
Anem Fent!

L ’altra nit, Vicenta Llorca pre-
sentava el seu darrer llibre, La
Delicada de Gandia, al saló
principal de la Casa de la Mar-

quesa, el qual estava ple de gom a gom,
amb assistents dempeus atapeint corre-
dors laterals i les portes. Autoritats mu-
nicipals seien en la primera fila, amb
l’alcaldessa, Diana Morant, al capda-
vant. Rosa Roig, escriptora, va fer la pre-
sentació del llibre, el qual ha sigut editat
per Lletra Impresa Edicions i compta
amb diverses il·lustracions, adients a la
trama, fetes per Manola Roig. Totes tres
estaven acompanyades a la taula presi-
dencial pel regidor de Cultura, Joan Mu-
ñoz, i pel president de l’Associació de
Pastissers i Forners de Gandia, Miguel
Roselló. 

La Delicada de Gandia és una lle-
genda ancorada en el subconscient po-
pular de la ciutat de Gandia, la qual
sorgeix, de tant en tant, en publica-
cions i en registres poètics. La llegenda
diu que una jove gandiana va morir
quan, eixint de la Col·legiata, li va cau-
re una flor de gesmil al cap! És clar que
la floreta era de pedra! 

Vicenta Llorca ha construït una tra-
ma literària a través de cinc xiquets.
Quan una de les xiquetes, Agnes, pateix
la picada d’un insecte i es queixa molt, i
Gaia, una altra xiqueta de la colla, es
burla d’ella dient que sembla la delica-
da de Gandia, tots ells es sorprenen per-
què ningú sabia qui era i decideixen fer
una recerca al voltant del «personatge».
Durant els dies següents recorreran la
ciutat i parlaran amb persones i es tro-
baran amb diferents informacions pin-
toresques, quan no contradictòries, so-
bre la Delicada de Gandia: escoltaran
que pot ser una falla, que pot estar em-
parentada amb la fideuà, que es tracta
d’un pastís típic de la ciutat ducal —que
aprendran a fer-lo en un obrador i a
gaudir-lo com un dols exquisit—. Fins
que l’estàtua de Maria Enríquez, situada
a la porta del convent de les clarisses,
els xiuxiuà, com a pistes finals, la biblio-
teca municipal, la Seu, una pedra de la
façana i els adreça cap a l’Ajuntament. 

En la biblioteca s’assabentaran de la
llegenda i que hi ha prou documents
diferents escrits sobre ella. A la Seu
Col·legiata veuran el lloc des d’on diu
la llegenda que va caure el flor de pe-
dra que matà a la Delicada. A l’Ajunta-
ment acabaran demanant-li l’alcaldes-
sa que erigisca una estàtua en honor de
la Delicada. 

Al llarg de totes les peripècies, els jo-
ves lectors —el llibre va adreçat als ma-
jors de  anys— acabaran sabent tot
sobre la Delicada de Gandia guiats per
la ploma de Vicenta Llorca, una escrip-
tora de prosa suau i enlluernadora, de
lectura fàcil i captivadora. Una joia de li-
teratura infanto-juvenil. Un regal!

El llibre és, a més a més, un cant a la
multiculturalitat i a la integració. Els
cinc xiquets formen part de l’Associació
dels Estels —un grup on conflueixen
persones de totes les races, edats i con-
dicions, que practica la inclusió i valora
la diversitat perquè en la diferència,
diuen, s’enriqueixen—. El llibre és un
model de valors en la relació entre les
persones: els xiquets, els pares, els fami-
liars, el veïnat, el funcionaris, els gover-
nants. El llibre fa un viatge didàctic a
través del temps i de la història gandia-
na perquè l’autora fa «unes pinzellades
des del passat amb la intenció d’enten-
dre millor la realitat present, la història i
els costums de la ciutat que hem here-
dat i on vivim».

Vicenta Llorca diu que este tipus de
llegendes han format part de la història
oral i de l’escrita, i que es tracten de re-
lats de fets que es transmeten de gene-
ració en generació i formen part de la
història d’un poble i, com ho fan oral-
ment, estan en constant evolució i te-
nen característiques que li atorguen
una certa credibilitat amb la intenció de
fer creure que són verdaderes. Llorca
escriu que s’han fet moltes versions so-
bre la delicada i el seu llibre tan sols és
un relat més sobre la llegenda, amb el
qual no pretén escriure la realitat, per-
què seria una tasca impossible. Cal re-
cordar que es tracta d’un relat imaginari
pres per real on es barregen personat-
ges, fets històrics i narració inventada.

