
DIJOUS passat, el CEIC Al-
fons el Vell de Gandia pre-
sentava en la Casa de la

Marquesa el llibre 10 Anys de
Premi Iaraní, l’última de les
seues publicacions inclosa en la
col·lecció Quaderns Comarcals.
El llibre recull els articles guan-
yadors en cadascuna de les edi-
cions que tingué el premi. La
presentació la va fer el profes-
sor del Departament de Socio-
logia i Antropologia Social de la
Universitat de València, Gil-

Manuel Hernàndez i Martí,
autor també de l’estudi intro-
ductori del llibre titulat: El pre-
mi Iarani, un pont entre cultu-
res.

El Premi Iaraní es va instituir
fa quinze anys per guardonar el
millor article del llibret de fa-
lles. Aleshores, els llibrets com-
plien amb la seua missió ele-
mental, l’explicació en vers de

la falla. Però començava en
aquells moments a observar-se
l’aparició en les seues pàgines
d’articles d’autors mol recone-
guts del món de les lletres que
aportaven la seua visió sobre la
festa de les falles. L’aparició d’a-
questos articles eren quasi sem-
pre el fruit d’un compromís per-
sonal entre l’autor amb el presi-
dent o amb el pare d’alguna de
les reïnes d’aquell any, però ma-
lauradament aquestos articles,
alguns d’ells admirables, passa-
ven desapercebuts donada limi-
tada tirada que tenien els lli-
brets a l’época  (300-400 exem-
plars) i pel fet que sols es re-

partien entre els membres de
les comissions i entre les cases
comercials que havien fet pu-
blicitat en el mateix. El Iaraní va
voler traure a la llum aquestos
articles i a que aquestos autors
s’aproparen a l’àrea de la cultu-
ra popular que les falles repre-
sentaven.

El premi Iaraní fou una apos-
ta personal. Volia que s’aprofi-
taren les pàgines del llibret per
a alguna cosa més que la simple
explicació de la falla, es a dir,
que poguera ser el vehicle de
propagació de tots els àmbits de
la cultura, escrita en llengua Va-
lenciana.

Com va explicar el professor
Hernàndez el premi Iaraní es va
constituir en el pont que va unir
fermament els representants
d’aquestes dues cultures, la
«culta» representada pels es-
criptors i poetes  i la popular re-
presentada per les falles, dos
mons que fins a aquell moment
s’havien mirat amb un cert re-
cel. I es va aconseguir, les co-
missions buscaren autors im-
portants per presentar els seus
treballs al premi. Els autors co-
neixedors del palmarès de
guanyadors que anava formant-
se ja no veien dificultat en es-
criure.

Els llibrets de Gandia anaren
guanyant en qualitat. També va
ajudar la posterior aparició del
premi del CEIC a la millor qua-
litat global i el premi de poesia
Joan Climent al millor text o
conjunt de texts publicat als lli-
brets de falla. Els llibrets de
Gandia anaren guanyant presti-
gi i començaren a ser coneguts
fora de les fronteres locals i a
ocupar els primers llocs en els
premis que atorga la Conselle-
ria d’Educació de la Generalitat
Valenciana. A l’any 2006, el lli-
bret de la Falla de Corea va
guanyar el primer premi d’a-
quest certamen.

A aquestes situacions, va fer
referència el presentador, es va
arribar pel camí que havia anat
obrint el Premi Iaraní que en
l’actualitat te la seua continua-
ció en el premi Salvador i Go-
des per als llibrets de l’àmbit de
l’Horta de Valencia i amb el pre-
mi de l’Ajuntament de Benirre-
drà ací a Gandia.

La publicació del llibre per
part del CEIC Alfons el Vell és
el colofó extraordinari per a un
projecte que sense dubte, ha co-
bert tots els seus objectius. 

10 anys de Premi Iaraní
UNA SETMANA MÉS PASQUAL Molina

36 La Safor ■ Levante EL MERCANTIL VALENCIANODomingo, 8 de marzo de 2009


