
La Safor

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO DOMINGO, 22 DE ENERO DE 2017 39

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron en Xeraco a tres hom-
bres de entre  y  años como
presuntos autores de un delito
contra la salud pública por tráfico
de drogas, a los que les fueron in-
tervenidos cocaína, «cristal», va-

rios cogollos de marihuana, sus-
tancia de corte, básculas y dinero
en efectivo. Las investigaciones se
iniciaron al tener conocimiento
los agentes de que varias perso-
nas se podrían estar dedicando al
menudeo de sustancias estupefa-
cientes en esta localidad, según
informó la Jefatura Provincial en
un comunicado.

Durante las investigaciones los
agentes localizaron las viviendas
que se estarían dedicando al trá-
fico de drogas e identificaron a los
sospechosos, tres hombres de ori-
gen español, dos de ellos herma-

nos que compartían vivienda. Los
presuntos autores realizaban las
ventas desde sus domicilios y los
hermanos además tenían otra vi-

vienda que no estaba habitada y
utilizaban a modo de almacén de
las sustancias estupefacientes.

Tras los registros en los tres do-
micilios se intervinieron , gra-
mos de cocaína, , gramos de
«cristal», . gramos de cogo-
llos de marihuana,  gramos de
sustancia de corte, . euros en
efectivo y tres básculas.

Los detenidos, sin antecedentes
policiales, pasaron a disposición
judicial. Esta operación ha sido
posible gracias a las informaciones
recibidas en el mail de colabora-
ción ciudadana habilitado en la

denominada «Tweetredada»,
una acción de comunicación
puesta en marcha por la Policía
Nacional en enero de . Desde
entonces, los agentes especializa-
dos de la Brigada Central de Estu-
pefacientes han recibido más de
. «mails» anónimos y confi-
denciales, que son derivados en su
caso a las plantillas territoriales. 

#Tweetredada
Estas informaciones han condu-
cido a la detención de casi 
personas vinculadas con el tráfi-
co de estupefacientes a pequeña
y gran escala. Este método de co-
laboración no supone la presen-
tación de una denuncia formal,
pero la información se trata igual-
mente con todas las garantías de
confidencialidad.

J. C. GANDIA

Detenidos en Xeraco tres jóvenes por trapicheo
gracias a un «tuit» enviado a la Policía Nacional

Los agentes requisaron
45 gramos de cocaína,  
6 g de «cristal», marihuana 
y dos mil euros en metálico  
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La droga y el dinero incautados.

l passat dia  de gener, al Mu-
seu Faller de Gandia, fou pre-
sentat el Foc i Flama de l’any

. L’acte, multitudinari (mai havia
congregat tant de públic), contà amb la
presència del delegat del Govern, el gan-
dià Juan Carlos Moragues; l’alcaldessa
de Gandia i presidenta d’honor de les fa-
lles gandianes, Diana Morant; el presi-
dent de la Federació de Falles, Telmo
Gadea, i, especialment, les dues falleres
majors de Gandia del , Maragda Es-
crivà Noguera i Marta Ribera Ramos.
Des de l’escenari, sòbriament i elegant-
ment decorat, el secretari general de la
Federació, Òscar Morant, va donar la
benvinguda als presents i començava la
presentació de l’edició d’enguany, assen-
yalant el nou format i maquetació, l’altís-
sima qualitat de les fotografies de Salva
Gregori i de Rafa Andrés, i la poesia que
envolta les paraules de Vicent Lloret,
l’autor del monogràfic que porta per títol
Renaixeràs. Morant emprà el text de Llo-
ret, el qual apareix en una de les guardes
del llibre, per a donar sentit al que signi-
ficava aquell acte, el que jo crec, perso-
nalment, és l’essència de la falla. 

«Renaixeràs no és una quimera, és un
cicle vital que implica la mort per a tor-
nar a brollar vida clivellant qualsevol im-
pediment que faça incapaç la recerca de
la llum. Així són les falles, condemnades
a una existència efímera sacrificada pel
foc, que amb cada despulla de cendra no
fa, sinó, alimentar el caliu on l’any vinent,
com baladre entre roquissars de ba-
rranc, renaixerà». En els crèdits es desta-
ca el disseny, maquetació i l’art final a cà-
rrec de Fermí Romaguera i Rafa An-
drés; que Adriana Serlik és l’autora de
les poesies a les dues falleres majors, de-
licada i suau la de Maragda i amb remi-
niscències marines la de Marta; que l’at-
trezzo de les fotografies és de Floristeria
Noguera, i que la direcció de producció i
impressió ha sigut realitzada per Gràfi-
ques Maral SL.

El resultat és una obra admirable, una
edició exquisida que sumar a la col·lec-
ció del Foc i Flama, la publicació anual
de les falles gandianes, la qual és admi-
rada i respectada pels fallers valencians. 

