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l treball que fan els fallers és de
caràcter voluntari i desinteres-
sat. Altruista. Calia fer algun re-
coneixement a la seua dedica-

ció. Una recompensa. La que identifica a
les falles de Gandia és el «Gesmil». Va ser
creada el 1967. Manel Cascales Esteve em
va contar que el nom estava relacionat amb
la llegenda de la «Delicada de Gandia»,
aquella donzella que va morir en caure-li
sobre el cap una flor de gesmil des de dalt
de la Col·legiata. Una flor de pedra, és clar!
La recompensa del Gesmil tenia tres cate-
gories: la de Coure, la d’Argent i la d’Or. Si el
faller ostentava càrrecs de responsabilitat
hi accedia als gesmils més prompte, però
un faller de quota, sense càrrec, necessita-
va tres anys per a obtenir-ne el de Coure,

vint anys per a aconseguir el Gesmil d’Ar-
gent (calia sumar 100 punts a raó de 5 per
any), y després (el compte es quedava en
zero), necessitava 13 anys més per a arribar
al Gesmil d’Or (100 punts a raó de 8 punts
per any). Així, doncs, un faller ras necessi-
tava 33 anys per a poder lluir el Gesmil
d’Or! Es tractava, doncs, d’una recompensa
molt costosa i, per tant, de gran prestigi i
consideració.

El 1994, Josep Antoni Valls Català, de la
Falla Avinguda República Argentina, pro-
posà a l’assemblea general de les falles gan-
dianes la creació d’una nova recompensa
per a mèrits fallers que s’anomenara Ges-
mil de Diamant. En 27 anys havien sigut
atorgats 194 Gesmils d’Or i es palpava en
l’àmbit faller un cert interés perquè existira
un escalafó per ascendir en la «carrera fa-
llera». Aleshores, un servidor, Pasqual Mo-
lina Faus, com a representant de la Falla de
Corea en l’assemblea general i membre de
la recent creada CPRE (Comissió Perma-
nent per a la Reforma dels Estatuts) va en-
llestir una reglamentació per al nou Gesmil
de Diamant. Recorde perfectament —el
treball m’ocupà bona part de l’estiu del
94— les característiques principals que de-
finien la meua proposta: el Gesmil de Dia-
mant seria una recompensa de «caràcter
extraordinari» per a compensar qui hague-
ra fet per les falles de Gandia un treball
molt extraordinari! I es mantenia, amb tot
el seu valor —amb això vaig insistir moltís-
sim—, el Gesmil d’Or com a la màxima re-
compensa de «caràcter ordinari» que podia

obtenir-se per mèrits fallers acumulats (su-
mant punts), a base d’ostentar càrrecs de
responsabilitat i satisfer les quotes de les
comissions. El Gesmil de Diamant no tenia
un barem de punts acumulables, es deixa-
va en mans d’una comissió a la qual se li
suposava tenir aptituts per avaluar els mè-
rits del faller proposat, és a dir: sentit histò-
ric de les falles de Gandia, coneixement de
les circumstàncies i repercussions de la tas-
ca realitzada per l’aspirant i criteri per ava-
luar l’impacte que la seua figura i la seua
obra tindrien en el futur del món faller, in-
clòs en el de la ciutat. Hi havia en aquell
moment una figura que reunia totes aques-
tes condicions, Josep Lloret Tarrasó, i va
ser amb la seua trajectòria fallera i amb tot
el que d’extraordinari va ocórrer durant els
seus més de vint anys de president de la
Junta Local Fallera on vaig trobar part dels
motius que justificaven la creació d’aquell
Gesmil de Diamant com a recompensa ex-
traordinària per a un faller extraordinari.

