
ivendres de la setmana passada
es va celebrar l’acte de lliura-
ment dels premis literaris falles

de gandia: el premi de poesia Joan cli-
ment, el premi ajuntament de Benirredrà
al millor article de llibret de falla i el pre-
mi ceic alfons el vell a la millor qualitat
literària global d’un llibret de falla.
l’acte es va celebrar al saló del museu Fa-
ller i així es recuperava aquella gala ex-
clusiva de lliurament dels premis literaris
d’un altre temps, que aleshores destacava
per la solemnitat del protocol dalt de l’es-
cenari i per la i barreja d’emocions en la
sala on seien comissions falleres dels lli-
brets guanyadors, els escriptors guardo-
nats i un públic que assitia respectuós a
tot el que allí s’esdevenia. com un dels
responsables d’aquella gala, junt amb Je-
sús Garcia i Miquel Pérez, que confor-
màvem l’àrea de Secretaria i cultura del
president Tomàs Femenia, no puc més
que felicitar a l’actual presidentTelmo
Gadea, i al seu equip de direcció per la
recuperació d’este acte, extrapolant-lo de
l’algaravia desbordada que suposa el lliu-
rament a la plaça dels principals premis
fallers, i per l’èxit aconseguit en la decisió.

l’acte desbordà les previsions d’assis-
tència, omplí la sala de gom a gom amb
bona part del públic dret. en les primeres
files, l’alcaldessa de gandia i presidenta
d’honor de les falles gandianes, Diana
Morant, les autoritats municipals i falle-
res, i els representants de les entitats pa-
trocinadores dels premis: l’alcaldessa de
Benirredrà, Loles Cardona; el president
de l’associació cultural Premi iaraní,
Pasqual Molina, i la consellera delegada
del ceic alfons el vell, María José del
Olmo. en llocs destacats, la família de
Joan Climent, les poetes i l’escriptor
guardonats, i els presidents i les reines fa-
lleres de les comissions en els llibrets de
les quals s’havien publicat poemes i arti-
cles premiats o havien aconseguit la mà-
xima consideració en qualitat global lite-

rària que atorga el ceic. a l’escenari, les
dues falleres majors de gandia,Raquel
Díaz Camarena i Lluna Garcia Fernán-
dez, acompanyades per telmo gadea,
presidiren tot l’acte de lliurament dels
premis. Un acte que, a pesar d’estar pren-
yat de molts moments emotius (el de la
recepció dels guardons per part de co-
missions, poetes i escriptors i el dels par-
laments), va discórrer amb agilitat gràcies
a un acurat treball de protocol fet pel se-
cretari general, Óscar Morant.

el premi de poesia Joan climent, al
qual optaren 47 poemes originals, tenia
enguany, per primera vegada, a més a
més del poema guanyador, un poema fi-
nalista. este fou «Ball coral», de Rosa
Roig, publicat en el llibret de la Falla de la
Sagrada Família «corea». l’absència justi-
ficada de la poeta propicià que la perio-
dista del grup radio gandia, Puri Naya,
recollira el seu premi i llegira, amb senti-
ment, el seu poema. 

el Xv Premi Joan climent de 2016 ha
sigut atorgat al poema «l’obsolescència
d’un bes», de Pura Maria Garcia, publi-
cat en el llibret de la Falla de la Plaça
el·líptica, el president i les reines de la

qual reberen a l’escenari el guardó sense
poder contenir l’alegria que té la comis-
sió per la concessió del premi. la poeta
guanyadora confessava estar emociona-
da per la importància del premi i per en-
trar a formar part del seu quadre d’ho-
nor (Josep Piera, Tomàs Llopis Guar-
diola, Mª Josep Escrivà, Josep Lluís
Roig, Àngels Gregori, Toni Colomina,
Vicenta Llorca, Manel Mari, Vinyet Pa-
nella...) i va llegir, amb tempre, el seu
poema, que en algun moment deia: «et
done els llavis. renaix l’adormida in-
quietud, s’acosten els passos reconeguts
de l’allunyat desig...». 

en el seu parlament el president del ia-
raní, Pasqual molina, recordà la figura de
Joan climent, la importància i la reper-
cussió que ja té el premi, la important
participació d’enguany, amb una xifra rè-
cord de poemes presentats i donà enho-
rabones als guanyadors encoratjant les
comissions a continuar participant-hi. 

el premi Benirredrà al millor article
publicat en un llibret de falla, al qual s’ha-
vien presentat 56 originals, tenia també
dos articles, dos autors i dos comissions
falleres guanyadores. Fou finalista l’arti-
cle «Hegemonia» d’Emili Morant Llorca
publicat en el llibret de la Falla vila nova.
el guanyador del premi fou Jesús Peris
Llorca, per l’article «Un futur per comen-

çar», publicat en el llibret de la Falla de
Beniopa. Jesús Peris és professor univer-
sitari i president de l’associació d’estudis
Fallers de valència, i després de rebre el
guardó feu un discurs d’agraïment que va
acabar així: «i gràcies perquè amb gents
com vosaltres, diferents però units per
l'estima al poble, a la llengua, a la festa,
cada març, després de la cremà, quan en-
cara fumegen les cendres a la plaça, les
Falles tenen tot un futur per començar».
loles cardona, alcaldessa de Benirredrà,
va dirigir unes paraules al públic desta-
cant «l'orgull per a un menut poble com
Benirredrà poder contribuir en la promo-
ció de la cultura i la nostra llengua, su-
bratllant la consolidació i qualitat literà-
ria dels llibrets de falla amb la convocatò-
ria dels Premis al millor article, des de
l'any 2007».