Vicenta Llorca parla en el llibre de
Joan Climent, el poeta estimat, qui
també va escriure el  un llibre que
va titular La «delicà» de Gandia, docu-
mental d’una llegenda, en el qual refe-
reix que, «amb una prosa poètica senzi-
lla i farcida de fina ironia, recreà la lle-
genda d’una jove en seqüències ocorre-

gudes al llarg del segles i ubicades en
diferents espais de la Safor». Joan Cli-
ment fou i és un referent literari per a
Vicenta i per a mi. Hi va ver un temps
on vàrem participar, tots tres, en diver-
sos projectes creatius de tarannà edito-
rial. L’Associació Cultural Premi Iaraní,
que presideix i de la qual Vicenta Llorca
és la secràtaria, creà el Premi de Poesia
Joan Climent, que va ja per la XVIII edi-
ció. Les bases dels premi les férem a la
Marjal un bon grup d’amics escriptors i
poetes. La fotografia que il·lustra este
article és d’aquell dia. Joan hi va partici-
par activament! Vicenta i jo som amics i
hem sigut, durant anys, els caps de
l’equip editorial del llibret de la Falla de
Corea, amb el qual aconseguírem can-
viar el model tradicional de les publica-
cions falleres i pel qual aconseguírem
tot tipus de premis, en especial, l’any
, el primer premi de la Conselleria
d’Educació de la Generalitat Valenciana
a la promoció de l’ús del valencià, guar-
dó que, fins el moment, no l’ha aconse-
guit mai cap altre llibret de les falles
gandianes. Compartesc amb Joan i amb
Vicenta una història personal cosida
amb punts d’amistat i de literatura.

Hi ha diverses referències escrites so-
bre la llegenda de la Delicada i no sols
en el nostre entorn valencià. A la meua
consulta acudeixen dones, preocupa-
des per patir dolor en les mames. Afor-
tunadament el dolor no és símptoma de
patologia greu, sovint acompanya, amb
normalitat, a situacions naturals de la
fisiologia femenina, com el que apareix
en fase premenstrual. Té a veure molt
amb la sensibilitat personal de la dona.
«Les mames són mol delicades», és una
frase que eix prou en la consulta amb la
dona ja tranquil·litzada i, en ocasions,
sorgeix, amablement, el tema de la De-
licada de Gandia. 

Almenys en dues ocasions dues do-
nes m’han referit que en el seu poble
també existia la mateixa llegenda de la
jove morta en caure-li al cap una flor
de pedra de la façana de l’església del
poble. Les dues eren castellanopar-
lants. Recorde que una d’elles era ex-
tremenya. 

Llegenda multicèntrica de la Deli-
cada! 
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Joan Climent i Vicenta Llorca.

MIEMBROS Y AMIGOS de la Agru-
pación Socialista de Gandia, junto a la
alcaldesa de la ciudad, Diana Morant,
han visitado el Congreso de los Dipu-
tados, en Madrid, dentro de las activi-
dades que realiza anualmente al agru-
pación. Estuvieron acompañados por
la diputada por València, Ana Botella,
y el expresidente del Congreso y ac-
tual diputado, Patxi López, con los
que tuvieron ocasión de charlar y
compartir las experiencias vividas du-
rante sus años en política.

El PSPV de
Gandia, en 
el Congreso

LEVANTE-EMV

n Rosa Pastor Escrivà, madre del
exalcalde de Gandia, José Manuel
Orengo, falleció ayer en Benipeix-
car. Fue el propio político socialista
quien anunció la triste noticia y
transmisió un mensaje de cariño a
quien, según dijo, «ya está en el
cielo y allí llevará de cabeza a todos
los santos, a los que tanta devoción
tenía». El cuerpo de Rosa Pastor,
que tenía,  años, está en el Tana-
torio Mondúber y hoy domingo, a
las  horas, se oficia la misa fune-
ral en la parroquia de Sant Cristò-
fol de Benipeixcar. 

Fallece la madre de
José Manuel Orengo
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