El text íntegre de la nostra proposta va
ser acceptat per l’assemblea general. El
1995 s’atorgaren dos gesmils de diamant
(sols se’n podien atorgar dos per any): el
del senyor Lloret i el del senyor Cascales,
un faller de «tota la vida» que fou, a més a
més, el tinent d’alcalde que promogué, afa-
vorí i signà la creació de la Junta Local Fa-
llera de Gandia l’any 1947. A l’any següent,
1996, es consideraren els mèrits de Vicent
Ribes Canet, primer guanyador del premi
de llibret de les falles gandianes, i el primer
secretari de la Junta Local Fallera en em-

prar i en introduir el valencià en tots els do-
cuments i en les actes oficials de la JLF i re-
conegut lluitador per l’ús de la nostra llen-
gua en el món faller. Des d’aleshores no
s’han lliurat molts gesmils de diamant més.
No he volgut mai manifestar-m’hi, sobre
els concedits i sobre els rebutjats. Les co-
missions avaluadores s’han queixat habitu-
alment de no tenir «barems» d’avaluació. I
jo he callat. Barems? No hi ha en la regla-
mentació. El que es pretenia d’eixes comis-
sions és que tingueren criteri, sentit histò-
ric i visió de futur. Enguany s’ha desestimat
la petició del Gesmil de Diamant per a Je-
sús Garcia Cànoves, Gesmil d’Or de 1988,
Secretari General i mà dreta executora de
Tomàs Femenia de Sierra—el president
que feu que Gandia i el binomi Falles-Cul-
tura fora referència dintre del territori de la
Comunitat Valenciana. Jesús Garcia, com a
autor, ha enaltit el llibret gandià, ha sigut
president de falla i també el president de la
Junta Local Fallera, sota el mandat del qual
es va crear la Federació de les Falles de
Gandia i es va construir el Museu Faller de
Gandia, una obra única i envejada que ho-
nora a les falles de Gandia i a la mateixa
ciutat. I la «comissió» no ha sabut com «ba-
remar»! Amb l’excusa, s’ha fet una nova re-
glamentació per al Gesmil de Diamant.
Serà també per punts. Han reconvertit la
recompensa extraordinària en ordinària.
És cert que molt cara d’aconseguir però d’a-
cí a un temps n’hi haurà un munt de ges-
mils de diamant. I aquelles figures llegen-
dàries es diluiran.
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GESMIL DE
DIAMANT

Pasqual Molina

Anem Fent!

a nostra comarca es ca-
racteritza per un sistema
productiu diversificat. En
un entorn econòmic po-

blat de pimes, som principalment
una economia transformadora i ex-
portadora. Les nostres exportacions,
juntament amb les de la resta del ter-
ritori valencià, signifiquen un impor-
tant percentatge sobre l’estat. Europa
ha estat i ho continua sent la nostra
principal destinació.

L’eficàcia de la comarca es fona-
menta en la pluralitat i en un alt grau
d’esperit emprenedor que és el que la
crea. Es tracta d’una economia amb
concentracions territorials de conei-
xements pràctics i d’experiència em-
presarial que la van fer especialment
productiva. Per altra banda, tenim un
magnífica heterogeneïtat entre els di-
versos sectors productius: agricultu-
ra, serveis, comerç i turisme; repre-
sentats a poblacions com: Gandia,
Oliva, Tavernes de la Valldigna, Villa-
longa i Xeraco, entre altres.

Malgrat tot, ha estat un model d’è-
xit i ha estat el típic de les economies
perifèriques. No obstant això, els in-
dicadors econòmics i socials des de

fa temps ja ens estan avisant de les li-
mitacions d’aquest model. L’èxit del
passat són, però, vulnerabilitats del
present i, sobretot, de futur amb la
globalització i la presència d’econo-
mies emergents com les asiàtiques i
del nord d’Àfrica i d’Orient Pròxim.

Per atraure activitats econòmi-
ques i per a fomentar la modernitza-
ció de les nostres empreses i millorar
la nostra qualitat de vida, el territori,
la geografia també compta, i molt.
Enfortir les sinergies que es detecten
a dins d’un territori és decisiu per
enfortir la seva competitivitat.

En una economia tan globalitza-
da, on un pot trobar de tot i de qual-
sevol part del món, no li donem tan-
ta importància a els qui estan més
prop de nosaltres, a les pròpies rela-
cions intercomarcals i en arribar a
convertir-se la comarca, en un au-
tèntic aparador dinàmic i diversificat
empresarialment de cara a l’exterior,
i aprofitar el camí de la costa com a
itinerari que han utilitzat els nostres
avantpassats, i que al Cercle Euram
de la Safor defensem com a infraes-
tructura prioritària que ho possibili-
ta -el corredor mediterrani-, per con-
nectar amb Europa, amb el món. I
on el Mediterrani, i la nostra comar-
ca, siga dintre d’eixe espai un verita-
ble centre neuràlgic de potenciació
de les nostres opcions comercials.

