectes d’aquella situació encara es

col·laborat o ho havien ordit per amagar

mantenen en l’alta judicatura actual. És

vergonyes més grans com era la paternitat

veritat que en l’escaló d’advocacia hi ha

del primer fill d’Úrsola. Quan tot estava

actualment una majoria de dones, però són

preparat per a aplicar la justícia a Úrsola i

ben poques les que arriben als Tribunals

la resta d’implicades, el rei, en aplicació de

Suprems i al Consell del Tribunal Superior.

la gràcia d’indult, els salvà la vida. Sabem

Les dones sempre tenien la culpa, i entre

que a primeries de 1424 el rei Alfons el

dones de diferent nivell social les humils

Magnànim estigué a Morvedre per temperar

la noblesa morvedrina; sabem també que

greus per a les alcavotes i l’exposició a la

la baixa noblesa local hostatjaven el rei i el

vergonya pública. En aquest sentit, he de

seu seguici al Palau del Delme, i posaven

dir que la picota de Morvedre se situava

al seu servei les donzelles més agraciades

ben probablement al peu de la barana de

de la vila. Si bé no tenim documentat que

l’escala nord de Santa Maria, perquè al banc

Úrsola estiguera al servei del rei Alfons i

de les mentides era i és encara el nucli de les

que tingueren relacions carnals, no podem

activitat socioreligioses: batejos, comunions,

descartar que el rei –que no li agradaven

casaments, defuncions, proclames, bans,

poc les dones– fóra el pare del primer fill

encants... L’alcavoteria era un servei que es

d’Úrsola.

pagava perquè implicava riscos, més encara
quan la relació era adúltera i les persones

En l’aspecte polític era absolutament igual:

implicades tenien béns i eren poderoses. En

no coneixem cap dona que siga batle, alcaid,

la història d’Úrsola, l’alcavota Caterina rebé

jurats… Certament, les dones de la noblesa

diners, plata, regals i també oli, vi, farina...

podien ser reines, duquesses, marqueses,

com a compensació als seues serveis.

comtesses i baronesses.

També en reberen les veïnes facilitadores
Constança i Francesca. L’alcavoteria estava

En el clergat, com encara podem apreciar,

perseguida, però quan hi havia necessitats

les dones no tenen cap possibilitat d’ocupar

es realitzava igualment. La relació home-

alts càrrecs eclesials: papes, arquebisbes,

dona els venia marcada per la família i

bisbes, cardenals... Certament, les famílies

responia quasi sempre a l’augment del

nobles, prèvia donació de béns a les

patrimoni familiar, de manera que la relació

congregacions, podien ocupar el càrrec

espontània era quasi bé impossible. La

d’abadesses i porteres.

relació home-dona no subjecta al costum
social només es podia establir saltant-se la

La veu de l’alcavota

llei i fent ús de la consciència de la parella
mitjançant pràctiques d’alcavoteria. Les

Les dones alcavotes facilitaven el contacte

dones escapaven a la tirania dels marits

de les dones amb els homes, laics o

violents mitjançant la tutela d’altres

clergues, amb finalitats de fornicar. Era

homes més poderosos o que els oferien

una pràctica perseguida per la Justícia

una cobertura més segura. Caterina,

i conseqüentment comportava càstigs

segurament, era maltractada pel seu marit
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vell i malalt d’asma, i pel seu germà i

una mala esposa perquè era adúltera, que

mossén Bernat Barrot; ella buscà protecció

era assassina perquè va intentar enverinar

posant-se en amo a casa del prevere Llorenç

el marit, que va cometre perjur i traïció

Camarelles, i acabà sent la seua concubina.

perquè va fingir estar fetillada i confessà

La causa també revela que Caterina

en contra de l’alcavota Caterina, i que tenia

alcavotejà Agnes Llopis amb el fill del batle,

una actitud antisocial perquè enganyà la

Pere Çaidia, amic de Joan. La fetilleria, que

Justícia fingint estar fetillada. Tot això fou

en essència era l’art de fer possible la relació,

veritat; però és veritat només pel cantó de la

també era considerat un acte de bruixeria i

legalitat vigent, i encara no. Vaig a intentar

era perseguit per la Justícia i l’Església.

fer de defensor del diable punt per punt.

Caterina era fetillera, alcavota, concubina
del prevere (no sabem si era prostituta) i

Úrsola era una adolescent adúltera, sí, però

assassina, per això fou el boc expiatori en el

no és menys cert que ho fou després de ser

sumari contra Úrsola. Caterina alcavotejà

utilitzada pel sistema i haver estat entregada

Úrsola Vilarroya i Agnés Llopis. Quan Joan

a la satisfacció sexual d’un personatge

Argent hagué de desaparéixer per evitar la

noble. De manera que, si estic encertat en la

Justícia, Caterina proposà a Úsola presentar-

hipòtesi del primer fill, primerament, sent

li un prevere poderós que l’estimaria i la

molt jove, de quinze a divuit anys, no fou

protegiria, Salzadello; però Úrsola refusà

adúltera ben probablement, sinó violada per

la proposta. Practicà la fetilleria en Úrsola,

representants del sistema (sogre, parents o

participà en la mort del segon marit Steve de

rei). Després, quan tenia entre divuit i vint-

Pina i fou acusada de participar en la mot de

i-un anys, la relació amorosa amb el mestre

Francesc d’Oto, marit de la filla de Domingo

Joan Argent fou adúltera, però amb una gran

Sánchez (Coll de Garrafa).

dignitat personal respongué al sentiment
de l’amor i guiada per la seua concepció

Elogi a la personalitat d’Úrsola Vilarroya

de llibertat davant de la tradició i de la llei
(lliure albir).

La causa criminal per l’intent d’assassinar
l’hom honrat Jacme Erau, altrament dit

Era assassina o va actuar amb sentiments

Folc, ens revela la història singular d’una

assassins, perquè confessà davant el

dama, Úrsola Vilarroya. Davant del repàs

tribunal que més d’una nit va tenir la

de la seua vida podem quedar-nos que era

temptació d’ofegar-lo en el llit o d’esclafar-li

el cap quan treia els diners de la caixa. Cert,

de Sogorb. En aquest pla, Úrsola salvava la

però no ho va fer mai. La idea li la provocà la

vida si perjurava (fingir estar fetillada) i

relació violenta amb el marit, que li pegava.

acusava Caterina. Ella hagué d’acceptar el

Sí que col·laborà en l’intent d’enverinar-lo

pla perquè, en qualsevol cas, Caterina tenia

quan quedà embarassada de Joan Argent,

els càrrecs suficients com per a condemnar-

i s’esperava una reacció imprevisible del

la a mort cremada en la foguera. A més

marit. Certament infringia la llei dels homes

d’això havia de continuar criant els seus dos

i de Déu, però ja he exposat que al meu

fills en la més tendra infantesa.

entendre en l’Edat Mitjana, quan s’arribava a
aquest punt, la lluita entre marit i muller era

Úrsola perjurà, va fingir davant de la Cort de

a vida o mort d’un dels dos cònjuges. Bastant

Justícia que havia estat fetillada per Caterina.

raó havia de tindre Úrsola per fer això quan

¿Per què ho va fer, si tot sembla indicar que

els familiars, en la segona part del judici,

hi havia suficients fets que incriminaven

retiraren la demanda i pagaren la fiança

Caterina de fetilleria (polseres d’Úrsola,

de 2.000 lliures perquè no anara a la presó

viandes, vi i nòmines), l’incriminaven

i després mogueren cel i terra perquè el rei

d’alcavotejar Úrsola pel seu testimoni i

anul·lara la causa.

d’altres veïnes, l’incriminaven de complicitat
en l’enverinament de Jacme, i l’incriminava

Úrsola fou infidel a la seua amiga i alcavota

la complicitat en la mort del marit? Entenc

Caterina, cert, però perquè no fou fidel.

que fou un error o un excés de confiança dels

Tinguem en compte que aquella causa era

poderosos Folc, atés que la causa criminal

una comèdia en què tot estava pactat i

era una pantomima ordida pels Folc, potser

sentenciat per sota mà. Al meu entendre,

pels Argent, pels jurats de Morvedre i la

els Folc pactaren un pla amb els Argent que

Judicatura. Va ser un error que estigué a

evitava descobrir la paternitat del primer

punt de carregar-se tot el pla perquè en la

fill d’Úrsola. El pla resoldria el conflicte

part final del procés el jutge Joan Claramunt

només amb un boc expiatori, Caterina

demostrà que Úrsola havia fingit estar

Barrot, acusant-la de fetillera (bruixeria),

fetillada. Finalment, les Corts fermades a

alcavota i assassina, a canvi de deixar

Morvedre el 17 d’octubre de 1428 permeteren

marxar (enrolats en l’armada reial) com a

al rei alliberar tot els implicats en causes

condemnats i contumaços els homes Joan

criminals que no hagueren produït sang,

Argent, Francesc Llorenç i Arnau el barber

entre les dones implicades Úrsola Vilarroya.
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En resum, podem afirmar que Úrsola fou

ITINERARI D’ÚRSOLA,

una jove molt bella que en la primera

per Manuel Civera i Gómez

meitat del segle XV va protagonitzar una
història que implicava des del veïnat més

A. Placeta dels Tarongers

humil de Morvedre fins al mateix rei Alfons

(ara dels Berenguer)

el Magnànim, passant per tota la noblesa

1. Església de Santa Maria (façana sud), on es

local i del regne. El seu mèrit fou viure

representà l’acte de la Nativitat

seguint el lliure albir, almenys durant un

2. Estudi General (després casa dels

any. Va viure una experiència impensable

Berenguer), on era mestre Joan Argent

per a la majoria dels mortals: compartir el

3. Casa dels justícies Vives, Hostal dels Jueus,

seu afecte i el seu cos amb qui va desitjar

c. de l’Escola Jueva

per damunt de normes socials, de la moral
catòlica, de l’amenaça de la Justícia i els

B. Carrer del Guerau

càstigs personals del marit. Per la notorietat

(ara amortitzat i placeta de Sant Tomeu)

dels actes que protagonitzà (visita del rei a

4. Casa senyorial dels Folc (façana nord) amb

Morvedre, causa criminal, Corts de 1428),

la porta principal i del magatzem

per la relació que va tindre amb la noblesa

5. Casa del paborde Llorenç Camarelles, on es

valenciana i morvedrina (el rei Alfons el

forjà el fetill i l’alcavoteig

Magnànim, Folc Erau i noblesa morvedrina

6. Casa dels Llopis on vivia Agnés Llopis,

i valenciana) i per la singularitat de la seua

alcavotejada per Caterina

aventura amorosa (recreada per Jaume
Roig i Joan Martorell) ha estat la dona més

C. Carrer Llarg

significativa de Morvedre i del Regne de

(ara Pare Torralba i Sant Ramon)

València del segle XV.

7. Cases de Camarelles: al cantonet vivia el
prevere Bernat Barrot
8. Corral de la casa dels Folc (façana sud),
passera a casa de Constança
9. Casa i corral de Constança

D. Carrer dels Belluga o l’Araig
(ara Amàlia Danés)
10. Casa dels Folc (façana oest). Per la porta
sota la finestra entraren l’arsènic
11. Casa pairal dels Belluga
12. Quatre Cantons, casa dels Mairent Ferrer
E. Placeta de la Presó
(abans torre ibèrica, mesquita
i ara de l’Hospital)
13. Carrer de la Presó (ara de l’Hospital) que
recorregueren les inculpades
14. Presó on estigué tancada Úrsola i
Caterina i les dones inculpades
15. Banys àrabs
F. Carrer de la ronda nord-oest
(ara de N’Abril)
16. Forn dels banys i Hostal Fondo
17. Hostal Nou, on fou interrogada Úrsola
18. Carrer de la Moneta, per on preferia anar
Úrsola per no ser vista
G. Plaça Major
19. Almodí vell
20. Casa del Consell de la Vila, on fou jutjada
Úrsola i les implicades
21. Església de Santa Maria (façana nord),
per on entraren les Corts en 1428
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El premi Portal de Valldigna
pretén donar a conéixer
la riquesa lírica que
tradicionalment podem
trobar als llibrets fallers de
les diverses comissions. Al
llarg de la història dels llibrets,
hem pogut empatitzar amb
les emocions dels autors
de les poesies. Lloances
a les Falleres Majors, als
presidents, als monuments,
als esdeveniments fallers,…
hi poden ser premiades,
perquè les falles com la lírica
són emocions i sentiments.

premi portal de valldigna

Premi
Portal de
Valldigna
al millor
poema
líric d’un
llibret de
falla

FINALISTES

ORGANITZA
A.C. Falla Portal de Valldigna

Ninots de Minaya Bañuls Climent publicat
al llibret de la comissió Beniopa de Gandia.