El Foc i Flama va ser publicat per pri-
mera vegada en març del , l’any en
el qual es va crear la Junta Local Fallera
de Gandia, per a recollir, en una sola pu-
blicació, les activitats editorials, disconti-
nues i no generals, de les comissions fa-

lleres gandianes. El nom de la capçalera,
aleshores Foch y Flama, no era original,
l’historiador local, J. J. Coll situa una pu-
blicació, amb eixe títol, a principis del se-
gle XX a la ciutat de València, la qual tin-
gué una vida efímera. El nom fou regis-
trat, legalment, a títol personal, per Vi-
cente Gurrea Crespo, qui fou en reitera-
des ocasions director de l’anuari. A finals
dels anys noranta, Pasqual Molina, ales-
hores cap de Cultura de les falles gandia-
nes, registrà la capçalera, oficialment, a

nom de la Junta Local Fa-
llera de Gandia, que presi-
dia Tomàs Femenia.
L’any , dins de les acti-
vitats organitzades per a
commemorar el cinquanta
aniversari de la creació de
la Junta Local Fallera de
Gandia, l’àrea de Cultura i
Secretaria de l’executiva de
la JLF publicà un llibre
commemoratiu: Llibre del
Cinquantenari. Falles de
Gandia. -, el qual
es va repartir amb el Foc i
Flama de . Un treball
de recerca històrica minu-
ciosa, exhaustiva, de tot i
de tots els qui foren i eren,
en les falles gandianes du-
rant eixos cinquanta anys:
falleres majors, presidents
de la JLF, presidents i rei-
nes de totes les falles gan-
dianes plantades, recull de
totes les activitats fetes,
quadres d’honor de tots els
premis atorgats i el dia a
dia de les activitats assem-
bleàries i oficials que des-
envoluparen les falles gan-
dianes en aquell període.

En eixe llibre Pasqual Molina publicà un
estudi rigorós de tots els Foc i Flama,
editats fins aquell moment seguint la
metodologia dels treballs d’investigació i
de recerca, de caràcter retrospectiu, so-
bre les publicacions. Molina adaptà el
test de Jacques Kayser, acceptat inter-
nacionalment, creant una fitxa caracte-
rística o registre d’identificació per a l’es-
tudi del nostre Foc i Flama.

La fitxa reflecteix que el títol de l’a-
nuari fou el de Foch y Flama fins el

. A partir del  el títol de la cap-
çalera és el de Foc i Flama. Els anys
,  i  el títol apareix en les
primeres fulles i en la portada aparei-
xen sols els rètols de Gandia Fallas i el
 Fallas Gandia. No es va publicar
els anys  i . El  tampoc no
es va editar, perquè fallà l’impressor,
però, com que tot el material estava re-
collit, este es va publica, el dia  de
març, en el setmanari Gandia: la Voz
del Distrito. Molina va descobrir que la
numeració de la publicació de  es-
tava equivocada, ja que constava que
era el número  quan havia de ser el
. L’error es deu al fet que els primers
Foc i Flama no duien numeració i quan
comencen a dur-la, l’any , comen-
ça amb el , quan hauria de ser el .
A més a més, els anys  i  repe-
teixen la mateixa numeració, el .
Aleshores, Molina, com a director edi-
torial de la revista li dona a la de  el
número  i des d’aleshores la numera-
ció ha anat correlativa, el d’enguany
porta el .

El Foc i Flama és un anuari faller ex-
traordinari que té un enorme prestigi
dins de les juntes locals de la Comunitat
Valenciana. No sols ha sigut el recull de
tot el que anava a ser i de tots els prota-
gonistes de la festa fallera a Gandia, la
qual cosa el fa una peça indispensable
per a la historiografia local de la ciutat,
sinó que, a més a més, en les seues pàgi-
nes han escrit articles d’opinió o han fet
treballs monogràfics els escriptors més
considerats en totes les èpoques que li
ha tocat viure la revista. Seria complicat
fer-ne recopilació de noms, però, com
exemple, en el Foc i Flama de 
col·laboraren entre d’altres: Joan Fuster,
Nicolau Primitiu, Doménec Fletcher
Valls, Bru i Vidal, Sanchis Guarner,
Emili Bëut i Belenguer, Ricard San-
martí, Almela i Vives, i els col·labora-
dors locals, Josep Camarena i Felip G.
Perles. Esta publicació, considerada per
tants una de les millors de tots els temps,
fou motiu d’una edició facsímil, coedita-
da pel CEIC Alfons el Vells, l’Associació
Cultural Premi Iaraní i la Federació de
Falles de Gandia.

El Foc i Flama de  està ja al carrer
i com deia aquella nit Morant, en nom
dels qui tenien la responsabilitat directa
de publicar-lo: «Desitgem que tots vos-
tès gaudisquen tant llegint-lo com nosal-
tres hem disfrutat fent-lo».

E FOC I FLAMA 2017

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

Anem fent!


