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QUAN la diputada del parla-
ment de Catalunya, Mont-
serrat Nebrera feu el co-

mentari sobre l’accent «de chis-
te» que tenia la ministra  Mag-
dalena Álvarez, immediata-
ment, tots els escribes i els fa-
riseus de la política nacional
s’esgarraren les vestidures. A la
diputada li han caigut, per tot
arreu, tot tipus de crítiques, fins
i tot des del seu mateix partit,
que ha decidit expedientar-la
per considerar que el dit co-
mentari ha sigut una equivoca-
ció. La diputada ha demanat dis-
culpes a traves del seu bloc per-
sonal.  

Jo també crec que la senyo-
ra Nebrera s’ha equivocat, ja

que la ministra Álvarez no té
sols l’accent d’acudit, sinó que
tota ella és un acudit, però sen-
se gràcia. 

Els actors diuen que el paper
més difícil és el de fer riure la
gent. En l’època del cine mut,
Harold Lloyd, aquell home
d’aspecte normal, amb ulleres i
canotier, feia riure els especta-
dors amb malabarismes increï-
bles, com ara en L’home mosca
on escalava de manera inver-
semblant aquell edifici de Los
Àngeles, sobretot quan es que-
dà penjat d’un enorme rellotge
del qual estigué a punt de cau-
re en diverses ocasions. Char-
les Chaplin, arrancava som-
riures i llàgrimes mentre es
menjava, com un excel·lent gur-
met, aquella bota de pell en la
pel·lícula La quimera de l’or.
Buster Keaton, cara de pal,
era capaç de fer badar-se de riu-
re amb el seu semblant hieràtic,
inexpressiu que compensava
amb acrobàcies impossibles en
El maquinista de la general, una
obra mestra del cinema.

És indubtable que la incor-

poració de la veu en el cine so-
nor i, sobretot, dels accents
simpàtics o emfatitzats aug-
mentà les possibilitats humo-
rístiques del génere. Stan Lau-
rel i Oliver Hardy, que prove-
nien del cinema mut, aconse-
gueixen, amb la incorporació
dels diàlegs amb l’accent anglés
del primer i amb l’accent del
sud del segon, una nova di-
mensió del seus personatges.
Ells mateixos doblaren a altres
llengües els diàlegs per a man-
tenir els seus accents. No sé si
ho feren a l’espanyol però jo
cada vegada que em recorde
del gordo y el flaco, a part de les
seus característiques físiques
recorde de les seues veus com
ara en aquest diàleg sensacio-
nal: «Oliver, ¿las aceitunas ne-
gras tienen patas? ¡No! Enton-
ces... ¡me he comido una cuca-
racha!».

Què dir de l’accent i de la ma-
nera de dir de Mario Moreno,
Cantinflas, un dels actors més
celebrats i divertits que s’han
vist en les pantalles del cine es-
panyol. Igual era un  rector, que

era un metge o un advocat, però
amb la seua manera de dir, em-
bolicant-se amb les paraules i
amb aquell accent mexicà dei-
xava desconcertats els actors
de repartiment mentre en el
cine arrancava rialles quan en
acabar la peroració  amollava
allò de «¿I...Cómo lo vió?». En
les pantalles del record, el tar-
tamudeig castís de Tony Le-
blanc o la veu cascada de Pepe
Isbert augmentaven la subs-
tància humorística dels perso-
natges. Dalt de l’escenari les
veus i els accents de Doña Ro-
gelia o de Monchito y les de
Macario o Deisy naixien de les
entranyes ventríloqües i de la
gràcia de Mari Carmen o de
José Luis Moreno.

L’acudit és la carcassa de
l`humor. Ix, crea l’ambient pu-
jant l’interès i, finalment, escla-
ta amb un desenllaç imprevist.
En l’acudit, la propulsió no és la
pólvora, és la paraula, i el color
de l’esclat no el dona la quími-
ca sinó els accents. L’accent és
el to final, el definitiu que mul-
tiplica l’efectivitat. Eugenio, se-
riós, assegut en una banqueta,
amb un  got de whisky en una
mà i un cigarret a l’altra, co-
mençava amb aquell accent ca-
talà: «Saben aquel que diu?» i la
gent ja començava a riure. Re-

corden els acudits dels gango-
sos de Arévalo? Els contats per
humoristes anònims imitant ac-
cents gallecs o catalans per a
riure de la indecisió o de la ta-
canyeria? Però amb l’accent
amb el qual l’acudit arriba al
màxim de la gràcia és, sens dub-
te, l’andalús. I ací, el rei fou
Paco Gandia.