PATROCINA
Mandriladora Alpesa
COL·LABORA
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Mimètics de Jose Antonio Martínez Giner
publicat al llibret de la comissió Cambro de
Tavernes de la Valldigna.
El reclam de la llum de Gràcia Jiménez
publicat al llibret de la comissió Sagrada
Família Corea de Gandia.
Fil de vint de Josep Lluís Roig publicat al
llibret de la comissió Màrtirs de Gandia.
Dius foc i cantes vida de Gràcia Jiménez
publicat al llibret de la comissió Sagrada
Família Corea de Gandia.
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Falla Cambro
de Tavernes
de la Valldigna
Mimètics
Jose Antonio
Martínez
Giner

T’he observat reflectida en un espill
i amb plàcida simplicitat he contemplat
el bamboleig de les teues arracades.
T’has deixat acaronar pel vestit de somnis i fantasia
i he sentit els batecs harmònics del teu cor.
Llavors el temps ha demanat permís per aturar-se
mentre les falles han exigit l’existència;
sense prejudicis, sense disculpes,
sense comptar ninguna de les hòsties a la cara
que la vida t’ha donat com els esclats de les carcasses.
I has sentit el soroll dels clavells i els gessamins,
i has assaborit l’aroma dels petards.
De sobte t’has adonat de la meua mirada
convertida en pasdoble d’eterna cercavila,
i has xiuxiuejat ànimes de ninot de color de fantasia.
T’he observat mentre tu m’observaves
i has vessat una llàgrima mimètica
perquè revoltege amb les espurnes juganeres
que ompliran la nit de desitjos i cremades.
Llavors les falles han esdevingut simples anècdotes
i la vida ha passat mentre t’observava.

poema guanyador
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El premi Murta és un
microrelat on en poc espai
descarregues un contingut
ple de raons perquè el lector
es pare a llegir, on s’ha de
tractar la nostra llengua amb
exquisit tacte i demostrant
què en un llibre de falla també
la riquesa cultural i literària
es pot expressar en un escrit
curt directe amb humor i
perquè no amb sensibilitat
siga d’un monument, d’un
acte o inclús d’un succés.

premi murta

Premi
Murta
al millor
microrelat
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
Junta local fallera d’Alzira
PATROCINA
Junta local fallera d’Alzira

FINALISTES
Cotó en pols d’Amparo Alamo publicat
al llibret de la comissió Selgas Tovar de
Xàtiva.

COL·LABORA
Ajuntament d’Alzira

El que més por em fa és perdre el cap,
xiqueta d’Enrique Montalvà publicat
al llibret de la comissió Plaça del Forn
d’Alzira.
Dels cinc sentits de Javier Fantes publicat
al llibret de la comissió El Jardí d’Albal.
Escacs de papallones de Soledad Ahulló
publicat al llibret de la comissió Les
Cantereries d’Alzira.
Mai ho haguera imaginat publicat al llibret
de la comissió Sant Vicent-Empar Iturbi de
València.
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Falla Les
Cantereries
d’Alzira
Escacs de
papallones
Soledad
Ahulló

Comença la partida! Del blanc al negre i del
negre al blanc. El peons i les dames corren
mirant al capdavant i tirant la mirada
enrere. En el llindar, les torres i els cavalls
esperen desafiants el seu torn per poder
salvar la “reina” que el seu rei manté aïllada
de la jugada de la vida.
De sobte, un colp! Tota la realitat de la cruesa
del combat cau per un abisme cap a l’infinit!
Ja no hi ha reina, ja el rei ha escapat! Escac i
mat! Escacs!
La lluita de l’amor ha enfonsat amb gelosia la
majestuositat de la bellesa. Es fa un silenci!
Ací està! És ella! Plena de vida, plena de foc!
La papallona brillant en colors apareix de
l’obscuritat amb l’esperança de poder tornar
a volar!

microrelat guanyador
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El que es pretén és estimular
el conreu d’un gènere teatral
de llarga tradició històrica i
popular entre els valencians.
L’objectiu és potenciar el
caràcter costumista i popular
que es va representar al
territori valencià als segles XIX
i XX, a més de difondre l’art de
la redacció del sainet valencià,
amb l’humor, sàtira, embolic,
reflex social i contingut moral
que caracteritza este gènere.
Per tant, pretenem evitar la
desaparició del sainet, que
és una producció literària en
valencià, tan tradicional i tan
nostra.
premi bernat i baldoví

Premi
Bernat i
Baldoví
al millor
sainet
d’un llibret
de falla
ORGANITZA
Junta Local Fallera de Sueca
PATROCINA
Ajuntament de Sueca

FINALISTES
Per la terra i la família d’Eva Ferri
Climent publicat al llibret de la comissió
Selgas Tovar de Xàtiva.
La conillera de Francisco Fernández Ruiz
publicat al llibret de la comissió Verge de
Sales de Sueca.
Destarifos del voler de Miquel Fernández
Ruiz publicat al llibret de la comissió Plaça
de l’Ajuntament de Sueca.
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Falla Verge
de Sales de
Sueca
La conillera
Francisco
Fernández
Ruiz

Sinopsi
Aquest sainet transcorre entre la vespra
i el dia del sorteig de Nadal en el bar de
Remediets, que és un bar d’un poble xicotet
regentat per la seua filla Milagros i el seu
gendre Mariano. Remediets també té un altre
fill que és el capellà del poble, Don Roberto.
Eixos dies tots estaven nerviosos al poble
desitjant que els eixira un pessic de la grossa
de Nadal, perquè tots tenien algun forat per
tapar. A l’eixida del poble, en la carretera,
havien posat recentment un club de alterne
conegut amb el nom de La Conillera i que
era motiu de comentaris pertot arreu, i
especialment per als tertulians del bar.
El decorat
Com que aquesta història transcorre dins
d’un bar, trobarem la barra del bar, tres o
quatre taules amb les cadires corresponents,
cartell amb el menú del dia, prestatgeries
amb botelles de beguda, alguns elements
decoratius propis d’un bar, una diana de
jugar als dards, un penja-robes i tot allò que
es vulga afegir.

sainet guanyador

Els personatges

Escena I

(Per ordre d’aparició)

(S’obri el teló i veiem Remediets mirant unes

Remediets

factures del bar i parlant en veu alta a soles

Viuda, mare de Milagros i de Don Roberto

i encomanant-se a la Mare de Déu perquè li

Milagros				

toque un pessiguet a la loteria)

Filla de Remediets, casada amb Mariano
Don Roberto

Remediets: (Mirant factures) Ai Mare de

Fill de Remediets (és el capellà del poble)

Déu, per què no ens eixirà un pessiguet de

Mariano				

la loteria de Nadal? (Mirant cap a dalt i

Marit de Milagros (regenta el bar)

ensenyant les factures) Senyor, vege’s a vore

Vicent

si em tires una maneta que ací tinc moltes

Client habitual del bar (obrer)

coses per pagar i des que es va morir el meu

Andreu

Julián, amb la paga que m’ha quedat no en

Client habitual del bar (obrer)

tinc ni pa pipes.

Rebeca

(Entra Milagros al bar)

Xica buscant treball

Milagros: Bon dia, mare! Amb qui parles? Si

Carlota

no hi ha ningú en el bar...

Xica buscant treball

Remediets: Ja ho sé, filla meua, ja ho sé...

Paloma

Estava encomanant-me al cel per vore si ens

Xica que va vendre la loteria

poguera eixir un pessiguet de loteria, que ja
saps que en un bar sempre hi ha molt que

La vestimenta dels personatges és lliure,

pagar i amb la paga de viuda que tinc no es

però sempre en funció del paper que tinga

poden fer miracles.

assignat cadascú en l’obra, per exemple:

Milagros: No tindrem eixa sort, mare! Però

els dos clients del bar amb roba d’obrers;

vosté no es preocupe, que ací estem el meu

el capellà amb sotana o clergyman; les dos

Mariano i jo per a tirar una maneta a on faça

xiques que busquen treball aniran vestides

falta.

prou discretes; el cambrer amb davantal, etc.

Remediets: El teu home i tu sou els únics
en qui puc confiar per tirar avant el bar,
perquè en el teu germà Roberto sí que no puc
confiar...
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Milagros: Dona! Roberto és el capellà del

Milagros: Mare, per favor, ja anirem pagant-

poble i ja té prou faena ocupant-se de la

les a poc a poc, no es preocupe...

parròquia, no creu?

Remediets: Com el teu germà no faça una

Remediets: I ell, que és capellà, no tindrà

col·lecta en missa per ajudar-nos a pagar tot

enchufe per allà dalt, amb algun sant...?

açò, no sé com ho podrem fer...

Només baixe, li diré que faça una missa a

(Entra Don Roberto, el fill capellà, al bar.

santa Rita de Càssia a vore si ens tira una

Mariano està per darrere de la barra fent

maneta i podem pagar la contribució i

coses)

l’aigua.

Don Roberto: Bon dia tingueu tots, i que la

Milagros: Mare, per favor! Que santa Rita

benedicció del nostre Pare estiga amb tots

deu tindre unes altres coses a on acudir i

nosaltres...

Roberto tampoc voldrà fer una missa per

Tots alhora: Y con tu espíritu!

demanar eixes coses...

Remediets: (A Roberto) Fill meu, això de a

Remediets: No? Doncs ja podria, ja! Roberto

Dios rogando y con el mazo dando crec que

no demana pels pobres?

no funciona massa bé...

Milagros: Pels pobres sí...

Don Roberto: (A sa mare, Remediets) Això

Remediets: (Un poc enfadada) I què? Que

com és, mare? Per què ho diu?

nosaltres som milionaris o què? Xica, ell que

(Remediets amb les factures a la mà i amb

demane, i si li donen alguna cosa, això que

cara de preocupació)

ens trobem...

Remediets: (A Roberto) Perquè tu molta

(Entra Mariano al bar, li fa un bes a Milagros

missa i molt de confessar beates, però ací, a

i saluda a Remediets)

casa, qui ha de pagar totes les factures sóc

Mariano: Bon dia, Milagros! Bon dia, senyora

jo... No podries fer una col·lecta en missa per

Remediets!

ajudar ta mare a pagar tot açò (ensenyant-li

Remediets: Bon dia, Mariano! Ací estem la

les factures)?

teua dona i jo parlant de diners...

Don Roberto: (A sa mare, Remediets) Mare,

Mariano: De diners?

per favor, això no es pot fer! A la parròquia

Remediets: Sí, de diners..., mira si tinc

hi ha gent molt més necessitada que

ací factures per pagar que no sé com

nosaltres...

acabarà tot açò... (comença a enumerar-

Remediets: (A Roberto) No sé, no sé... Mira,

les) la contribució, l’aigua, la llum, les dels

si vols podem fer una cosa... Jo passe la

proveïdors...

cistella en missa, i quan acabe de passar-

la, agafe uns quants dinerets sense que

unes radiografies que acabava d’arreplegar.

ningú em veja, per a pagar algunes factures.

Don Roberto, el capellà, se’n va i Remediets i

Després tu em confesses d’eixe pecat, jo

Milagros entren dins de casa.)

me’n penedisc i problema resolt... Què et

Clients: Bon dia a tots!

sembla?

Tots alhora: Bon dia!

Milagros: (A sa mare) Mare, per favor, quins

Milagros: (A sa mare) Hala mare, anem cap

mals pensaments! No li faces cas, Roberto...

a dins de la cuina i li faré una til·la a vore si

Don Roberto: (Fent el senyal de la creu)

es calma una miqueta...

Mare, jo la perdone per eixos mals

Don Roberto: Bé, jo també me’n vaig que tinc

pensaments..., en el nom del Pare, del Fill i

una missa i un rosari a fer. Adéu a tots (Ix

de l’Esperit Sant...

del bar).

Remediets: (Amb cara de resignació i

Tots alhora: Adéu, Don Roberto!

senyant-se amb les factures) Amén!

Vicent: (A Mariano) Mariano, veges què ens

Mariano: (Des de darrere de la barra) No

prepares per a esmorzar que Andreu i jo

patiu, que demà és el sorteig de Nadal i segur

tenim més fam que Garró. Hui què tens?

que picarem alguna cosa, que l’esperança no

Mariano: Que què tinc hui? Tinc unes

s’ha de perdre mai, veritat Roberto?

almorranes que no m’han deixat dormir en

Don Roberto: Molt ben dit, Mariano. Ni

tota la nit.

l’esperança, ni la fe!

Andreu: Xe! I pimentons en salmorranes,

Remediets: A La Fe és a on aniré jo a parar,

vull dir en salmorra, no en tens?

a La Fe, però d’un atac de nervis... Sabeu que

Vicent: (A Mariano) Mariano, jo també tinc

vos dic? Que tot això de no perdre ni la fe ni

almorroides d’eixes i no els faig ni cas. Però

l’esperança està molt bé, però en este cas és

volem saber què tens hui per a esmorzar, que

més important no perdre el dècim de loteria,

tenim molta fam.

si n’has comprat, no siga cosa que toque i no

Mariano: Ah! I això com és, tanta fam, xe?

cobres un duro per no trobar-lo...

Andreu: Perquè acabem de descarregar
un camió de sacs de porlam a mà... Recolló

Escena II

a quina mala hora s’ha trencat la grua del
camió!

(En eixe moment entren Vicent i Andreu, dos

Mariano: Mare meua! Això sí que és faena, sí!

obrers, clients habituals del bar, i seuen en

(Mentre Mariano els prepara uns entrepans,

una taula. Vicent duia un sobre gran amb

Vicent i Andreu es queden xarrant)
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Vicent: (A Andreu) Faena serà la que vindrà

Vicent: (Alarmat) A vore, a vore! (Vicent

després d’esmorzar... Perquè hem de pujar

mira la radiografia... i li pega una espenta a

tots els sacs a un tercer pis sense ascensor!!!

