
Anem Fent!

V aig conèixer Joan
Climent quan era ja
un home gran i sen-
tírem prompte una

mútua simpatia. Joan era, ales-
hores, conseller del CEIC Al-
fons el Vell, ho va ser durant ca-
torze anys i jo era el cap de
l’àrea de Cultura de les Falles
gandianes i, a més a més, uns
anys abans, havia creat l’Asso-
ciació Cultural Premi Iaraní,
que tenia com a objectius la
promoció i patrocini d’activitats
literàries, en llengua valencia-
na, en els llibrets de falla.

Joan Climent s’apropà al
món de la festa de les Falles als
darrers anys de la seua vida. Es
sentia orgullós de la qualitat li-
terària dels llibrets de la nostra
ciutat. Ell mateix, el professor
Gabriel Garcia Frasquet i un
servidor formàrem el jurat de
la primera edició del Premi del
CEIC Alfons el Vell creat, preci-
sament, per a guardonar aque-
lla qualitat literària global dels
nostres llibrets. Era l’any .
La nit que ens reunírem per a
deliberar el premi, Joan ens va
dir que en aquells llibrets, qua-
si tots magnífics, la poesia no
estava a l’altura. Li semblava,
en general, anquilosada i es-
morteïda i jo em vaig quedar
amb la consideració. Alesho-
res, pràcticament, l’única poe-
sia que hi havia als llibrets era
la dedicada a les reines falleres
de la comissió a les quals, fre-

qüentment se’ls dedicaven so-
nets.

Quan l’any  l’Ajunta-
ment va nomenar, Joan Cli-
ment, fill adoptiu de Gandia,
des de l’Associació Cultural
Premi Iaraní proposàrem a la
Junta Local Fallera la creació
d’un premi que guardonara el
millor text o conjunt de texts
poètics inclosos en els llibrets
de les falles gandianes i que el
premi portara el seu nom. L’As-
semblea General de les falles
gandianes aprovà la proposta i
així nasqué el Premi de Poesia
Joan Climent.

Joan Climent va participar
personalment en les reunions
que férem a Marjal per a crear
les bases del «seu premi». Un
grup d’amics: Enric Ferrer So-
livares, Joan Monjo, Gabriel
Garcia Frasquet, Joan Iborra,
Manolo Boronat, Telmo Ga-
dea, Vicenta Llorca, Sara Mo-

lina i Tomàs Femenia, raonà-
rem entre putxeros i cassoles
d’arròs al forn les característi-
ques d’aquelles bases que pre-
tenien millorar i promocionar
la qualitat poètica als llibrets
fallers. Joan assentia a totes les
propostes. Sols va tenir dues
intervencions: quan es discutia
sobre l’extensió dels treballs
poètics a concursar, ens digué
que consideràrem que «pot hi
haver poesia en un sol vers!» i
quan n’abordàrem la temàtica
ens va demanar que no la limi-
tàrem a l’àmbit de la festa falle-
ra perquè «la poesia i el poeta
no han de tindre minvada la
seua llibertat!».

Així va ser, i acabem de lliu-
rar, enguany, el premi de la set-
zena edició.  La nòmina, corre-
lativa de poetes guanyadors és
la següent: Tomàs Llopis Gua-
diola, Josep Piera, Maria Jo-
sep Escrivà, Josep Lluís Roig,

Àngels Gregori, en dues oca-
sions (el  i el ), Vicen-
ta Llorca, José Vicente Sala,
Manel Marí, Antoni Colomi-
na, Irene Verdú, Joan Mahi-
ques, Vinyet Panella, Eva Dé-
nia, Pura Maria Garcia i Enric
Pellicer. Un quadre d’honor
magnífic! 

El Premi de Poesia Joan Cli-
ment ha afavorit l’arribada de
poetes de renom a les pàgines
dels llibrets de les falles gan-
dians, els quals estan conside-
rats d’una vàlua literària consi-
derable dins  del panorama
editorial faller de la Comunitat
Valenciana. Aleshores, hem
aconseguit que la poesia entre
pletòricament en el llibret de
falles. En esta darrera edició la
participació de poetes i de co-
missions ha sigut la més alta de
la història i la qualitat poètica
dels treballs presentats ha sigut
extraordinària. Ho hem acon-
seguit! Però... Ho hem aconse-
guit tot? 

En la major part dels llibrets
de les falles gandianes d’en-
guany no hi ha poesies a les
reines falleres! Ho he pogut
comprovar en deu dels disset
llibrets que han concursat al
premi del CEIC Alfons el Vell a
la millor qualitat literària glo-
bal dels llibrets de falles. No hi
ha poesies a les reines! L’únic
apartat de caràcter poètic que
feien tradicionalment els lli-
brets gandians, que era aquell

dedicat a les poesies a les rei-
nes, hui, en molts d’ells, no
està!

