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questa vesprada està previst que
es celebren les votacions per a ele-
gir el nou president de la Federa-

ció de les Falles de Gandia, complint així la
reglamentació estatutària prevista per la
mort sobtada de Pep Lloret el 13 de febrer
passat.

Fa uns anys, dies abans que es celebrara
l’elecció d’un president de la Junta Local
Fallera (JLF), Toni Capó, aleshores direc-
tor d’informatius de Radio Gandia, em feia
una entrevista com a cap de l’Àrea de Cul-
tura de les falles gandianes per a parlar so-
bre la tasca que desenvolupàvem i, de sob-
te, em va preguntar si anava a presentar la
meua candidatura a la presidència. Jo, sor-
près, ràpidament li vaig dir que no perquè,
entre altres coses, la meua activitat profes-
sional no em permetia dedicar el temps
que necessitava el càrrec. Acabada l’entre-
vista, a micròfon tancat, Capó, amb qui
m’unia —i m’uneix encara— un afecte
mutu, em va dir: «Pasqual, de veres que no
t’agradaria ser l’alcalde de les Falles?». I da-
vant la cara de sorpresa que vaig posar a
l’escoltar l’homologia, Toni s’afanyà a acla-
rir-me que el càrrec de president de la JLF
era el segon dins de l’escalafó en repercus-
sió popular de la ciutat, per la seua presèn-
cia constant en els actes cívics i en els mit-
jans de comunicació, per ser el cap visible
de la massa social més nombrosa i activa
en la ciutadania i perquè tot el que ell deia
i feia solia tenir una repercussió important
en els estaments de la ciutat. Segons Capó,
el president de la FLF era l’alcalde de les
Falles de Gandia!

A principis de l’any 1946, dos fallers de
la comissió del Carrer Major i Passeig,
José Martínez Molina i Francesc Ferra-
iró Mascarell, visitaren en diverses oca-
sions l’Ajuntament amb la finalitat de

crear un organisme de caràcter local que
regira i governara la festivitat fallera sota
l’empara municipal. Era, aleshores, l’alcal-
de accidental de Gandia un gran faller,
Manel Cascales Esteve, quan es va apro-
var la proposta que responia a la inquie-
tud del món faller gandià. El dia 3 d’agost
d’aquell any es va constituir la Junta Local
Fallera de Gandia sota la presidència de
Ligorio Ferrer Baixauli. En l’acta funda-
cional s’especifica que la JLF tindrà la mis-
sió de coordinar i ajuntar el treball de to-
tes les comissions falleres amb mires al bé
comú. Han passat 69 anys. La presidència
ha estat en mans de catorze persones i
dos més l’han exercida amb caràcter cir-
cumstancial. Aquesta vesprada serà elegit
el quinzé president de l’ara nomenada Fe-

deració de Falles. Junta Local Fallera de
Gandia. 

Ligorio Ferrer va exercir el seu càrrec
tres anys, durant els quals es va fer la pri-
mera emissió fallera i es va publicar el pri-
mer Foc i  Flama. Joaquim Climent Blas-
co va estar-hi un any, en el qual destacà la
col·laboració amb l’Ajuntament en l’orga-
nització dels altres festejos oficials munici-
pals. Manel Cascales Esteve va ser quatre
exercicis president durant els quals es va
decidir que tres membres de cada falla for-
maren part de l’assemblea general i es va
establir l’obligatorietat que les falleres ha-
vien de vestir-se de valenciana. Vicent
Gurrea Crespo sols va estar-hi un any, en
el qual es va acordar que cada comissió fa-
llera tenia un vot en totes les decisions de
l’assemblea. Joan Ramírez Soler va estar-
hi un any també, en què es decidí que les
falles tindrien tres reines, acordant-se el
color de les seues bandes: Falla (colors de
la bandera nacional), Foc (color roig) i Fes-
ta (color blau). Josep Maria Pina Garcia
en fou president un exercici, en el qual es
va proposar fer una funció pro damnificats
per la riuada de València. Bernat Bolta
Aparisi fou el primer president de la JLF
que era, alhora, tinent d’alcalde de Gandia.
Ho va ser durant tres exercicis, en els quals
es va fer el primer campionat de truc, i es
van crear el premi a la millor emissió falle-
ra i la primera cort d’honor de la fallera
major. Bolta dimitiria amb la seua Junta
per la greu crisi econòmica i per l’oblit mu-
nicipal als problemes fallers. Aleshores
una reunió amb l’alcalde, Juan Lorente,
solucionà la crisi nomenant un altre tinent
d’alcalde com a president de la JLF, Joa-
quim Bolta Romaguera, que ho serà du-
rant quatre exercicis, en els qual es farà la
primera presentació de la fallera major de
Gandia junt amb les reines de totes les co-
missions. També va presentar la seua di-
missió irrevocable el 6 d’octubre de 1965 i
el va substituir Francesc Guillem Berna-
beu, qui estaria tres anys, en els quals es va
fer la primera cavalcada del ninot, es va
crear el Gesmil com a recompensa fallera a
Gandia, es va nomenar el 1968 la primera
fallera major infantil de Gandia i es va

adoptar l’uniforme faller per als homes a
imitació del de València.