Andreu) Tu sí que estàs espentolat, tu! Seràs

Andreu: Ja ho sé, Vicentico; hui tenim pa tot

trompellot! No veus que estàs mirant la

lo dia de pujar i baixar escales.

radiografia al revés, xe! Quin susto m’havies

Vicent: (Queixant-se de l’esquena) La mare

pegat!

que va! Només em faltava a mi això, per a

Andreu: Xe! Jo què sabia! Jo la mirava tal

acabar-ho d’arreglar! Perquè tinc totes les

com tu me l’havies donada...

vèrtebres de la calumnia fetes pols... Mira

Vicent: (A Andreu, llevant-li de les mans la

(trau del sobre una radiografia i li la mostra

radiografia) Dus, dus cap ací la radiografiga

al seu col·lega Andreu): acabe d’arreplegar

que la guarde...

estes radiografigues de l’esquena que em

Andreu: Pren... I no es diu radiografiga,

varen fer l’altre dia...

que tu sempre vas per les travesses... Es diu

Andreu: A vore, a vore (Andreu es posa a

radiografia o placa...

mirar-la com si ho entenguera). Recolló,

Vicent: Xe... Com és meua jo li dic com em

Vicent, que fotut estàs, no m’estranya gens

dóna la gana. Està clar?

que et faça mal l’esquena...

Andreu: Per mi pots dir-li com et rote! I a tot

Vicent: (A Andreu) Andreu, que tu entens

açò... què t’ha dit el metge?

d’això?

Vicent: Que tinc tres hèrnies fiscals, un

Andreu: Home, no massa, però ací es veu

pinçament en la calumnia... I que per això

clarament que tens una malformació

tinc inflamat el nervi asiàtic.

important en la columna!

Andreu: Si tens inflamat el nervi asiàtic això

Vicent: (A Andreu) Una malformació

serà de tant d’anar a comprar als chinos...

important? No fotes, Andreu!

Que tu ho compres tot en els chinos!

Andreu: Sí, senyor, sí! Tu tens la columna

Vicent: Xe, calla, xe!

invertida, mira, mira: (mirant la radiografia

Andreu: I t’ha receptat alguna cosa pal

i indicant-li-ho al mateix temps amb la mà

dolor?

sobre l’esquena de Vicent). Tens el crepó a

Vicent: Que prenga paracetamoll quan em

l’altura del bescoll, ací, a la part de dalt de la

faça mal i que torne a l’any que ve...

columna, i les cervicals tu les tens a on tots

Andreu: Sí que s’ha quedat descansat, sí! I

tenim el crepó, a la part de baix... Això vol dir

per què no vas per lo privat?

que estàs prou espentolat, Vicent!

Vicent: Perquè no tinc un duro, que si no

ja m’hauria operat! Si em tocara la loteria,

propaganda del bar, que el negoci està un

vories si m’operava o no m’operava...

poc parat. A tot açò, ja feia uns quants dies

M’operaria fins i tot de les almorroides.

que no veníeu per ací a esmorzar... Estàveu

Andreu: Xe, Vicent, tens de tot, colló! A mi

fora treballant o què?

tampoc em vindria malament un pessiguet

Andreu: No, el que passa és que alguns dies

per acabar de pagar la hipoteca de la casa,

anem a La Conillera a pegar una miradeta...

però que et toque la loteria és més difícil que

Mariano: Xe! No sabia que teníeu conills...

fer una foto a un pet!

Vicent: No, home, no, Mariano! La Conillera

Vicent: Jo he fet tants errors en esta vida

és (abaixant la veu) eixe puticlub nou que

que estic pensant de vendre’ls tots. No diuen

han obert en la carretera, a l’eixida del

que els errors es paguen? Doncs, que me’ls

poble...

paguen i a fer punyetes! Algun euret em

Mariano: I això es diu La Conillera?

trauria.

Andreu: Sí, senyor! Perquè hi ha unes

Andreu: Tant de bo es poguera fer això! Que

quantes xicones vestides com les del

jo també els vendria...

Playboy, com si foren unes conilletes, i la

(Arriba Mariano amb dos entrepans

veritat és que de tant en tant anem a fer-nos

exagerats: dos pans de quart farcits de

una copeta i a alegrar la vista...

llonganisses i botifarres que pengen pels

Mariano: Mentre només siga a alegrar la

costats, una botella de vi i una altra de

vista tot va bé, perquè hi ha conills i conills,

llimonada i una ensalada)

eh?

Mariano: Ací teniu, xicons... No vos

(En eixe moment ix Milagros de la cuina)

queixareu, no! Botifarres i llonganisses a la

Milagros: Esteu parlant de conills? Perquè jo

brasa, acabadetes de fer...

he de comprar-ne un parell pa la paella...

Vicent: Açò és un bocata, Mariano, i no el de

(Els tres comencen a dissimular)

Nocilla que em posava ma mare pa anar a

Mariano: (Tractant de despistar) Sí,

escola...

Milagros... Estàvem dient que per fer una

Andreu: Açò pareix l’esmorzar de

bona paella no hi ha res com un bon conill;

Sangonereta... Mariano, vull fer-li una foto i

però que hi ha conills i conills, alguns més

la pujaré al Facebook... (Andreu trau el mòbil

durs i d’altres més tendres... Comprens?

i es fan un selfie els tres junts amb els

Vicent: A mi personalment m’agrada el

bocates com a protagonistes)

conill ben pelaet... (Andreu li pega un carxot

Mariano: Això és, puja-la al Facebook i fes

per tal d’evitar que clave la pota)
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Milagros: (A Vicent) Però que tu has menjat

que de tant en tant aneu a caçar conills...

alguna vegada conill amb pèl, xe?

Andreu: De caçar conills, res, que nosaltres

Vicent: Uf! Més vegades del que tu et penses,

no tenim un duro per fer eixes coses...

Milagros... (Andreu li torna a pegar un carxot)

Mariano: Per cert, val la pena anar?

Andreu: (A Milagros) No li faces cas

Vicent: Xe, Mariano, jo diria que a tu també

Milagros, que es veu que el dolor de ciàtica li

et fa tilín anar a pegar una miradeta a les

ha clavillat el cervell...

conilletes, no?

Mariano: (Volent canviar de tema) Xe,

Mariano: Home, més que res per vore com

deixeu-vos de bovades i aneu menjant que

és La Conillera eixa per dins... Ja saps...

no vos acabareu l’entrepà...

(En eixe moment ix Remediets de la cuina

Milagros: (A Mariano) Mariano, és que has

amb els entrepans embolicats, però havia

ficat uns entrepans de camionero...

escoltat l’última frase de la conversa: «...

Mariano: Com tenien tanta fam!

conillera per dins»)

Vicent: Jo me’n deixaré la mitat per a dinar

Remediets: Xicos! Qui no ha vist una

(i comença a guardar l’entrepà dins del

conillera per dins?

sobre de les radiografies)

Mariano: (Al públic) Ara sí que l’hem feta

Mariano: (A Vicent) Espera, Vicent, no el

bona!

fiques junt amb la radiografia, home, que

Vicent: Mariano! Que diu que li agradaria

ho empalustraràs tot! Ara et donaré paper

vore’n una...

d’alumini i l’emboliques...

Andreu: (Pegant-li un carxot a Vicent) Xe

Milagros: Dóna’m l’entrepà, Vicent, jo te

calla, Vicent, si has sigut tu qui ha dit que no

l’embolicaré... I tu també, Andreu, ja vos el

n’havies vist cap...

menjareu a l’hora de dinar si teniu fam...

Vicent: Jo?

(Milagros se n’entra a la cuina a embolicar

Andreu: (Fent-li senyes perquè no clavara

els entrepans)

la pota) Sí, tu, moniato! Desmemoriat!

Mariano: (A Vicent i a Andreu) Xe! Feu el

Vicent: (Dissimulant) Ah, sí! No me’n

favor de ser més discrets, que la meua dona

recordava, com em falla la memòria!

ha estat a punt de pillar-nos parlant de La

Remediets: Ah! Ja m’estranyava a mi

Conillera eixa...

que fóra Mariano... Perquè ell netejava la

Vicent: Li hauríem contat una bola i au...

conillera que teníem a casa amb quatre

Mariano: (Als dos) Bola serà la que li haureu

conilles i que va fer el meu Julián, que en

de contar a les vostres dones si s’assabenten

glòria estiga... Veritat, Mariano?

Mariano: (A Remediets, dissimulant i

Andreu: Tampoc és això, Vicent. Mariano

mossegant-se les ungles) Ja ho crec, senyora

havia fet una pregunta...

Remediets... Pues no he netejat jo caguerades

Mariano: Clar! Per tal de saber què hi ha per

de conill en esta vida! Deixava la conillera

allà, per saber qui va i qui no va...

més lluenta que la patena que gasta el meu

Vicent: Allà va mig poble perquè, com diuen

cunyat Roberto en missa...

els güelos «a l’olor de la tonyina, s’escarota

Remediets: (A Vicent i a Andreu) Parella,

l’albergina», i tots ens coneixem. Uns van a

ací teniu els entrepans ben embolicaets... i

mirar, uns altres a beure una copeta...

tu, Mariano, deixa de menjar-te les ungles o

Andreu: Sí, i alguns altres a deixar-se el sou

et faré com li vaig fer al meu Julián que en

convidant a cava a les xicones...

glòria estiga.

Mariano: A mi, m’agradaria anar a pegar

Mariano: (A Remediets) És que quan estic

una miradeta, però si s’assabenta la meua

nerviós em pega per mossegar-me-les.

dona o el meu cunyat Roberto... em tiren de

Andreu: (A Remediets) Què li va fer al seu

casa.

Julián, posar-li pebrera en les ungles o què?

Vicent: A mi ja m’ha tirat la meua dona tres

Remediets: (A Andreu) D’això res! Cada

vegades de casa...

vegada que jo veia el meu Julián menjant-

Mariano: Perquè serà una dona com Déu

se-les li amagava la bancà una setmana i

mana...

problema resolt. (Remediets esternuda i

Vicent: Una dona com Déu mana no sé, però

mocant-se diu...) Xics, me’n vaig cap a dins

una dona que mana com un Déu, això sí que

perquè a l’hivern per la moquita i a l’estiu

t’ho puc assegurar...

per la calor, sempre he de dur mocador.

Andreu: Pobra dona! Si tu l’enganyes com a

(Remediets se n’entra de nou a la cuina

un xino sempre que vols...

esternudant)

Vicent: Ei, jo li dic que he anat a La Conillera

Mariano: (Dirigint-se als dos clients,

perquè havia de reparar unes teules i ella

cabrejat, però en veu baixa) Xe! Ja és la

s’ho creu, i al final és ella qui em demana

segona vegada que han estat a punt de

perdó a mi per haver desconfiat...

pillar-nos parlant de La Conillera; xe, feu el

Andreu: Tens un morro que te’l xafes,

favor!

Vicentico!

Vicent: (A Mariano) La culpa la tens tu per

Vicent: Què vols que faça..., que li diga que

preguntar. Qui no vulga pols que no vaja a

vaig a La Conillera a vore xicones? Dis-li-ho

l’era!

tu a la teua dona i voràs!
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Andreu: Tu deixa la meua dona en pau que no

Andreu: (Enfadat) Doncs jo crec que

té la clòtxina pa fideuaes, xe! A més a més,

quedarien vives les panderoles i la meua

entre ella i la meua sogra em porten fregit...

sogra, segur!

Mariano: Això com és, Andreu? La meua

Mariano: Sou poc animals! Xe, deixeu-vos

sogra Remediets és un àngel.

d’històries morboses i conteu-me algunes

Andreu: Sort que tens! La meua és el pur

coses de La Conillera.

dimoni en la terra.

Vicent: (A Mariano) Tu, Mariano, si vols

Vicent: (A Andreu) Pobra dona, xe no sigues

anar a pegar una miradeta digues que t’han

animal!

encomanat uns bocates i ja tens excusa...

Andreu: (A Vicent) Animal? Si vols te la

Andreu: Alguna cosa hauràs d’inventar, no?

venc! Quant em dónes per ella?

Mariano: Ja vorem, ja vorem... No em

Vicent: (A Andreu) Jo? No res...

maregeu...

Andreu: (A Vicent) No res? Perfecte! Demà ja

Andreu: (A Vicent) Per cert, Vicent: l’altre

pots vindre a arreplegar-la...

dia et vaig vore que eixies de La Conillera

Vicent: (A Andreu) Ieee! Para el carro

senyant-te (Andreu fa el senyal de la creu).

Andreu que jo ja ho tinc bé...

Això com és?

Andreu: Home, és que últimament no para

Mariano: Estaria penedint-se d’alguna cosa

de donar-nos la llanda dient-nos que, quan

que hauria fet...

es muira, no sap si vol que la soterren o que

Vicent: D’això res. El que passa és que anava

la incineren, i ja estic fart de sentir-la.

repassant-ho tot perquè no em pillaren...

Vicent: (A Andreu) Jo, en el teu lloc, faria les

Andreu: Repassant-ho tot, què vol dir?

dos coses, per si de cas...

Vicent: Home, això vol dir: (fent el senyal

Andreu: No sé, no sé... Jo pense que quan

de la creu) Que no m’oblide (tocant-se el

arribe l’hora la soterrarem, perquè com

front), de passar-me la bragueta (tocant-se

sempre li han agradat tant els gusanitos...

la bragueta), ni de la cartera (tocant-se la

Vicent: A mi m’agraden més les gominoles.

butxaca de la part esquerra de la jaqueta),

Andreu: (Enfadat) Això està bé, xe! Però és

ni del mòbil (tocant-se la butxaca de la part

que la meua sogra... Sempre malalta, sempre

dreta de la jaqueta). Ho has entés?

malalta, i encara ens soterrarà a tots, fotre!