Per altra banda, caldrà tenir en
compte més estratègies que se sus-
tenten en la col·laboració de les uni-
versitats amb els seus entorns so-
cioeconòmics, amb suports gover-
namentals que posen en joc la crea-
tivitat per buscar opcions que res-
ponguen a les autèntiques necessi-
tats i possibilitats d’aquest entorn, i
d’una cultura empresarial oberta
que fomente la cooperació, el desen-

volupament de la societat del conei-
xement i d’eines que permeten mi-
llorar la interrelació i la competitivi-
tat de les nostres empreses i poten-
ciar la innovació; amb capacitat per
crear, atraure i retenir el talent com a
aspecte clau del desenvolupament
empresarial i territorial.

En un moment de crisi com l’actu-
al sembla evident la necessitat d’un
canvi de model de desenvolupament
sent clau les polítiques d’augment de
la productivitat respecte als costos  i
apostar per la innovació a tots els ni-
vells i els sectors empresarials. I arri-
bats a aquest punt, per què no pen-
sar en fer un mapa d’innovació d’a-
questa comarca  i que done com re-
sultat una sèrie d’informes d’oportu-
nitats d’innovació per a cadascun
dels trenta-un municipis pertany-
ents a la mateixa, i que arran d’a-
questes estratègies de desenvolupa-
ment econòmic es detecten projec-
tes innovadors en tots els seus àm-
bits amb l’objectiu de posar-los en
valor i donar-los a conèixer entre les
administracions públiques i la ini-
ciativa privada; i sense dubte a l’exte-
rior (fora de la comarca).

Des del Cercle Euram reivindi-
quem la necessitat de recuperar la
capacitat d’iniciativa de la societat
saforenca i d’un empresariat dinà-
mic que encoratge iniciatives que
van donar lloc a unes altres que van
permetre consolidar durant anys
unes veritables expectatives a la co-
marca, i també fora d’ella. Ho vam
saber fer en el seu moment, amb
creativitat i amb l’esperit emprene-
dor que sempre ens ha caracteritzat,
i de ben segur, que tots plegats, si ens
posem,  ho farem de nou. L’hem de
fer per aquesta generació i per les fu-
tures. Si ho sents igual fem cercle!
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RETORN AL FUTUR: FEM CERCLE

Enric Sigalat Signes

Opinión

President del Cercle Euramde la Safor. 
Institut Ignasi Villalonga d’Economia i  
Empresa

n pequeño grupo de he-
roicas mujeres y yo ini-
ciamos un comedor so-
cial para pobres. Fue en

la plazoleta frente a la iglesia de San
José. Acudieron 18 pobres.

Hoy tenemos un magnífico co-
medor en Algepseria, 75. Nos lo
pagó el Ayuntamiento de Gandia.
Damos de comer cada día a 410
personas. Todo de limosna.

Un hombre joven me ha sugeri-
do una idea solidaria: que vosotros,
falleros y falleras, nos deis un euro
por cada ramo de flores que ofrez-
cáis a la Virgen. Es decir, si el ramo
vale 5 euros, hacedlo un poco más
pequeño, de 4 euros, y guardáis un
euro para nuestros pobres.

No se trata de suprimir la ofren-
da a la Virgen. Es un acto emotivo y
bello. Se trata de darle un toque de
espiritualidad más honda. ¿Creéis
que la Virgen se va a enfadar con
vosotros por ofrendarle ramos no
tan generosos?

Un santo de la Iglesia del siglo III
decía: «La gloria de Dios es que el
hombre viva». Ayudadnos. Vivo en
la calle Duc Alfons el Vell, 3. Os es-
pero. Gracias de corazón.
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A TODOS LOS
FALLEROS

Opinión

José Puig Miret

Jesuita. Secretario del Comedor 
Social de Gandia
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