El 1969 apareix Josep Lloret Tarrasó en
la presidència de la JLF. Ho serà, en dues
etapes, durant vint-i-un anys. Impossible
poder reflectir ara, ací, tot el que va passar
durant la seua presidència. Algun dia Lloret
i el seu llegat seran motiu d’un article mo-
nogràfic. Lloret va ser el vehicle mitjançant
el qual les falles feren el camí de de la festa
de barri a la festa oficial de la ciutat, con-
templada en el pressupost municipal i de-
clarada, oficialment, d’interés turístic. Entre
les dues etapes de Lloret, Josep Romague-
ra Romaguera fou president quatre anys,
durant els quals Sant Josep deixà de ser fes-
ta nacional i es visqueren moments convul-
sos amb la utilització de la bandera i de la
llengua. Coincidí també en el seu temps
que la fallera major de Gandia fou nome-
nada el mateix any reina de la Fira i Festes.
Tomàs Femenia de Sierra arribà a la presi-
dència el 1994 i hi estaria dotze anys, du-
rant els quals va facilitar l’apropament del
món de la cultura, que fins aleshores havia
mirat les Falles amb un cert menyspreu, al
territori de la Festa. Els premis Iaraní, Joan
Climent i el del CEIC Alfons el Vell es crea-
ren sota el seu mandat. Jesús García Càno-
ves accedí el 2006 i va aconseguir en el seu
mandat el període de màxim esplendor de
la historia fallera gandiana. Sota la seua
presidència es va constituir la Federació de
Falles de Gandia i es va construir el Museu
Faller. Garcia va dimitir del càrrec abans
d’acabar la seua segona legislatura perquè
anava a dedicar-se a l’activitat política mu-
nicipal i va ser substituït, en funcions, per
Francesc Sanchis Márquez. Tanca la llista
dels presidents Josep Lloret Escrivà, al qui
li ha tocat lluitar amb la greu crisi econò-
mica que afectava el país els darrers anys
amb una preocupació vital per mantenir el
Museu amb les seus funcions. Malaurada-
ment va faltar fa unes setmanes i ha ocupat
el càrrec presidencial, en funcions, Joa-
quim Barber Peiró. Fins hui mateix! Ara
comença el futur. Aquesta vesprada, si es
compleix la reglamentació estatutària, un
nou president serà el proper «alcalde de les
falles de Gandia».

A

l’alcalde de les falles

ANEM FENT!

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

l passat dimarts 24 de març, als
salons de Foment de Gandia, vam
estar presents com a xarxa em-

presarial a la presentació d’un projecte
que podria ser interessant però no va pas-
sar d’una venda de fum polític i una acció
per fer el programa electoral des del go-
vern d’un determinat partit polític. 

Des del Cercle Euram de la Safor pen-
sem que el projecte presentava algunes
carències molt significatives que passem
a detallar: El projecte no té el consens po-
lític necessari a la ciutat de Gandia ni a la
comarca de la Safor. Un projecte d’aques-
tes característiques i envergadura neces-
sita consensos polítics grans i un procés
de diàleg ampli a més d’implicació real de
molts sectors socials i polítics. No estava
cap grup municipal que no fora el del
grup que el que proposa el projecte i mol-
ta gent ens comenta que no ha estat con-
sultada per a res. No està bastant consen-
suat. 

El projecte parteix d’unes dades i uns
pressupostos molt exagerats i en alguns
casos completament irreals. No compar-
tim el pes del PIB agroalimentari a la co-
marca, ni els llocs de treball estimats que
generarà. No treballen amb bones fonts o
simplement les amplifiquen. La seua po-
sada en pràctica és més que dubtosa, ja
que el finançament naix en un 50 % de la
iniciativa privada i les administracions

participaran segons el que se’ns va dir en
uns percentatges significatius. 

L’administració europea ha d’entrar
amb molta força al projecte la qual cosa és
un futurible. També participa l’administra-

ció local, la situació financera de la qual és
per tots de sobra coneguda. No cal dir molt
més. 

La indefinició urbanística és també un
dels elements que en fan dubtar de la re-

alització del projecte. Amb un projecte
d’entre 500.000 i 800.000 metres quadrats a
un terme municipal com el de Gandia
se’ns fa difícil d’imaginar amb quina fór-
mula urbanística es durà a terme. 

No es va dir on va però tot apunta que
caldrà fer una ATE (actuació territorial es-
tratègica) o alguna figura urbanística de
nova creació per veure com es canvia l’ús
d’algun sòl amb els impactes que açò pro-
voca. Portes obertes a l'especulació urba-
nística una vegada més. 

No es té en compte la proximitat de cen-
tres d’innovació com el Campus de Gandia
de la UPV o la possibilitat de dinamitzar al-
tres polígons industrials a una ciutat que
perd recursos poblacionals i té greus pro-
blemes de gestió territorial i grans mancan-
ces de comunicacions i de dotacions. 

Des de la nostra xarxa pensem que cal
reutilitzar molts espais ja construïts que
estan sense ús o amb un ús per davall de la
seua capacitat. Aprofitem la ciutat cons-
truïda. El temps i la forma de presentar-se.
La pressa davant les eleccions municipals i
autonòmiques, la improvisació, les absèn-
cies significatives i la parafernàlia desple-
gada eixa vesprada ens fan pensar que el
projecte està lluny, molt lluny de convertir-
se en una realitat. 

Per aquests motius i altres més pensem
que el projecte presentat és manifesta-
ment millorable.

E

Ligorio Ferrer Baixauli.
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La presentació de la Ciutat Agroalimentària, dimarts passat a Foment de Gandia.
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