Andreu: Àngela Maria! Ja m’estranyava a

No diuen que en cas d’una guerra nuclear

mi que tu isqueres senyant-te, que jo vaig

només quedarien vives les panderoles?

pensar: Este no és el meu Vicent... que me

Vicent: Sí, això diuen...

l’han canviat!

Vicent: Ie! Però que conste que jo no vaig fer

ser. U s’ha de morir, malalt! Però ben malalt!

res de res, eh? El que passa és que m’havia

I si és possible d’una bufa de cassalla!

pres tres o quatre cerveses i un parell de

Mariano: (A Vicent) Xe, Vicent! Qualsevol dia

cassalles, i com tenia la bufa plena abans

et pararà la Guàrdia Civil i et faran bufar, i

d’eixir al carrer vaig anar a pixar. Perquè tu

ja vorem què fas...

ja saps que als 30, el que no pixa rebenta!

Vicent: Ei! Sense anar més lluny em pararen

Andreu: Però tu no havies deixat de beure

fa dos o tres dies...

cervesa i cassalla? No havies anat a un metge

Mariano: (A Vicent) I et feren bufar?

per a deixar de beure i de fumar?

Andreu: Segur que donaries JB positiu...

Vicent: Sí, jo vaig anar a un acupintor

Vicent: Xe, calla, xe, que jo no bec whisky!

d’eixos que et posen agulles en les orelles

Andreu: I com quedares?

pa que em llevaren les ganes de beure i de

Vicent: El del tricornio em va dir: «¿Ha

fumar...

tomado usted algo? I jo li vaig dir: «Sí

Mariano: Doncs, no t’ha servit de res, perquè

señor..., acabo de comerme un kilo

encara beus i fumes...

d’anguilas y he sucado una barra de pan

Vicent: Sí, és cert, encara bec i encara fume,

sencera en el caldo del allipebre, però això

però sense ganes, sense ganes!

no llevarà punts, veritat?».

Andreu: Sense ganes, diu... I si m’encante, es

Andreu: Eres poc animal!

papa la botella de vi ell a soles...

Vicent: I em va dir: «Me refiero si ha tomado

Mariano: Xe, Vicent, hauries de tractar de

usted alcohol»? I jo li vaig dir: «No señor...,

deixar de fumar i de beure que ja saps que el

yo cuando como anguilas solamente bebo

Govern no para de dir que això és mal pa la

aigua con gas, pa rotar, sabe usted? I

salut...

l’alcohol lo gasto para cuando me hago un

Vicent: Mal pa la salut? I treballar deu o

tallito o una feridita...».

dotze hores al dia no és mal pa la salut, xe!

Mariano: (A Vicent) I com quedares al final?

Xe, que vagen a cagar, xe! Mal pa la salut!

Vicent: Em va dir: «De acuerdo, sircule!». I

Andreu: Tens raó, Vicent...

vaig tindre sort, perquè si arribe a bufar, li

Vicent: Tots eixos que ni fumen, ni beuen

socarre el tricornio al Guardia Civil, perquè

i que fan tant d’esport, quan es moriran

portava un pet com un llegó.

no sabran de què s’han mort! I jo sí! Tota la

Andreu: A mi també em pararen un dia per

vida cuidant-se, tota la vida cuidant-se per a

anar a 52 km per hora en un lloc limitat a 50

morir-se més sans que una pera! Això no pot

i tampoc em multaren...
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Mariano: Això com és?

Vicent: Perquè quan eixia de copeo

Andreu: Perquè jo li vaig dir al policia:

desapareixia de casa el divendres i no em

«Home, per anar a 52 km per hora vol

tornaven a vore el pèl fins al diumenge. Jo

multar-me? I per què quan podem anar a 120

eixia de nit més que el camió del fem! Que ja

per hora i anem a 100 no ens tornen diners,

és dir!

eh?». I el vaig deixar descol·locat.

Andreu: I tornaves en condicions o t’havien

Mariano: Ahí estigueres bé, Andreu! I què et

de dur al braç els teus amics?

va dir el policero?

Vicent: Ni me’n recorde! Del que sí que

Andreu: Es va quedar un moment pensant

me’n recorde perfectament és que sempre,

i em va dir: «Tiene rasón, hoy por ti y

sempre, al sendemà m’alçava amb una

mañana por mí, sircule...».

bronquitis de padre y muy señor mío.

Mariano: Sort! A mi no m’han parat mai...

Mariano: Això seria de tant de fumar!

(A Vicent) Però a tu, Vicent, et pillaran algun

Vicent: No, home, no, si jo no fume! Jo dic

altre dia i acabaràs com Camot. Per què no

bronquitis per la bronca que em pegava mon

beus més aigua?

pare i ma mare quan eixia de l’habitació

Vicent: Aigua? Perquè el meu iaio sempre

a les dos del migdia. Això sí que era una

em deia: «l’aigua per als patos i la cassalla,

bronquitis i no la que curen els metges.

pa mosatros...»
Mariano: Vicent, és clar que en el programa

Escena III

de Españoles por el mundo tu no eixiràs, no,
però si en feren un que es diguera Españoles

(Entren al bar dos xicones, com si volgueren

por los bares estic segur que tu series el

preguntar alguna cosa. Són Rebeca i

protagonista...

Carlota, van vestides correctament,

Vicent: Mariano, gràcies a gent com jo viviu

discretes)

els que teniu bars com tu, o no?

Rebeca: Bon dia!

Mariano: També és de veres, xe!

Carlota: Bon dia!

Andreu: Filósofo, que eres un filósofo! Cague

Tots alhora: Bon dia!

en tot!

Mariano: Vostés diran?

Vicent: A la meua edat és difícil fer-me

Rebeca: Ens posarà dos tallats descafeïnats

canviar! Amb raó els meus pares, abans de

amb sacarina, per favor? (Es queden les dos

casar-me, em deien que era com Jesucrist...

mirant el local, com si els agradara el lloc.

Mariano:Com J esucrist per què, Vicent?

Mariano prepara els tallats)

Mariano: Clar que sí...

Carlota: Rebeca, ja t’ho he dit... Perquè

Andreu: (A Vicent, discretament) Estes dos

serà per a atendre els clients, per això deia

no tenen cara de ser de per ací...

l’anunci que pagaven molt bé...

Vicent: Això pense jo. Jo diria que tenen

Vicent: (Al públic) Ja ho crec que és per a

pinta de ser mestres d’escola...

atendre el públic, ja! I fresquetes de roba!

Andreu: Potser, perquè es veuen dos xiques

Rebeca: Aleshores no coneixen cap granja?

bé, veritat?

Andreu: No, però si volen podem preguntar

Vicent: Vols que preguntem d’on són? Ara

a algun amic...

voràs...

Carlota: Això estaria bé, així no perdem

(En eixe moment Rebeca pregunta en veu

el temps buscant... (presentant-se) Moltes

alta)

gràcies. Mire, a mi em diuen Carlota.

Rebeca: Perdonen, per ací al poble hi ha

(Xocant-li la mà a Andreu)

alguna granja?

Andreu: Molt de gust. Jo sóc Andreu... i ells,

Mariano: Granja? No, no crec... (A Vicent i

Mariano i Vicent

a Andreu) Vosaltres sabeu si hi ha alguna

(Arriba Mariano amb els dos descafeïnats)

granja ací al poble?

Vicent: (Al públic) Mira pues... Carlota, en

Vicent: Granja de què? De pollastres? De

tant que els agraden les carlotes als conills,

porcs? De què?

té un nom perfecte per a treballar en La

Carlota: (Donant explicacions) Deu ser una

Conillera. Carlota...

granja de conills. Resulta que estem buscant

Rebeca: I a mi Rebeca... (Xocant-li la mà a

faena i hem vist un anunci en el qual

Andreu)

buscaven xiques amb bona presència per a

Vicent: (Al públic) Una altra que tal, Rebeca;

treballar en una conillera i hem pensat que

es veu que quan va nàixer tenia fred i sa

es tractaria d’una granja...

mare li va posar una rebeca i en Rebeca s’ha

(Mariano, Andreu i Vicent es queden

quedat. Encara com no li va posar anorac...

mirant-se sense saber què dir)

(A les dos xiques...) Encantat, eh!

Vicent: (Al públic) Una conillera? De conills,

(Entra Milagros al bar a dir a Mariano que

no ho sé, però de conilles sí que en coneixem

no queda quasi oli en la cuina i que haurà

una, sí...

d’encomanar-ne)

Rebeca: Sí, però no sabem per què necessiten

Milagros: (A Mariano) Mariano, ja només

xiques amb bona presència si és per a

queden cinc litres d’oli; hauràs de fer-li una

treballar en una granja...

comanda a l’olier. Recorda-ho.
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Mariano: Prenc nota, ara després li

Andreu: I després què faig?

telefonaré.

Vicent: Anem allí els tres a fer-se’n una...

Rebeca: (En vore a Milagros) Perdone,

Mariano: (A Vicent) Xe, calla, Vicent! (A

perdone vosté... 		

Andreu) Després els ho contes a les xiques

Milagros: Sí, diga’m...

davant de Milagros i ningú pensarà que

Rebeca: És que estem buscant una granja

vosaltres sou clients habituals del club.

que deu haver ací al poble, en què busquen

Andreu: Bona idea! (Andreu fa com si

personal, però sembla que estos senyors

telefonara)

no la coneixen. Vosté no la coneixerà per

(En eixe moment torna Milagros al bar,

casualitat?

sense notícies)

Milagros: (Pensant) Granja? Granja? Jo no en

Milagros: (A les xiques) No he pogut aclarir

conec cap...

res, la meua veïna no estava...

Carlota: Deu ser de conills, perquè es diu La

Mariano: (A Milagros) No passa res,

Conillera.

Milagros, crec que Andreu està telefonant a

Milagros: De conills? Si jo ho sabera, ja

un amic a vore si li donen raó...

hauria anat a comprar-ne perquè em fan

Vicent: (Al públic) Segur que li la donen,

falta pa la paella...

perquè la raó la donen als locos i ell està mig

Vicent: (Al públic) Eixos de La Conillera no

xafat!

són bons pa fer paelles, no...

(Tots estan pendents de la conversació que

Milagros: (A les dos xiques) Ara torne...

suposadament té Andreu amb un amic)

Esperen un moment que li preguntaré a una

Andreu: (Fent com si parlara amb algú)

veïna... (Milagros se n’ix del bar)

Bon dia, Toni..., tu has sentit parlar ací en el

(Mariano, Vicent i Andreu es reuneixen

poble d’una granja que es diu La Conillera?

dissimuladament i pensen que haurien

Sí, sí, La Conillera... (silenci, com si escoltara)

de dir-los a les xiques la veritat perquè se

No em digues! Dius que no és una granja,

n’anaren del bar. Acorden que Andreu faça

que és un puticlub? Però què em dius! És

com si telefonara a un amic per demanar-li

que hi ha un parell de xiques buscant faena

informació)

que han vist un anunci d’una conillera, però

Mariano: (A Andreu) Ara quan torne

clar, si es tracta d’un club de alterne... Val,

Milagros tu fes com que estàs telefonant a

Toni, ja els ho diré jo... Moltes gràcies per la

algun amic i que et diu que La Conillera és

informació (fa com si penjara fent cara de

un club de xicones...

circumstàncies).

(Les xiques i Milagros escoltant la conversa

Mariano: (Dissimulant) Això mateix em

estaven atònites; Mariano i Vicent

pregunte jo, Milagros! Qui anirà a eixos

dissimulaven com si també ho estigueren)

llocs?

Milagros: (A Andreu) Andreu, conta, conta,

Vicent: (Al públic) Serà fals i mentirós!

que açò sembla que no va per bon camí...

Carlota: (A Rebeca) Paguem i anem-nos-

Andreu: Xiquetes, m’acaba de dir el meu

en, Rebeca, que per desgràcia en este poble

amic Toni que l’única conillera que hi ha

estem perdent el temps i necessitem trobar

al poble és un club de alterne que es diu La

una faena decent com més prompte millor.

Conillera, que han obert fa poc a l’eixida del

Vicent: (A Andreu, en veu baixeta) Si volen

poble, i que estan buscant xiques amb bona

una faena decent que vinguen a ajudar-nos a

presència...

pujar el porlam, que eixa sí que és una faena

Milagros: Un club de alterne! (Senyant-se)

més que de cent, de huit-cents euros al mes...

Ai, Mare de Déu Senyor! Només ens faltava

No, Andreu? (Andreu li pega un carxot

això ací al poble... Per l’amor de Déu!

discretament)

(Mariano s’acosta a Milagros per tal de

Milagros: (A les xiques) Però, si ací al poble

calmar-la)

som tots bona gent, quina necessitat hi ha

Rebeca: (Atordida) Mare de Déu! Encara

d’obrir un local pecaminós?

com el senyor Andreu ha preguntat. Quina

Rebeca: (Atordida) Quanta raó té vosté...

vergonya, un club de alterne.