Aleshores, la dada em fa
pensar si no se n’hem passat,
perquè no estava en la intenció
de l’Associació Cultural Premi
Iaraní fer un premi de poesia
més! Per molt que el quadre
d’honor dels poetes guanya-
dors, aconseguit fins ara, siga
tan esplèndid, encara que el
Premi Joan Climent arribara a
tenir el prestigi dels altres pre-
mis destacats que tenim al nos-
tre entorno, no era la nostra in-
tenció crear un altre premi de
poesia més. Joan Climent es re-
feria aquella nit de l’any 
que l’escassa poesia que hi ha-
via als llibrets era escadussera i
els poemes a les reines mani-
festament millorables. No va
dir que calia suprimir-los!

Hem aconseguit la bona
poesia, però n’oblidem la poe-
sia a les reines! Caldrà promou-
re la formulació d’una nova
poesia per a elles? Una poesia
actual, d’inspiració lliure, no
ofegada, per suposat, per grilló
faller, però dedicada a elles.
Una poesia nova, vibrant, des-
tacable!

Ho deixe ara ací com un
punt de reflexió per a conside-
rar en les properes nou edi-
cions que li resten al nostre
compromís de mantenir el Pre-
mi de Poesia Joan Climent, du-
rant vint-i-cinc anys.  

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com
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SERGIO ESPINOSA TAVERNES DE LA VALLDIGNA

nLas fallas de Tavernes han plas-
mado un año más su particular vi-
sión tanto de la gestión municipal
como de los diferentes aconteci-
mientos sucedidos en la ciudad
en el último año. Temas como la
reciente adjudicación de la nueva
emisora municipal o el polémico
viaje del alcalde, Jordi Juan, a Ata-
puerca, junto con la situación que
padece la playa vallera han cen-
trado gran parte de los rótulos y
escenas en los monumentos. 

La comisión de La Via, ganado-
ra de la crítica local, ha tratado te-
mas como la subida del IBI, la ra-
dio municipal o la consulta ciuda-
dana sobre las fiestas patronales
centrada en los «bous al carrer».
Son temas que acompañan al mo-
numento de Pere Baenas bajo el
lema de «Tradició, Música, So-
roll». El viaje a Atapuerca y la pos-

terior polémica en torno a la asis-
tencia del alcalde con multa de
tráfico incluida ha sido uno de los
asuntos más recurrentes en las
comisiones falleras que han sati-
rizado las críticas lanzadas entre
el Gobierno de Compromís y la
oposición, liderada por el PP. 

La playa vallera y su situación
tras los temporales y la falta de
arena también han centrado par-
te de los dardos que las fallas han
disparado a los políticos. Así pues,
las comisiones dan su particular
visión de la ciudad con críticas
mordaces y amenas.

Actos para hoy
Tavernes encara la recta final con
la misa de Sant Josep a mediodía,
seguida de la «mascletà». Ya por
la tarde, a partir de las . horas
comenzarán a arder los monu-
mentos infantiles dejando para
las  horas la «cremà» de La Via,
ganadora en infantil. A partir de
las . horas será el turno de las
fallas grandes, comenzando en
orden inverso al premio obtenido,
con lo que falla de La Dula arderá
sobre las  de la madrugada. 

Las fallas de Tavernes
satirizan la gestión local
 La radio municipal, 
el viaje a Atapuerca del
alcalde o el estado de la playa
vallera centran la crítica 

Sátira sobre la nueva radio municipal en La Via. S. ESPINOSA

Crítica al «abandono» de la playa en la falla Passeig. S. ESPINOSA

MIQUEL FONT OLIVA

nLas Fallas de Oliva celebran hoy
sus últimos actos de esta edición.
A las . horas tendrá lugar la
misa en honor a Sant Josep, con la
participación de todas las comi-
siones de la ciudad. El templo es-
cogido en esta ocasión es el de
Sant Francesc d’Assís, que tiene
como párroco a Marcos Corbella.

A las  horas en el Parc de l’Es-
tació se procederá al disparo de la
«mascletà», enmarcada en el Fes-
tival Pirotècnic Ciutat d’Oliva.
Será a cargo de la pirotecnia Rica-
sa (Ricardo Caballer SA) una de
las más prestigiosas de la Comu-
nitat Valenciana. 

A las  horas empezará la «cre-
mà» de la fallas infantiles, que ar-
derán en torno a este mismo ho-
rario. A partir de las  horas se
quemarán los monumentos ma-
yores. La última en arder será la
que ha obtenido el primer premio
en este , que corresponde a
la falla Institut. El monumento tie-
ne por lema «Circus-tàncies» y es
obra del laureado taller de los ar-
tistas Palacio i Serra.

Ricardo Caballer
cierra hoy en Oliva
el Festival de
Pirotècnia
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