Finalment es va fer el lliurament del
Premi ceic alfons el vell a la millor qua-
litat literària global d’un llibret de falla,
que va ser atorgat al llibret de la Falla l’al-
querieta i museu Faller, destacant el jurat
també la qualitat de les col·laboracions li-
teràries del llibret de la Falla Sagrada Fa-
mília «corea» i l’acurat monogràfic dedi-
cat a la delicà de gandia publicat en el lli-
bret de la Falla del Prado. lliurà el Premi
la consellera del ceic, maria José del
olmo, que pronuncià estes paraules: «Sa-
bem que el Premi del ceic és molt esti-
mat per les comissions falleres i estem
ben orgullosos del nivell literari que
mantenen els llibrets presentats i l’esforç
que es realitza any rere any per millorar».

l’acte fou clausurat per l’alcaldessa de
gandia, diana morat, qui amb un dis-
curs improvisat feu gala de sentiments i
de coneixements. Sentiments de ser fa-
llera i de sentir en l’ànima la festa de les
falles. Sentiment del record a Joan cli-
ment, a qui va conèixer en vida, ja que li
va dedicar un poema quan va ser la rei-
na de la Falla del Prado, volent el poeta
conèixer-la personalment abans d’es-
criure’l per a ser fidel amb les paraules.
coneixement del que havia passat allí,
eixa nit en aquella gala, del que signifi-
caven aquells premis per a les comis-
sions que tenien una especial cura amb
el seu llibret, la qual cosa ella havia vis-
cut com a membre de la comissió del lli-
bret de la seua falla algun any. no podia
haver-hi millor manera d’acabar aquell
acte. Sentiments. coneixements.
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Anem fent!

stamos a marzo de 2016,
hace casi 9 meses que
gandia cambió de go-

bierno y cambió la forma de hacer
las cosas, pero todavía hay quien
no quiere (o no puede) verlo. Hace
unas semanas ya salí a responder
a algunas de las mentiras que el
señor Andrés Puig, concejal del
PP, vertió en este periódico sobre
el actual gobierno. lamentable-

mente, parece que no ha aprendi-
do y vuelve, de nuevo, a mentir.
«miente, que algo queda», debe
pensar. Pero hay que dejar claro
que son solo eso: mentiras.
transparencia y Participación. Sí.
Se nos llena la boca y con motivo.
Porque venimos de la época más
oscura, tenebrosa y ruinosa de la
ciudad de gandia. la forma de ha-
cer las cosas del anterior gobierno

del PP, del cual formaba parte el se-
ñor Puig como cómplice de los
desmanes de Torró, Barber, Soler
y compañía, hizo que la deuda mu-
nicipal se multiplicara por más del
doble y que los ciudadanos no lo
supiesen. ni eso, ni en qué se gas-
taba el dinero. Porque todo era «a
coste cero» hasta que se abrieron
los cajones y salieron los millones
gastados y no pagados.

transparencia: porque publi-
camos todas y cada una de las fac-
turas que pagamos. Porque le ex-
plicamos a la ciudadanía todas y
cada una de las decisiones que to-
mamos, por impopulares que
sean. Porque la ciudadanía cono-
ce quién, por qué y cuánto cobran
los asesores y cargos públicos del
ayuntamiento. Porque tenemos
un portal de transparencia que va
mucho más allá de lo que obliga la
ley. o porque la ciudadanía sabe
qué hace y dónde en cada mo-

mento su alcaldesa gracias a su
agenda pública, entre otros.

Participación: porque tomamos
las decisiones de manera compar-
tida con asociaciones, colectivos y
entidades de la ciudad. Porque te-
nemos los mismos organismos
que tenía el anterior gobierno y
más que llegarán con herramien-
tas de participación y opinión de
los vecinos.

lo demás: mentiras y falseda-
des. el señor Puig sabe perfecta-
mente que los 45 proyectos de la
diputación se tuvieron que trami-
tar en tiempo récord y en un mo-
mento en el que no estaban cons-
tituidas las Juntas de distrito. Sabe
perfectamente que se ha dado
toda la información respecto a las
adjudicaciones (tanto que, como
todo proyecto, cada obra tiene su
cartel informativo con el coste, la
administración que la paga y la
empresa que la realiza). Sabe tam-

bién el señor Puig que lo único
que hizo el PP por el portal de la
transparencia fue, como en mu-
chas otras cosas, dejar deudas sin
pagar: más de 60.000 euros en el
portal y en la app.

Ya querría gandia, señor Puig,
haber sabido en qué facturas se
gastaban ustedes su dinero, o en
qué invertía su tiempo el anterior
alcalde, o a cuántas personas tení-
an contratadas, por qué méritos y
qué cobraban. Ya querrían los ciu-
dadanos haber opinado por las
obras del Jardinet (no sabe cuán-
tos vecinos están aún indignados
por el resultado), por el coste de
los conciertos y su necesidad, o
por la ordenanza de horarios y
ocupación de vía pública que us-
tedes aprobaron y luego no hicie-
ron cumplir, provocando la indig-
nación de unos y otros. Señor
Puig, ya ve, gandia con el tiempo
no les echa de menos.
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