Tinga, cobre. (Fa menció de voler pagar la

Carlota: (Atordida) Sí, sí, encara com...

consumició)

Moltes gràcies, senyor Andreu, per

Milagros: Deixe-ho dona, convida la casa,

preguntar...

que ací som pobrets, però molt honrats...

Vicent: (Al públic) No, si encara el

(Les dos xiques s’acomiaden i se’n van)

morrejaran d’agraïment!

Carlota: (Malhumorada) Anem, Rebeca... Que

Andreu: Ha estat un plaer poder ajudar-les...

tinguen tots un bon dia... i gràcies pel que

Mariano: (A les dos xiques) I ha estat una

han fet per nosaltres... Xica, xica, quin cas!

bona idea vindre ací a preguntar...

Rebeca: (Atordida) Anem, Carlota, i gràcies a

Milagros: (Exaltada) Ave Maria puríssima!

tots per tot... Mare meua, un club de alterne!

Però qui anirà a eixos llocs?

Vicent: (A Andreu) Què et jugues que estes

Vicent: (Al públic) Qui? Ací ja som dos

dos moixes encara acaben treballant en La

clients... I el seu Mariano, si s’encanta, no

Conillera?

tardarà...

Andreu: Eres poc malpensat, Vicent!
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Escena IV

recordava, i a més a més m’he oblidat les
claus de la sagristia ací en casa. Per què ho

(Milagros pegant voltes pel bar no dóna

dius?

crèdit a la història de La Conillera)

Mariano: (A Roberto) No, per res, perquè

Milagros: (En veu alta) Veges! Un club de

com has tornat tan prompte.

alterne ací al poble!

Don Roberto: (A Mariano) Ja saps què diu

Mariano: (Dissimulant) Això dic jo... Quin

la dita: “Memòria o cames...” (Roberto se

poc trellat! Quina poca vergonya!

n’entra per la cuina a casa)

Milagros: (Nerviosa, dirigint-se a tots i

Andreu: (A Mariano) Xe, Mariano, este

cridant) Que no m’entere jo que vosaltres

cunyat teu que bona persona és...

aneu a eixe antre, perquè trencaríem

Mariano: I que ho digues! Una bellíssima

palletes, eh?

persona! Sempre està ajudant a tot lo món...

Tots alhora: Qui? Nosaltres?

Vicent: I en lo guapet i pollo que és, les

Mariano: (Dissimulant) Per l’amor de Déu,

beates se’l rifaran, no?

Milagros! Quin mal pensament!

Andreu: Xe, Vicent! Tu sempre estàs pensant

Andreu: (Dissimulant) Ni ens havia passat

per lo bajini, que tu no saps que ell ha fet

pel cap! Veritat que no, Vicent?

vots de castedat i no pensa en eixes coses,

Vicent: (Dissimulant) Que va! (A Milagros) A

com tu...?

mi eixos llocs em donen repelús...

Mariano: Pobre! Jo no sé com pot fer front a

Milagros: (Molt enfadada) És que... És que...

tantes temptacions terrenals.

Si m’entere, vos mate! Me’n vaig a la cuina,

Vicent: Jo no podria ser capellà, a tota hora

que només de pensar-ho m’entrarà un

estaria confessant-me...

patatús... (Milagros desapareix de l’escenari.

Mariano: Però tu t’has confessat alguna

Vicent i Andreu estan asseguts a taula

vegada en esta vida? Però si tu no hauràs fet

raonant).

ni la primera comunió...

(Al moment entra al bar Don Roberto, el

Vicent: Això ho diràs tu! Jo vaig fer una

capellà, perquè s’havia oblidat les claus de

primera comunió que valia per dos...

la sagristia)

Andreu: Per dos? Això com és, Vicent?

Mariano: (A Roberto) Xe, Roberto, ja has

Vicent: Perquè va ser la primera i l’última

acabat la missa?

que vaig fer...

Don Roberto: (A Mariano) No, encara no...

Mariano: Estàs poc afinat!

Resulta que hui era més tard i no me’n

Vicent: Ara que, si jo fóra capellà, m’ho

passaria bomba confessant beates. En lo

Don Roberto: Sí, sí, és molt bona xica, i són

dotor que sóc jo! Mare meua, em riuria poc!

del col·legi del seu xiquet...

(Torna Roberto al bar i abans d’anar-se’n li

Mariano: Jo la conec?

diu a Mariano...)

Don Roberto: No, perquè no fa molt que viu

Don Roberto: (A Mariano, ensenyant-li

al poble... Vingué un dia per la parròquia, i tu

uns dècims de loteria) Per cert, Mariano, tu

ja saps que jo sempre tracte d’ajudar la gent

creus que podries vendre estos dècims ací

quan puc...

en el bar? Són d’una persona que no els pot

Andreu: (A Roberto) I vosté no vol cap dècim,

vendre, i com demà és el sorteig...

Don Roberto?

Mariano: (A Roberto) Per tu, el que faça

Don Roberto: Jo, està lleig que ho diga, ja li’n

falta... (Roberto li dóna tres dècims)

vaig comprar un l’altre dia per a compartir-

Andreu: (A Roberto) Don Roberto, eixos

lo amb ma mare, però ella no ho sap encara...

dècims deuen estar beneïts, no?

Mariano: Home, Roberto, si tu ja n’has

Don Roberto: Home, beneïts no estan,

comprat u i estos dos també n’han comprat,

perquè jo no puc beneir estes coses...

jo també me’n quedaré u, no siga cosa que

Andreu: Com que no? Vosté no és el rector

tots pessigueu i jo no... I com és que li’l

de la parròquia de San Ildefonso...

comprares a ella?

Don Roberto: Sí, però això no vol dir que jo

Don Roberto: Perquè fa uns quants dies va

puga beneir-los... Si açò ho faig per tirar una

vindre a la sagristia a fer-me un arreglet i

maneta a una bona xica que ja no sap a qui

me’l va oferir...

vendre’ls...

Vicent: (Al públic) Recolló, a mi ja fa temps

Vicent: (Al públic, gesticulant amb les

que ningú em fa un arreglet... A saber quin

mans) Si és qüestió de tirar-li una maneta a

arreglet li faria a Don Roberto!

algú, ací està un servidor... (A Don Roberto)

Don Roberto: Mariano, arreplega tu els

Per cert, en què acaben eixos dècims, Don

diners dels dècims i ja me’ls donaràs, o ja

Roberto?

li diré a esta xica, que li diuen Paloma, que

Don Roberto: En seixanta-nou... És el 69669.

passe a arreplegar-los, que jo me’n vaig a la

Vicent: En seixanta-nou? Xe! Bon número,

parròquia i encara faré tard...

sí senyor! A mi eixe número m’inspira

Vicent: (A Roberto) Done-li records de la

confiança. Andreu, vols que ens quedem un?

meua part a San Ildefonso i diga-li que a

Andreu: D’acord, i perquè Don Roberto diu

vore si demà en el sorteig afina un poquet la

que és per fer-li un favor a una bona xica...

punteria i ens toca un pessiguet...
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Don Roberto: No patisques que ja li ho diré

Andreu: Mariano, fins demà...

jo. Adéu...

Mariano: Adéu, parella, i tu Vicent ves a

(Mariano demana a Vicent i a Andreu els

espai amb eixa esquena, no la faces treballar

diners dels dècims)

massa.

Mariano: Va, aneu amollant els vint euros

(Tots se’n van, es queda Mariano a soles en

dels dècims, no siga cosa que vinga la

el bar... i cau el teló)

coloma eixa a cobrar...
Andreu: Tin! Com estos! (li dóna un bitllet)

Escena V

Vicent: (Buscant-se per les butxaques, li paga
el dècim amb monedes de deu, de vint i de

(S’alça el teló i ja és l’endemà, el dia

cinquanta cèntims) Tin, ves comptant-les...

del sorteig de Nadal. En la ràdio estan

Mariano: Xe, Vicent, que no tens bitllets?

retransmetent-lo. Remediets està asseguda

Vicent: Ni un! I açò és perquè li he buidat la

en una de les taules del bar, com cada dia,

vidriola al meu nebot, que si se n’assabenta

repassant les factures que li queden per

em mata...

pagar)

Andreu: Seràs capaç!

Remediets: (Mirant factura per factura) La

Mariano: Per cert, vosaltres heu vingut ací a

factura de l’aigua, la de la llum, la del forner,

passar el dia o què? No havíeu de pujar no sé

la de les begudes, mira pues la de la sotana

quants sacs de porlam a un tercer pis?

de Roberto que un dia d’estos li la llevaran

Vicent: Acollonat estic només de pensar-ho,

per no pagar-la i li tocarà fer la missa en

amb el mal que em fa l’esquena...

calçotets...

Andreu: Té raó Mariano, paguem i mone a la

(Entra Milagros en eixe moment)

faena, que com més prompte acabarem, més

Milagros: (A sa mare) Però mare, no es calfe

prompte podrem descansar... (A Mariano)

tant el cap que a poc a poc anirem fent front

Tin, que hui convide jo, cobra’t d’ací els dos

a totes eixes factures, dona.

esmorzars...

Remediets: No sé com... A tu no et diuen

Vicent: Xe, Andreu, moltes gràcies, açò és

Milagros? Doncs veges si en fas un, encara

un amic!

que siga xicotet i ens llevem tot açò de

Andreu: (A Vicent) Va, tira cap allà davant de

damunt...

mi, buidavidrioles, que eres un buidavidrioles...

Milagros: (A sa mare) Ja voldria jo, ja! Si

Vicent: Mariano, si demà no vinc és que m’he

Roberto que és capellà i que parla cada dia

mort pujant porlam, que passes bon dia.

amb l’amo dels miracles no pot fer res, com

vol que en faça jo un, xe? També li diuen

Milagros: Tan tacanya és, Roberto?

a vosté Remediets i no hi ha manera de

Don Roberto: Tacanya és poc! Però si

remeiar res... Ni vosté, ni jo, ni Roberto.

quan veu la santa missa per la tele l’apaga

(Entren Roberto i Mariano junts en eixe

quan passen la cistella per si li demanen

moment)

cinquanta cèntims...

Don Roberto: Què esteu dient de mi, xe?

Remediets: Aleshores estarà desitjant com

Mariano: Això, això, què esteu dient de

una boja que li paguem la sotana, no?

Roberto? (I es posa darrere de la barra del

Don Roberto: És possible, el que passa és que

bar)

com fa uns dies va clavar la pota ben clavada

Remediets: No res, que, entre altres coses, la

i jo em vaig enfadar tant amb ella, per això

sotana que et va fer Elvireta, la veïna de dalt,

no m’ha dit res de la sotana...

encara està per pagar...

Milagros: T’enfadares amb ella? Però si tu no

Don Roberto: Però si jo em pensava que això

t’enfades mai!

ja estava pagat... Amb raó, quan li done la

Don Roberto: Esta vegada sí, perquè havíem

comunió, em mira amb cara de pocs amics.

de fer en la parròquia una jornada explicant

Mariano: No és que et mire amb cara de

coses sobre la SIDA i li vaig dir que fera un

pocs amics, és que ella ja va nàixer amb eixa

cartell que diguera: FELIGRESES, EL SIDA

cara... Mira si és lletja que la gent del barri en

TIENE CURA i que el posara a la porta de

compte de dir-li Elvira li diuen Elvirus.

l’església.

Don Roberto: Elvirus? Xe! Xe! Xe! Com és la

Remediets: I no te’l va fer i per això

gent! Hauré de parlar amb ella...

t’enfadares, no?

Remediets: Roberto, saps què pots fer? Quan

Don Roberto: D’això res! Es va enganyar i

vaja a confessar-se li dius que si no et fa una

en va fer un que deia: FELIGRESES, EL CURA

rebaixeta per la sotana, en lloc de posar-li tres

TIENE SIDA. I al cap de deu minuts estava

avemaries de penitència, li’n posaràs cent...

telefonant-me l’arquebisbe demanant-me

Mariano: Si li diu això a Elvirus, vull dir a

explicacions.

Elvira, Roberto no ix viu del confessionari...

Mariano: “El cura tiene SIDA”, en compte

Don Roberto: Però mare, vosté creu que això

de “El SIDA tiene cura”? Mare meua, quin

es pot fer? A més a més, eixa Elvira és capaç

embolic!

de resar tres-cents avemaries i tres-cents

Milagros: Que fort, no? I com has quedat?

padrenuestros per tal de no rebaixar ni un

Don Roberto: (Enfadat) Com? Com Camot!

euro.

Sent la comidilla del poble, perquè alguns
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em miren ara com si jo fóra un degenerat

Vicent: Ric? Ric, rac! Això és poc difícil! Mira

que no ha respectat el vot de castedat que

si és difícil que jo m’atrevisc a dir-te que si

vaig fer el seu dia.

m’ix la loteria, et renove tota la cuina i la

Remediets: Només per això ja no t’havia de

barra del bar...

cobrar la sotana.

Milagros: Vicent, això ho hauràs de posar
per escrit.

Escena VI

Vicent: És més, i a ta mare li regale un bon
collar de pedres de l’Erosky...