Senyora ministra, Paco Gan-
dia era conegut a Sevilla com
don Paco. Tenia el mateix ac-
cent que vostè i contava els acu-
dits dalt d’un escenari de forma
magistral. Hui, després d’haver
mort fa uns anys, té encara re-
servada en un conegut bar de
Sevilla una cadira per si algun
dia tornara. Vostè té el mateix
accent que ell però s’equivoca
quan vol fer acudits durant  les
seues compareixences públi-
ques. El de l’altre dia, quan do-
nava explicacions sobre el caos
de Barajas, l’acudit  que va fer
sobre les díhuit mil racions de
menjar, va ser deplorable. Vos-
tè gaudeix en vida d’una cadira
que, fins ara, no ha demostrat
merèixer i que quasi ningú
compren com encara està ocu-
pant. Sols es pot pensar que el
president la manté en el lloc per
cocos o amb la malèvola inten-
ció de distraure el personal dels
problemes importants.

Els acudits de la senyora ministra
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EL RACÓ FALLER ➜ Las fallas ante el vacío legal

Levante-EMV, Gandia
El camino que inició el presiden-
te de la Federación de Fallas de
Gandia, Jesús Garcia en marzo de
2007 a raíz de la clausura por or-
den judicial del casal de la falla
Sant Nicolau-Mosquit comienza
a dar sus frutos. Así, mañana lu-
nes están convocadas las Juntas
Locales Falleras de la Comunitat
Valenciana a una reunión con el
conseller de Gobernación, Sera-
fín Castellano para abordar la pro-
blemática suscitada tras las últi-
mas sentencias y cierres de ca-
sales por carecer de licencia.

García ya reclamó al consolé
un nomenclátor para poder ads-
cribir los casales y cumplir con la
legislación vigente y no fue, como
publicó Levante-EMV hasta el
pasado junio cuando en la reu-
nión de Alfafar se tomaron en se-
rio el problema y se convocó una

reunión en el Museu Faller de
Gandia donde el tema estrella fue
pedir un marco legal que ampare
esta actividad.

Jesús Garcia no acudirá a la
reunión de mañana dado que tie-
ne que firmar un convenio con
Generalitat para la subvención
del mobiliario del Museu Faller
por lo que le será imposible y ha
delegado en los vicepresidentes
Miguel Pérez y Pep Lloret la pre-
sencia en la reunión con el con-
seller Castellano.

Esta misma semana, la dele-
gación de Comunicación de la
FdF se desplazó a Aldaia para se-
guir abordando esta problemáti-
ca y que tal como explicó el pre-
sidente de la Junta Central Falle-
ra de Valencia «no será un cheque
en blanco» por lo que se espera
sea el primer contacto de un lar-
go camino de cara a legalizar la si-

tuación. Tanto desde Gandia
como Torrent se insiste en la ne-
cesidad de legislar este vacío.

Gandia acude mañana a la reunión con el
Consell para abordar las licencias de casales
El conseller de Gobernación acepta la petición tomada en el Museu Faller en diciembre
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DOS AÑOS. Garcia, en el momento de dirigirse al Consell en marzo de 2007.
ÀLEX RUIZ

2003
Xàtiva
■ Se cierra el primer casal fallero
por carecer de licencia.

2004
Torrent
■ Se ordena el cierre del casal de la
falla Cronista Vicente Beguer.

2007
Gandia
■ La clausura por orden judicial del
casal del Mosquit en plena semana
fallera. El presidente de la FdF ya
advierte del vacío legal y los
problemas que puede conllevar.

2008
Aldaia
■ Se cierra el casal de la falla
Villarobledo, en el barrio del Cristo.

LOS ANTECEDENTES

El Museu Faller acogió anoche
la presentación de las reinas fa-
lleras de la comisión de la Re-
pública Argentina que, presi-
dida por Andrés Puig celebra
este año su cuarenta aniversa-
rio. Acudió la fallera mayor in-
fantil, Laura Barber y el presi-
dente de la FdF, Jesús Garcia.
Hoy, a las 11 horas, será la pre-
sentación de la falla Jardinet y
asistirá, la fallera mayor de
Gandia, Marta Cháfer y el vi-
cepresidente, Paco Sanchis.

La República celebra
sus 40 años de falla

GANDIA

M. Pérez, Gandia
El Teatre Olimpia de Oliva ha
sido el escenario  la presentación
de la falla Institut, una de las más
activas de la vecina población y
que preside Juan Mulero.

Durante el acto subieron al es-
cenario las reinas y falleras ma-
yores de 2009, siendo la fallera
mayor infantil, Irene Mulero y la
reina del foc infantil, Irene Bonet
a quienes fueron recibidas por el
presidente infantil, Héctor Escri-
vá. Posteriormente les tocó el tur-

no a las mayores, siendo la reina
del foc mayor, Alicia Miralles y la
fallera mayor de l’Institut, Alícia
Martínez.

Uno de los momentos más
emotivos fue la actuación de las
mantenedoras, en el caso de la in-
fantil fue la tía de Irene, Natalia
Mulero.

La mantenedora de la fallera
mayor de l’Institut, Alícia Martí-
nez, fue su amiga íntima Mónica
Ramos, quien fuera Fallera  Ma-
yor de Oliva de 2005.

La falla Institut de Oliva presentó a sus
falleras mayores en el Teatre Olimpia
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INSTITUT. Las reinas del foc, falleras mayores y presidentes.
LEVANTE-EMV


