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issabte passat, un munt d’afec-
tes i un record inesborrable
em porten a la presentació de
la fallera major de Gandia

d’enguany, Liliana Requena Pellicer.
Feia molts anys que no hi anava a una pre-
sentació. Em retrobe amb fallers de tants
anys de treballs per la Festa. Abrace An-
drés Requena, el pare, i en l’abraçada, l’es-
perit de Xelo, la mare, està present. Com
ho va estar, tota la nit, flotant en l’ambient
del Museu Faller. Emocions. Liliana està
esplèndida, té el port i les maneres d’una
reina. Genuïna. És la reina de les reines de
les Falles de Gandia. Un privilegi! Serà his-
tòria. 

Dilluns, a València, presentàrem en so-
cietat la Plataforma dels Premis de les Lle-
tres Falleres. En una roda de premsa cele-
brada a El Corte Inglés. Amb eixe nom s’a-
grupen ara, a nivell de tota la Comunitat
Valenciana, els diferents guardons que
han nascut en els darrers anys en el si de
diferents juntes locals i de les comissions
falleres creadores de diferents premis per
a guardonar diferents aspectes del llibret
de falla. Premis que han anant sorgint a
mesura que els llibrets anaven guanyant
en importància literària i en envergadura
artística. Gràcies a la cura que hi han tin-
gut en ells les comissions. Gràcies a l’apro-
pament del mon de la cultura a les Falles
representades en els llibrets. Tot, sense
deixar de costat la primera funció i esperit
principal del llibret faller: l’explicació, qua-
si sempre en vers, de la falla. 

Supose que la voluntat d’explicar allò
que es volia representar en el cadafal de la
falla originaria la necessitat d’escriure-ho
en uns fulls. Ho supose perquè la inexpe-
riència dels primers «artistes fallers» (fus-
ters, dauradors, pintors...), dificultaria tra-
duir, en ocasions, el què i a qui es volia cri-
ticar, en figures i en escenes de cartó plan-
tades al bell mig del carrer o de la plaça.
Tampoc es difícil d’admetre que el caràc-
ter sorneguer i la propensió popular cap la
poesia satírica (com a lector, espectador o
autor), en facilitarien l’aparició. Durant
prop d’un segle el llibret no fou més que
això: l’explicació de la falla, quasi sempre

escrita en vers i, en valencià. Després, el
llibret anà guanyant, poc a poc, en contin-
guts i en continent: s’hi incorporaren les
fotografies de les falleres (a les quals es de-
dicaven sonets de variada inspiració i sen-
sibilitat), el programa de festes, saluta-
cions i bans, i començaren a aparèixer les
primeres col·laboracions literàries d’au-
tors més o menys reconeguts que s’apro-
paven a les pàgines del llibret, obligats
quasi sempre, pel compromís de col·labo-
rar en la falla donat que la neboda o la filla
de l’amic estimat era fallera destacada
aquell any. Algunes de les col·laboracions
literàries i poètiques eren notables, però es
perdien en l’escassa tirada dels llibrets i,
sobretot, per la limitada difusió, ja que tan
sols se n’editaven uns pocs que es repar-
tien entre els membres de la comissió i les
cases que hi donaven suport publicitari.
Esta va ser la causa perquè a l’any 1995
creàrem, ací, a Gandia, el Premi Iaraní,
que guardonava el millor article del llibret
de falla i després, l’any 2001, el Premi de
Poesia «Joan Climent» que guardonava el
millor text o conjunt de texts poètics en els
llibrets de falla. El premi Iaraní, segons el
compromís adquirit inicialment, es man-
tingué durant deu anys però el seu testi-
moni va ser recollit a Valencia per l’Asso-
ciació d’Estudis Fallers (ADEF), que im-
pulsa el premi «Soler i Godes» (l’any 2005),
i ací ho va fer l’Ajuntament de Benirredrà
amb el seu premi (any 2008), que ja està
hui molt consolidat. 

En els darrers anys, des de diverses enti-
tats falleres s’han anat impulsant nous pre-
mis per a ressaltar alguns dels aspectes re-
lacionats amb el llibret faller: La falla Plaça
de la Malva d’Alzira i l’ADEF, amb el patro-
cini de l’Ajuntament d’aquella ciutat, de
l’Editorial Bromera i Escola Valenciana,
creen el 2007, el premi al millor poema sa-
tíric; la Falla el Mocador de Sagunt i l’ADEF,
amb el patrocini de l’Ajuntament de Sa-
gunt i la col·laboració de la Fundació Ban-
caixa Sagunt, creen el 2010 el premi Moca-
dor i «l’Emili Llueca» per al millor assaig
sobre Falles i Cultura popular valenciana
d’àmbit comunitari i local respectivament;
la Falla Borrul-Socors de Valencia i l’ADEF
creen el 2012, els premis «Mestre Ortifus» a
la coherència temàtica i a la portada d’un
llibret de falla. Totes aquestes entitats han
creat ara la Plataforma de les Lletres Falle-
res per sumar esforços de promoció exter-
na ja que tindran a partir d’ara, totes, l’àm-
bit de la Comunitat Valenciana i comparti-
ran els terminis de presentació dels origi-
nals que optaran a tots els premis.

Una de les primers aportacions de la
plataforma ha sigut la convocatòria del
Premi «#plf13» per guardonar un text sati-
ricofaller breu, coordinat per Malalt de
Dalles. Dit premi pretén visualitzar la crea-
tivitat satírica en els nous canals de comu-
nicació (Twitter, Facebook o Google). Do-
nem la benvinguda a la plataforma, a la
seua activitat i a la seua intenció. Pel futur
de la festa de les Falles. 
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Pasqual Molina

Anem Fent!

erdonen un encabezamiento tan
escatológico, pero me parece
apropiado para entender algu-
nas cosas.