(Entren al bar els clients Vicent i Andreu i

Milagros: De l’Erosky? Voldràs dir pedres de

es queden junt a la barra. Vicent entra mig

Swarovski, no?

tort queixant-se de dolor d’esquena)

Vicent: Això serà! De l’asvarosqui eixe o com

Mariano: (En vore’ls entrar, diu

li diguen.

discretament a la família) Canviem de tema,

Remediets: Xe, xe, a mi no em regaleu res

ja seguirem parlant.

que s’esvare que l’altre dia fregant ja em vaig

Clients: Bon dia a tots!

esvarar i quasi em mate... I si vols fer-me un

Tots alhora: Bon dia!

bon regal, em pagues totes les factures que

Mariano: Xe, Vicent... Què et passa, que

tinc per pagar i jo la més feliç del món.

pareixes el geperut de Notre-Dame de París, xe?

Don Roberto: Mare, per favor no siga tan

Vicent: Mariano, no vages burlant-te que no

plorona que tot s’arreglarà, que ja sap que el

tinc el cos pa cachondeos...

nostre Senyor apreta però no ofega.

Andreu: (A Mariano) Que què li passa? Que

Remediets: A tu no t’ofegarà perquè et

volent acabar prompte de pujar els sacs de

coneix, però jo ja estic amb l’aigua al coll.

porlam va intentar pujar-los de dos en dos i

Andreu: (Animant-la) Va, dona, que llevat de

s’ha tornat a quedar enganxat del nervi ciàtic.

morir-se tot té solució.

Vicent: (En sentir que estaven

Remediets: Xe, deixeu-ho estar, feu el

retransmetent la loteria per la ràdio)

favor... I tu, Roberto, veges si parles amb el

Recolló, Mariano, quin passó que esteu

teu jefe, eixe que està en los sielos a vore si

sentint! Posa un parell de cremaets de rom

ens pot tirar una maneta...

i apaga la ràdio, que això només fa que

Mariano: Remediets, no patisca, que ahir,

marejar...

tots els que estem ací ens quedàrem un

Milagros: Vicent, que no vols saber si eres

numeret dels que va portar Roberto i amb

ric?

una miqueta de sort...

Andreu: (Sense deixar a Mariano acabar la

Vicent: És sobre el teu cunyat... (abaixant la

frase) Ens toca la vespa!

veu) Tu saps si Don Roberto té la SIDA?

Milagros: Roberto venent loteria? Que has

Andreu: (Sorprés) Que Don Roberto té la

posat ara un quiosc en el confessionari o

SIDA? Xe, calla animal!

què?

Mariano: (Indignat) Tu també, Vicent? Per

Don Roberto: No, Milagros, ja t’ho explicaré,

l’amor de Déu!

perquè ara tinc pressa...

Andreu: (Sorprés) Però Vicent, a tu qui t’ha

Vicent: (Fart d’escoltar la retransmissió

dit això?

de la loteria) Xe, Mariano, vols fer el favor

Vicent: És que la gent del poble no para de

d’apagar la ràdio... (dient això fa un gest de

comentar-ho per les botigues... I com jo, fa

dolor d’esquena) Ai! Ai! Quin dolor!

uns dies, vaig vore un cartell ben gran, a la

Remediets: (A Mariano) Dóna’m la ràdio,

porta de l’església, que deia: EL CURA TIENE

jo me l’entraré a la cuina que a mi sí que

SIDA, per això ho pregunte.

m’agrada sentir el sorteig... (agarra la ràdio

Mariano: (Indignat) Xe! Pobre Roberto, en

i se n’entra a la cuina)

quin embolic l’han ficat, tot per culpa de la

Milagros: Mare, jo t’acompanye també que

veïna, per culpa d’Elvirus.

tenim moltes coses a fer per dins...

Andreu: (A Mariano, sorprés) No em digues

Don Roberto: Bé, xiquets jo també me’n vaig

que una veïna li ha contagiat el virus al teu

que tinc un rosari. Que passeu un bon dia!

cunyat?

Mariano: Adéu, Roberto...

Mariano: (Cabrejat, tractant d’explicar-ho)

Andreu: Adéu, Don Roberto.

No, home, no. Resulta que hi ha una veïna

Vicent: Don Roberto, rese un rosari per mi a

que li diuen Elvira que, com és tan lletja,

vore si em desapareix el dolor d’esquena.

tots els del barri la coneixen per Elvirus,

Mariano: El pobre Roberto entre rosaris,

comprens?

misses, soterraments i confessar beates, ja

Andreu: La veritat és que no entenc res.

ho té bé, ja...

Quin virus?

(Vicent havia vist a la porta de l’església el

Vicent: Serà el de la SIDA. Jo tampoc entenc res.

cartell que deia: “El cura tiene SIDA”)

Mariano: Xe, pareu! Ara vos ho explicaré

Vicent: (A Mariano) Xe, Mariano, puc

perquè ho entengueu.

preguntar-te una cosa ara que Don Roberto

(Quan Mariano anava a intentar aclarir-los

no està?

la confusió del cartell entra al bar Paloma,

Mariano: Sí, home, sí, tu diràs...

la xica que venia a cobrar els dècims de
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loteria que havia portat Don Roberto.

Andreu: (A Vicent) Pobra xica, a saber de què

Paloma és una xica d’aspecte agraït, du una

treballa... (sense perdre-la de vista)

falda curteta, però sense exagerar)

Mariano: Per ací i per allà? Això com és?
Paloma: Ei! Tres horetes de matí en La

Escena VII

Conillera, (en sentir açò tots tres es queden
mirant-se i no perden detall), quan acabe

Paloma: Bon dia! El senyor Mariano, per

d’allí vaig a Don Roberto a fer-li alguna

favor?

faeneta en la sagristia, i després de casa en

Mariano: (Als clients) Ara després seguirem

casa, que acabe el dia baldà...

i ho aclarirem tot, d’acord? (A Paloma) Sí,

Mariano: En La Conillera? I després se’n va

diga’m, sóc jo... En què puc ajudar-la?

a Don Roberto? (Al públic) Recolló el meu

Paloma: Sóc Paloma i vinc de part de Don

cunyat, que callat que ho tenia...

Roberto perquè m’ha dit que vosté em

(Mariano, Vicent i Andreu no donaven crèdit

pagaria els dècims de loteria que jo li vaig

a tot el que estaven escoltant)

donar...

Andreu: (Discretament) Tu has sentit això,

Mariano: Ah! Vosté és Paloma? Molt de gust!

Vicent? Esta diu que treballa en La Conillera!

Don Roberto, ara, ara, acaba d’anar-se’n.

Paloma: Sí, sí a Don Roberto, que bona falta

Com no la coneixia pensava que venia a

li fa que li tiren una maneta de tant en tant,

demanar faena, perquè ahir ja vingueren

però a ell no li cobre res. I, a més a més, em

dos xiques que buscaven treball...

diu que jo ho faig molt bé.

Vicent: (A Andreu, discretament) Andreu,

Vicent: (A Andreu) Recolló, Don Roberto! Ell

mira, mira quina xicona més boniqueta, i

no havia fet vots de quantitat?

quines cuixetes té d’anar a córrer, només de

Andreu: De quantitat no, home, no: de

vore-la amb eixa faldeta ja està passant-me

castedat. Però les temptacions estan ahí,

el dolor d’esquena... Jo em pose una falda

perquè som humans...

com eixa i m’acacen a pedrades.

Mariano: (A Paloma) I diu que a Don Roberto

Andreu: Sí que és bonica, sí. I no mires tant,

no li cobra res?

que se te n’eixiran els ulls, xe!

Paloma: Com volen que li cobre a Don

Paloma: Demanar faena, diu? Ja

Roberto, si ell és qui em diu a quines cases he

m’agradaria, ja, trobar un treball com Déu

d’anar quan isc de La Conillera. Hi ha molta

mana i no anar fent faenetes per ací i per

gent necessitada...

allà...

Vicent: (Al públic) Ja ho crec, a mi què m’ha

de dir, si jo no em menge un torrat...

Mariano: (A Paloma, nerviós) I després a

Andreu: (A Vicent) Faenes a domicili, tu!

Don Roberto, a la sagristia?

Recolló quin poderio té esta xiqueta!

Paloma: No, hui no... Perquè ahir vaig anar i

Vicent: I no ho aparenta, eh! Però és que

li vaig pegar un bon repàs de dalt a baix, que

amb eixes cuixetes!

vaig acabar que no podia més. El meu home

Mariano: (A Paloma, incrèdul) I diu vosté

qualsevol dia em tirarà de casa. Bé, que

que després de La Conillera i de Don Roberto

passen un bon dia i moltes gràcies de nou.

encara fa faenes a domicili?

(Paloma se’n va del bar)

Paloma: Home, d’alguna manera hauré de

Vicent: (A Andreu) Recolló la Paloma, que

guanyar-me la vida, no creu?

valenta és! I Don Roberto es veu que a la

Mariano: (A Paloma, sorprés) És clar, és clar!

chita callando també té les seues històries.

I, i vosté cobra molt car?

(A Mariano) A saber quin repàs li faria al teu

Vicent: (A Andreu) Mira, Mariano que

cunyat.

interessat està en la Palometa, mira...

Andreu: Xe, Vicent, què vols que et diga... Jo

Paloma: Car? No. Com fa poc que treballe en

açò encara no m’ho acabe de creure i crec

açò, cobre baratet...

que Mariano tampoc...

Andreu: (A Vicent) Si cobra més barat que en

Mariano: Jo estic bocabadat! A Roberto no li

La Conillera, ja val la pena, ja...

cobra, a mi em diu que el primer dia no em

Paloma: Si vosté, algun dia que no estiga la

cobraria res...

seua dona, vol que vinga a fer-li alguna cosa,

Vicent: Mira si és que estic pensant que un

ja ho sap... Jo faig de tot: per dalt, per baix,

dia, quan no estiga la meua dona, li diré que

dins la cuina... I si vol, el primer dia no li

vinga a ma casa.

cobraré res, així vorà com treballe...

Andreu: (A Vicent) Però tu què vas dient si

Mariano: (A Paloma, nerviós) No, no, de

estàs enganxat de l’esquena, xe!

moment no. Gràcies, jo per ara estic servit...

Vicent: (A Andreu) Per això, perquè vinga a

Ací té els diners dels dècims i ja estem en

fer-me un bon massatge i a ser possible con

pau...

final felís... No?

Paloma: Molt bé, moltes gràcies, m’ha fet un

Mariano: (A Vicent, preocupat) Xe, calla,

gran favor... Ja li diré a Don Roberto que he

xe, final felís, que estic que no done crèdit

passat a cobrar-los, i ara me’n vaig que tinc

a tota esta història del meu cunyat amb la

faena en La Conillera i després encara he

Palometa i tu no penses en una altra cosa...

d’anar a tres cases.

Andreu: Jo tampoc, Mariano.
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Mariano: (A Andreu, enfadat) Tu tampoc

seu marit (fent banyes amb els dits).

penses en una altra cosa? També vols un

Mariano: No ho sé! Deixeu-me pensar, feu el

final felís?

favor...

Andreu: No, no, home no, que jo tampoc

Vicent: (A Mariano) Pensa, pensa... Però

done crèdit a eixa història del teu cunyat.

quan s’enteren de la història que té el teu

Mariano: Ah! Pensava! No vull ni imaginar si

cunyat Roberto amb la Palometa, que eixa no

s’assabenta la meua dona o la meua sogra de

és la palometa de l’Esperit Sant. Ja vorem, ja

tot açò...

vorem, què passa.

Vicent: No, si la gent encara tindrà raó...

(Ix Milagros un moment de la cuina a

Mariano: Raó de què, Vicent?

arreplegar alguna cosa del bar i aprofita

Vicent: (Temorós) Ei! D’això què diuen que

per a dir que ja havien eixit diversos premis

EL CURA TIENE SIDA...

de la loteria.)

Mariano: Xe! Per favor, Vicent, no digues

Milagros: Xe, què feu ací els tres com si

animalaes.

estiguéreu resant? Sabeu que ja han eixit

Andreu: (A Mariano) Home, Mariano, és que

quatre premis importants de la loteria: dos

després de tot açò que acabem d’escoltar..., ja

en Madrid, el segon en un poble de Galícia i

no sabem què pensar... Podria ser, no?

el tercer per Múrcia... Del primer encara no

Mariano: (Cabrejat diu als dos) Com que

han dit res... (se’n torna a entrar a la cuina)

podria ser, xe? Escolteu, veniu ací, això del

Andreu: Que bé! Hui és el dia dels agraciats!

cartell ha sigut un error, resulta que una

Vicent: Sí, i ahir el dels desgraciats, com tu i

beata es va enganyar i en lloc de posar un

com jo! Que mira com m’he quedat de pujar

cartell que diguera: FELIGRESES, EL SIDA

sacs de porlam (Vicent comença a passejar-

TIENE CURA, va posar FELIGRESES, EL CURA

se pel bar com si fóra un geperut).

TIENE SIDA. I això és tot! Ho teniu clar?

Mariano: Vicent, això teu t’ho arreglem

Andreu: (A Mariano) Què dius! Mariano,

Andreu i jo en un moment, ara voràs.

això és de veres?

(Mariano li diu a Andreu) Andreu, vine i

Mariano: Com si menjares peres i les cagares

ajuda’m, que entre els dos l’adreçarem...

senceres! I el pobre Roberto està més que

(Vicent intenta escapar-se dels dos, pegant

preocupat per culpa d’això!

voltes pel bar)

Andreu: (A Mariano) Val, tot això està molt

Andreu: (A Vicent) Vine ací, cuentista.

bé; però de la història de la Palometa, què em

Vicent: (Fugint dels dos) Xe! Xe, per favor,

dius? Això com es menja? Jo no voldria ser el

adreçar-me no, que em fareu mal...

(Finalment aconsegueixen fer-se amb

Mariano: (A Roberto, nerviós) Roberto, per

Vicent, el tomben per terra i comencen a

cert, com va el tema del cartell de la SIDA? La

estirar-lo, un estirant dels peus i l’altre

gent encara continua parlant d’això?

estirant dels braços).

Don Roberto: Calla, home, calla..., que això

Mariano: (Mariano a Andreu) Andreu, ja el

costarà d’oblidar perquè la gent sempre

tenim, agarra’l pels peus i jo estiraré dels

pensa malament. Per què ho preguntes?

braços...

Mariano: (A Roberto, nerviós) Tu no t’hauràs

Andreu: Val. Estira! (mentrestant Vicent no

clavat en algun lio, no Roberto?

para de cridar)

Don Roberto: Què vols dir, Mariano? Què

Vicent: (Cridant) Ai! Ai! Xe, que em matareu,

estàs insinuant?

xe! Ai! Aiii!

Vicent: (A Andreu) Ara ve l’operació

(Quan els tres estan per terra entra Don

escorcoll.

Roberto al bar)

Andreu: Tu mut i fes com si no estigueres,

Don Roberto: Xe! Però què feu? Esteu fent la

que això són coses de família.

matança del porc, o què?

Mariano: (A Roberto, nerviós) És que Paloma,

(Els dos s’alcen espolsant-se i Vicent es queda

quan ha vingut a cobrar els dècims, ha contat

a terra, Don Roberto l’ajuda a alçar-se)

unes coses que no m’han agradat gens...

Mariano: No, estàvem fent-li una maniobra

Don Roberto: (A Mariano) Que no t’han

d’osteopatia, perquè el volíem adreçar...

agradat? Això com és? Què t’ha contat,

Andreu: Això és, una maniobra

Senyor!

d’adreçamiento.

Vicent: (Al públic) Que a ell no li cobra un

Vicent: (Queixant-se i corbat) Ai! Ai! Don

duro, li pareix poc!

Roberto, encara com ha arribat vosté a

Mariano: (A Roberto) Tu saps a què es dedica

temps, que si no em trenquen en dos, que

eixa xica, Roberto?

bèsties són, per no dir una altra cosa...

Don Roberto: (A Mariano) Clar que ho sé, i

Mariano: (A Roberto) No li faces cas, que

a sa casa també ho saben, i a ella i a l’home

és un exagerat! Per cert, Roberto, fa un

mentre no trobe una altra cosa, els pareix

moment ha vingut Paloma a cobrar els

d’allò més bé...

dècims de loteria.

Andreu: (Sorprés) Si al seu home li pareix

Don Roberto: Moltes gràcies, sembla que li’ls

bé... (fent banyes amb la mà)

han donat en el col·legi del seu xiquet i no

Mariano: (A Roberto, dubtant) És que ens ha

sabia a qui vendre’ls.

dit que, que... Com t’ho diria jo...?

pàgina 128

Don Roberto: Xe, dispara que em tens

Vicent: Ostres! No m’ho puc creure! Ací està,

preocupat!

el 69669... (es posa a botar de content)

(En eixe moment ixen de la cuina la senyora

Andreu: (Nerviós, buscant-lo per la cartera)

Remediets i Milagros anunciant que havien

Xe! Jo no el trobe, a que l’he perdut! També

dit en la ràdio que una sèrie del primer

seria cas! Ah! No, ací el tinc (i se’n va a

premi s’havia venut al poble)

abraçar a Vicent i Mariano). (Cantant)

Milagros: (Cridant) Mariano! Roberto!

‘Campeones, campeones, oe, oe, oeeee...’

Acaben de dir que una sèrie del primer

Don Roberto: (A sa mare) Mare, jo també n’he

premi ha tocat ací al poble... Acaba en 69.

comprat un per a compartir-lo amb vosté.

Vaig a vore què diuen pel poble (Se n’ix com

Remediets: (A Roberto) Però tu d’on has tret

una fona del bar a dotorejar i a vore a qui

els diners? A qui li l’has comprat?

ha tocat).

Don Roberto: (A sa mare) Mare, açò ha

Remediets: Xica, Milagros, vine ací i no

sigut un premi del Nostre Senyor per voler

sigues dotora...

ajudar una xica que no sabia a qui vendre

Milagros: Ara torne...

eixos números, estic segur! Veu com Déu

Tots alhora: (Mirant-se) En seixanta-nou?

apreta però no ofega? Ara podrem pagar les

(Tots nerviosos comencen a buscar el

factures i la sotana... (S’agenolla i es posa a

número en la cartera)

resar donant gràcies a Déu)

Remediets: Sí, han dit que és el 69669, però

Andreu: (A Vicent) Vicent, ara et tocarà

si nosaltres no en tenim d’eixe, seguirem

pagar-li a Mariano la renovació de la cuina i

pobrets com estàvem.

de la barra que li digueres...

Don Roberto: Eixe no és el que ens ha venut

Vicent: Xe, tu, ves callant que jo no vaig

Paloma? No acabava en 69?

firmar res... I ahir tenia jo la llengua molt

Mariano: (Exaltat) Sí, és eixe! Xe, mireu-lo!

solta.

Som rics.... (pegant bots d’alegria i abraçant
la seua sogra Remediets). Mare meua quan

Escena VIII

ho sàpiga Milagros! Gràcies, Roberto, has fet
un miracle!

(Quan més contents estaven, tots entra

Remediets: Però tu quan l’has comprat,

Milagros indignada. Li acaben de dir que

Mariano?

una sèrie de la grossa de Nadal havia tocat

Mariano: Ja li ho contaré després,

en La Conillera. Mariano li dirà que tenen

Remediets...

un dècim premiat)

Mariano: Milagros, Milagros... Ací tenim tots

Milagros: Conills? Estos hauran anat a tocar

un dècim del primer premi, mira, mira... (i

mareta, que tots els homes són igual! Però

sense acabar de parlar Milagros li pega una

tu, Roberto, tu? (I torna a pegar granerades

bufetada i comença a repartir-ne a tots)

a tots)

Milagros: (Cridant i acaçant-los a tots amb

Roberto: Milagros, açò mereix una

una granera. Tots s’amaguen darrere de

explicació, perquè jo no entenc res!

la barra del bar) Deshonrats! Que sou tots

Remediets: Jo tampoc entenc per què

uns deshonrats! Veniu ací que ara vos ho

Milagros està tan enfadà.

diré, descarats! No teniu vergonya! (Ningú

Mariano: (Volent aclarir el tema) Milagros,

entenia res)

Milagros... Jo t’explicaré què ha passat, però

Remediets: (A Milagros) Però filla, t’has

calma’t, per favor...

tornat boja?

Vicent: Sí, sí, explica-li que tota la culpa la té

Don Roberto: (S’alça de resar i pregunta)

Don Roberto...

Milagros, què et passa?

Don Roberto: Jo? Com que jo, xe!

Milagros: Que què em passa? Que m’acaben

Andreu: Home, alguna culpa tindrà vosté,

de dir que l’única sèrie del 69669 que ha

no? Perquè Paloma, que treballa en La

eixit premiada ací al poble l’han venuda

Conillera, és la que li ha donat els dècims que

íntegrament les xiques de La Conillera,

hem comprat i vosté ho sap molt bé...

i això vol dir que tots vosaltres sou uns

Don Roberto: Però si ella em va dir que els

sanguangos, uns golfos i uns perduts perquè

dècims eren del col·le del seu fill i a més a

heu anat allí...

més jo no sé què és això de La Conillera...

(Tots es queden bocabadats pel que acaba

Vicent: Jo li ho explicaré, Don Roberto. La

de dir Milagros)

Conillera és un club de xicones, o com diuen

Tots alhora: Nosaltres?

ara, un club de alterne que hi ha a l’eixida

Milagros: (Acaçant-los a tots) Sí, vosaltres!

del poble, i Paloma treballa allí. Ho ha entés

Quina vergonya! Què pensaran al poble? I

ara o no?

tu Roberto, qui m’ho havia de dir, tu en La

Don Roberto: Que Paloma treballa allí? En

Conillera...

un club de alterne? Com pot dedicar-se a

Don Roberto: Milagros, jo no sé de què estàs

això, xe! No m’ho puc creure, quin embolic,

parlant! La Conillera! Això què és?

Senyor! Crec que està entrant-me un mal...

Remediets: És a on venen conills, fill meu, i

(Don Roberto cau desmaiat i sa mare

es veu que també venien loteria.

acudeix a ajudar-lo)
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Milagros: Xe! Ara va i es desmaia...

Vicent: Sí, sí, i ell també en té un, a

Mariano: (A Milagros) Però si fa un moment

compartir amb ta mare...

m’acaba de dir Roberto que sí que sabia a

Mariano: És veritat, Milagros. És Roberto qui

què es dedicava Paloma, i que el seu marit

va portar els dècims i Paloma ha vingut a

estava conforme...

cobrar-los fa un moment.

Vicent: Jo crec que ara està fent-se el

Milagros: Però si Roberto acaba de dir que

llonguis...

eren del col·legi del fill de la tal Paloma

Andreu: Perquè voldrà tirar-nos la culpa...

eixa...

Milagros: Mare, atenga vosté a Roberto que

Mariano: Ei, clar! No anava a dir que eren

a estos els mataré jo com no m’expliquen bé

d’un club de xicones de vida alegre...

ara mateix tot el que ha passat... Ja podeu

Milagros: Ací algú està mentint més que

començar, que sóc tot pàmpols i granera!

Pinocho.

Mariano: (Demanant calma) Milagros,

Vicent: Mariano està dient la veritat, i si no

escolta, açò que vull contar-te és la pura

que es muira Andreu!

veritat i és molt delicat, i ací tens dos

Andreu: Xe, tu, para! A mi no vages matant-

testimonis... Sembla que el teu germà

me ara que sóc ric, tu...

Roberto té una querida que treballa en La

Mariano: (A Milagros) I tu estàs segura que

Conillera i que li diuen Paloma.

t’han dit que la grossa de Nadal ha eixit en

Vicent: I que a Don Roberto no li cobra res. Li

La Conillera?

ho fa tot debades, veritat Andreu?

Milagros: Clar que sí! Doncs hi ha mala

Andreu: Sí, sí, almenys això és el que ens ha

escama a la plaça del poble! Ara estan tots

contat ella ací este matí.

volent saber qui són els agraciats, millor dit

Milagros: (Amb cara de sorpresa) Que

desgraciats, que s’han fet rics per anar a eixe

Roberto té una querida? Això sí que no

antre de perdició, a eixe niu de pecats...

pot ser, però si ell és capellà i ha fet vot

Mariano: Xe, Milagros, que jo no he anat mai

de castedat! Estareu equivocats, segur!

a eixe antre que dius tu. Pregunta’ls a estos

(Dubtant) Ara que, si també té loteria, ja no

dos i voràs...

sé què pensar.

Andreu: No! Ell no ha anat mai.

Andreu: No, no, equivocats no estem: li

Vicent: (Al públic) No serà per ganes, que

diuen Paloma i és ella qui li ha donat a

intencions sí que en tenia, sí, el samarro...

Don Roberto els dècims que nosaltres hem

Milagros: D’estos dos no em fie ni un pèl! I

comprat, a que sí Vicent?

de Roberto ja no sé què pensar...

Mariano: Però si és Roberto qui ha portat ací

Andreu: Ara sí que ho aclarirem tot.

els dècims!

Paloma: Què li ha passat? Ha tingut un

(Mentrestant Remediets segueix al costat de

infart?

Roberto, tractant de reanimar-lo)

Milagros: No, crec que no, i vosté qui és?

Remediets: El meu xiquet! Està roncant i tot

Paloma: Jo sóc Paloma...

de tan a gust que està. Mira’l, pobret meu...

Milagros: Paloma? La querida de Roberto? La

Milagros: De Roberto encara em costa creure

de La Conillera?

que haja anat a La Conillera...

Paloma: (Enfadada) Com? Però què diu vosté

Mariano: Clar que no, perquè és la conilla de

de la querida? Jo no sóc la querida de ningú

Paloma qui va a vore’l a la sagristia...

i molt menys de Don Roberto. Que jo estic

Milagros: Però com pots dir això del meu

casada! Serà possible!

germà, Mariano?

Milagros: (Assenyalant) Això és el que diuen

Mariano: Perquè ho ha contat ella

estos tres.

personalment quan ha vingut a cobrar la

Paloma: Però, com poden dir estos tres que

loteria.

jo sóc la querida, xe? D’on han tret eixa

Milagros: Segur que hi ha un malentés! Vaig

conclusió?

a vore si s’espavila Roberto i ho aclarim,

Vicent: Deducsiones...

perquè ací hi ha molt a aclarir. (Intentant

Paloma: Això és fals i ara mateix haurien

reanimar a Roberto) Roberto, Roberto,

d’anar a confessar-se...

desperta...

Mariano: No diga que no, que ací som tres

Andreu: Mariano, porta un poal d’aigua i

testimonis de tot el que ens ha contat vosté

voràs com sí que es desperta...

este matí quan ha vingut a cobrar...