Estamos hartos de oír propuestas para sa-
lir de la crisis que comportan sacrificios que
nos exigen los mismos que la permitieron.
No que la provocaron.

Cada vez son más las voces de analistas
macroeconómicos, entre los que se encuen-
tran premios Nobel y doctores universitarios,
que me imagino que algo sabrán del tema,
que coinciden en su análisis y afirman que
vamos en dirección contraria a la solución de
la crisis. A mí, ya me han convencido.

Concluyen que España es un país rico: di-
nero hay, pero muy mal repartido. Conse-
cuencia de una distribución de la riqueza
que arrastramos desde la época franquista y
que a pesar de más de treinta años de demo-
cracia no hemos sabido resolver. Unos go-
biernos, los de izquierda, por tibieza en apli-
car una auténtica política socialdemócrata, y
los de derecha, porque con sus políticas neo-
liberales les va muy bien.

Pero ya está bien. Hemos llegado a una si-
tuación insostenible que requiere solucio-
nes importantes y definitivas. 

En la última etapa de gobierno de Zapate-
ro perdimos un tiempo precioso al negarse a

reconocer abiertamente la crisis, creyendo
que estábamos en una recesión y que ya se
veían brotes verdes.

Si esto fue un error, más error es el empe-
ñarse en salir de la crisis con las medidas
que está aplicando el Partido Popular, de
austeridad y moderación salarial que nos
llevan al subdesarrollo social.

El estado del bienestar en España está a la
cola de la Europa social. El gasto en las pen-
siones, sanidad, educación, dependencia,
escuelas infantiles y gastos sociales en gene-
ral está muy por debajo de la media de la Eu-
ropa de los Quince.

¿A qué viene tanto recorte en estas presta-
ciones? ¿A quién quieren engañar?

Hoy en día, los poderes económicos que
disfrutan unos pocos, prefieren aumentar su
riqueza con la especulación rápida financie-
ra y no se plantean crear riqueza por medio
del trabajo. Con la complicidad del estado,
los bancos y las agencias de calificación in-
crementan sin parar sus caudales sin tener
que preocuparse en promover industrias
que creen puestos de trabajo. A esta marcha,
como ya podemos comprobar por desgracia,
cada vez los ricos son más ricos y los pobres
más pobres.

Si seguimos así, desaparecerá la clase me-
dia que es la auténtica sustentadora del
equilibrio económico de un país.

Ya es hora de cambiar de rumbo y que el
estado actúe en consecuencia: que se con-
trole la actividad  bancaria privada y la fuga
de capitales a paraísos fiscales. Que se recu-
pere la financiación y que se nacionalicen
las cajas de ahorros. Que se cree la banca pú-
blica nacional. Una banca ética subordinada
a la economía productiva y que los «bueyes»
paguen sus impuestos en la misma propor-
ción que pagan todas las «golondrinas».

En definitiva: ¡Que el estado actúe de una
vez!
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CAGA MÁS UN BUEY 
QUE CIEN GOLONDRINAS

n aquest temps de
preocupació en
què la crisi que pa-
tim ens està posant

a tots a prova, continua sent
imprescindible viure de mane-
ra generosa i ajudar als més
necessitats.

I a Gandia tots els prups po-
lítics del nostre ajuntament
han aprovat una iniciativa del
Partit Popular  que es mereix
ser reconeguda per tots.

De manera unànime han
acordat en Junta de Portaveus
destinar les pagues extra de
Nadal a entitats socials. Així,
Càritas, Creu Roja, Franciscans
i Preventori es reartiran  51.800
euros. És  una bona notícia que
deuria fer-nos pensar a tots un
poc més en els demés.

Les necessitats actuals són
enormes i preocupants i tots
hauríem d’ajudar i compartir
els nostres bens amb els altres
per a fer posible el bé de tots.

Malauradament cada dia
veiem a més gent necessitada
demanat almoina pel carrer i a
les portes de les esglésies i su-
permercats, i molts de nosal-
tres, pensant que estem aju-
dant-los, els donem diners.

És clar que donant unes mo-
nedes no va a canviar-los la

vida. En moltes ocasions quan
donem almoina estem pensant
més en nosaltres que en els al-
tres, per tranquilitzar la nostra
consciència.

L’almoina potencia, manté i
cronifica la seua pobresa i mar-
ginació. Totes les persones que
des d’algun programa han pas-
sat un procés de reinserció han
manifestat que l’almoina els ha
mantés més temps al carrer.

En la mesura que les perso-
nes vagen adquirint l’hàbit de
no donar, la gent deixarà de de-
manar.

El que cal fer és contactar
amb les associacions existents
i col·laborar amb elles per
aconseguir millorar la situació
de moltes de les persones ne-
cessitades des d’una resposta
integral a la seua situació.

A Gandia comptem amb as-
sociacions que estant treballant
molt i molt dur per ajudar a les
personees amb les necessitats
més bàsiques i marginals.

I són aquestes associacions
les úniques que poden aconse-
guir millorar situacions tan
dramàtiques com les que
veiem a diari.

També és força important
reconéixer la tasca tan impor-
tant que estan fent totes les
persones voluntàries que dia a
dia treballen per millorar les
condicions d’aquestes perso-
nes tan desafavorides i en
molts casos marginades.

Gestos com el dels nostres
regidors són importants i
deuen ser l’inici d’una major
concienciació de la societat
gandiana.
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UNA BONA NOTÍCIA

Pep Barber
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Toni Durà

Opinión

Vicesecretario del PSPV-PSOE de Gandia