Vicent: No, no, millor encara, dóna-li a

Paloma: Jo no sé què hauran dedusido, però

olorar cassalla que això ressuscita un mort...

jo no sóc la querida de ningú! Aneu, aneu, a

(En eixe moment entra Paloma al bar

confessar-vos! Mentirosos!

preguntant per Don Roberto)

Remediets: Això, això, només es desperte el

Paloma: Bon dia, vostés perdonen, estic

meu Roberto que els confesse si fa falta...

buscant a Don Roberto...

(Don Roberto comença a recobrar el

Mariano: (Tirant-se les mans a cap) Mare

coneixement)

meua! Passe, passe, ací el té tot en una peça...

Milagros: Pareix que Roberto estiga

Vicent: Mira pues! La que faltava, la

despertant-se...

palometa...

Don Roberto: (Mig endormiscat) A qui he de
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confessar? A qui? (fent el senyal de la creu)

Milagros: Mare, per favor, no diga eixes

Ego te absolvo in nomine patris et filii et

coses!

spiritus sancti... (i es torna a endormiscar).

Paloma: (Nerviosa) Don Roberto, ja està bé?

Milagros: (Sacsant-lo i pegant-li galtadetes)

Es troba bé?

Roberto, desperta, per favor, que ací hem

Don Roberto: (Mig endormiscat) Xica,

d’aclarir un gran embolic...

Paloma! Tu també estàs morta?

Paloma: Don Roberto, desperte que jo venia

Milagros: Roberto, ací ningú està mort,

a donar una bona notícia i per contra estan

desperta!

acusant-me de ser la seua querida...

Paloma: (Amenaçadora, mirant als tres)

Vicent: Recolló, Andreu, açò de ser ric que

Ningú està mort, de moment...

complicat que és!

Don Roberto: (Mig endormiscat) Què vols

Andreu: I que ho digues, encara no hem

dir amb això, Paloma?

cobrat i ja tenim ací un embolic de padre y

Paloma: Doncs que jo venia a donar-li una

muy señor mío.

bona notícia, però...

Mariano: (A Andreu) Calleu, calleu, que més

Don Roberto: Si és una bona notícia, no hi

prompte o més tard cobrarem...

ha però que valga...

Paloma: (Amenaçant-los) Ja ho crec que

Paloma: Jo venia a dir-li que ens ha tocat la

cobrareu, ja, més del que vos penseu...

loteria...

Milagros: (Granera en mà) Ja m’encarregaré

Don Roberto: La del col·legi del teu fill?

jo com no s’aclarisca tot açò...

Paloma: (Nerviosa) Sí, sí, Don Roberto,

Mariano: Xe, Milagros, que nosaltres no hem

però no, no, els dècims no eren realment de

fet més que dir la veritat.

l’escola del meu fill... Eren... eren... de... eren

Paloma: La veritat? A l’infern anireu per tot

de...

el que esteu dient de mi, a l’infern!

Tots alhora: Eren de La Conillera! Perquè

(Don Roberto finalment recobra el

treballa en La Conillera...

coneixement i s’alça. Tots estaven expectants)

Remediets: (Al públic) I què passa si són

Don Roberto: A on estic? Estic en l’infern?

d’una conillera, per mi com si els hagueren

Què m’ha passat? Per què esteu tots ací?

comprat en una porquera, que més fa si

Estic mort o estic morint-me?

estan premiats!

Remediets: Fill meu, si t’has de morir, dis-

Paloma: (Nerviosa) Sí, sí, són de La Conillera.

me primer a on tens el dècim premiat no

Però com em feia vergonya dir-li-ho, li

siga cosa que jo no el trobe després...

vaig dir que eren del col·legi del meu fill,

una mentida piadosa per tal de poder-los

Don Roberto: (A Paloma) Això ja ho sé! Però

vendre... (i es posa a plorar)

ara deixa de plorar i explica’t, explica’t!

Milagros: (A Paloma) Aleshores, estos tres

Milagros: Sí, que s’explique, que s’explique a

tenien raó? Vosté sí que treballa en eixe

vore si aclarim alguna cosa...

antre de perdició!

Paloma: (Nerviosa i ploricant) Ja fa un mes

(Paloma estava confusa i nerviosa)

que vingueren a buscar-me les xiques de

Tots alhora: Clar que teníem raó!

La Conillera i em digueren si podia anar a

Vicent: I ella ens ha dit que a Don Roberto no

treballar allí tres horetes al dia...

li cobra res quan va a la sagristia!

Don Roberto: (Tirant-se les mans al cap)

Milagros: (No donant crèdit, li pega amb la

Mare de Déu Senyor! Tres hores al dia?

granera i se senya) No m’ho puc creure! Tu,

Andreu: (Als altres dos) Ara eixirà tot, ara...

Roberto! El capellà! Que Déu et perdone...

Don Roberto: (Incrèdul) I tres horetes al dia?

Don Roberto: (Enfadat, per la situació) Que

A fer què?

Déu em perdone de què? Un moment, que ací

Paloma: (Nerviosa i ploricant) Com que a

ho hem d’aclarir tot!

fer què? A netejar! A què havia de ser, Don

Remediets: (A Paloma) Sí, senyor! Anem a

Roberto? A netejar, com faig sempre!

aclarir-ho tot! Quants diners ens han tocat,

Tots alhora: A NETEJAAAAR?

xiqueta?

Mariano: (Als altres dos) Crec que hem

Don Roberto: (Enfadat) Mare, faça el favor

clavat la pota i jo no sé res!

de callar!

Paloma: (Ploricant) Sí, a netejar! Cada dia, de

Remediets: Xica, el meu Roberto, quin geni!

bon matí, quan ja no queden clients, netege

(Don Roberto va cara a Paloma per tal

el bar, les habitacions, la terrassa, que mire

d’aclarir les coses)

com tinc les mans, i després encara me’n

Don Roberto: (A Paloma) A vore, Paloma,

vaig a netejar-li a vosté la sagristia o el que

que els dècims siguen o no de La Conillera

faça falta...

eixa, o com li diguen, no té importància,

Vicent: (A Paloma) I a les cases particulars,

però és de veres que tu treballes allí?

a què va?

(Silenci sepulcral en el bar)

Paloma: A què? A ajudar a alçar-se a algun

Paloma: (Nerviosa i ploricant) Sí, sí, Don

malaltet i a fer algunes faenetes...

Roberto, li ho volia haver dit ja fa temps

Mariano: (Als altres dos) Recolló, crec que

perquè vosté ja sap que jo necessite diners

hem clavat la pota i el garró!

per a tirar la casa endavant...

Milagros: Crec que açò ja comença a aclarir-se...
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Remediets: Sí? Ja sabem quants diners ens

Mariano: (Protestant) Clar que sí que ho

han tocat i a com eixim? I com cobrarem, per

pensàrem, perquè vosté no ens va dir en cap

transfusió bancària o en efectiu?

moment que anava a La Conillera a netejar i

Milagros: Mare, encara no sabem ni quan

perquè allí la gent va a, a, a vore què cau i per

cobrarem ni a com eixim.

això hi ha hagut este malentés... I com a més

Vicent: De moment crec que eixirem a

a més deia que després anava per les cases

bufetades, si no m’enganye...

a fer faenetes i que no li cobrava res a Don

Don Roberto: (A Paloma) Paloma, a vore, anar

Roberto... Què volia que pensàrem, eh? Què?

a netejar o a ajudar malalts és una faena tan

Milagros: (Al públic) Mare meua, quin

digna com qualsevol altra, i per això jo et vaig

embolic! El cas és que tal com ho conta el

recomanar algunes cases de confiança..., i

meu Mariano era per a pensar malament...

estan molt contents amb tu. Però de la loteria

Paloma: (Ploricant) Xe, la veritat és que

de La Conillera, què em dius?

mirant-ho d’eixa manera teniu tota la raó,

Mariano: (Als altres dos) Xe, resulta que

donava peu a pensar malament i la culpa és

Paloma anava a netejar a La Conillera i

tota meua per pensar que Don Roberto els

nosaltres ens pensàvem que anava a... (fent

havia dit que jo em dedicava a la neteja, i

un gest amb el puny) Ara sí que l’hem feta

també és meua per no haver-li dit a ell que

bona, sí!

jo també netejava en La Conillera... Xe, quin

Paloma: (Ploricant) La loteria? Com l’últim

desastre!

dia no em pogueren pagar, perquè allí no va

Don Roberto: Xe, Paloma, és que si m’ho

quasi ningú i acabaran tancant el negoci,

hagueres contat, no estaríem ara desfent

em digueren que si venia quatre o cinc

este embolic... Mare de Déu Senyor!

numerets em pagarien amb un dècim... I

Milagros: (A Don Roberto) Roberto, el mal

això vaig fer.

és que ara tot el poble es pensarà que tots

Don Roberto: Santa dona, i per què no m’ho

els que heu estat agraciats sou clients d’eixe

contares? Si això no té importància...

antre de perdició...

Paloma: (Ploricant) És que tractant-se d’un

Andreu: Ostres! És de veres! Ara com li ho

lloc així, em feia una miqueta de vergonya i

explique jo a la meua dona?

ara mire tot el que ha passat, que estos tres

Vicent: Ja t’apanyaràs, ja! Com la meua es

estaven dient que si jo era la seua querida.

creu tot el que li conte, jo no tinc problemes...

Què pensaven que treballava allí de conilleta

Mariano: Sí, sí, però tu Roberto, en el teu cas,

com les de Playboy o què?

després del tema de cartell de la SIDA i ara

amb açò de la loteria, ja vorem com els ho
expliques als teus fe-li-gre-sos...
Don Roberto: No patiu, que d’això
m’encarregue jo ara mateix... (es girarà
de cara al públic, fent el senyal de la creu
i, amb els braços en alt, com si foren els
seus feligresos de la parròquia, els farà un
discurs)
Ave Maria Puríssima! (Esperarà la resposta
del públic: “Sin pecado concebida”. I si
no ho diuen, insistirà enfadat fins que ho
diguen). Ave Maria Puríssimaaaa! Molt bé!
Benvolguts feligresos, benvolguts germans:
per culpa d’uns malentesos, la pobra Paloma
i jo hem estat a punt de perdre la nostra
reputació. I això no està gens bé! Però, per
desgràcia, germans, estes coses passen. Per
tant, vull dirigir-me a algunes persones que
ací ens acompanyen...
Per dir a eixos malpensats
que a criticar tant s’afanyen
que com hauran comprovat:
LES APARENCES ENGANYEN!
I com jo sóc el rector,
i ho mana el procediment,
demane per als actors,
per l’autor i el director
almenys, un aplaudiment.
(Fent el senyal de la creu de cara al públic)
¡PODÉIS IR EN PAZ!
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El Premi #plf 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.

premi #plf19

Premi
#PLF19
text satiricofaller
breu
ORGANITZA
Federació de les Lletres Falleres
i Plataforma Malalt de Falles
PATROCINA
Federació de les Lletres Falleres

PIULADA GUANYADORA
@Juanjo_MedBon
-Carinyo, dis-me coxinaes...
-Mmmm...deguem dos plaços a l’artista, el
llibret està a mig fer, i estem ja en febrer,
la fallera major està cabrejada i no baixarà
més, no ens han donat permís per a la
carpa... Tens prou?
-Tu si saps com ficar-me a cent. #plf19
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············································································

············································································

@MAGascon

@begarpic

-¿Quin dia és l’elecció del ninot indultat el

Conselleria de Medi Ambient: recicla i

28 d’abril o el 26 de maig?

estalvia paper.

-Depen de a quin ninot votes.

Conselleria de Cultura: quants més llibrets

#plf19

impresos, més punts.
Jo: llibret a ISSUU i 2.000 còpies. Totes

············································································

contentes. #plf19

@rafatortosa76

············································································

En esta falla som super valencians,

@CollectiuSinia

molt festers. Celebrem totes les festes:
haloween, la de la cervesa, la d’abril, l’any

-Les falles són crítica pura de la societat

nou xinés… #plf19

valenciana.
+I tots aquests ninots de Trump i Franco?

············································································

-Eh... mira quin Torra més ben fet!
#plf19

@ertente
············································································
- Se m’ha ocorregut una idea per al ninot
d’exposició. I si faig un iaioi amb la seua

@tis_4

neta portant-la a veure a la Verge?
- Sí, si. Eixint de la barraca.

Hem gastat tants caps de setmana a fer

- De categoria! I de fons l’Albufera i un

llibret, que ara que ja està acabat no sé

camp de tarongers.

amb que plenar aquest buit els diumenges

- La puta! I ratolins! Molts ratolins!

de matí... Potset si em pose amb el de l’any

- Estic excitat. #plf19

que ve... #plf19 #QueDéuenspilleconfessats

············································································

············································································

piulades finalistes

············································································

············································································

@jgfigueres

@tpalomares

- Pep, el teu llibret està bé!

València. 9 Oct. Entrà de moros i cristians.

- Ja l’has llegit?

Qui és aquell que va a cavall? El Cid? Jaume

- No, però el tinc per damunt de la taula

I? No és Santi Abascal el Recentralitzador.

- Preferiria que el tingueres al costat del

#plf19

WC #plf19
············································································
············································································
@Angel13Sanchez
Coordinador/a de llibret: “Com portes
l’article?”
Jo: Rematant-lo estic, trie el títol i t’ho
passe.
Coordinador/a de llibret: “no l’has
començat, veritat?”
Jo: “No tinc ni una paraula”
*Rises
*Silenci
Jo: Esta setmana el tens.
#Plf19
············································································

