
Anem Fent!

E l divendres dia  de febrer es
va celebrar al saló principal
del Museu Faller de Gandia
l’acte solemne de lliurament

dels premis literaris de les falles gandia-
nes. Enguany amb la novetat que no
s’havia comunicat, abans, a les comis-
sions que havien sigut guardonades,
motiu pel qual l’emoció i la sorpresa fo-
ren consecutives.

La guanyadora de la XVII Edició del
Premi de Poesia Joan Climent  fou
la poeta Gràcia Jiménez Tirado, nascu-
da a Astúries, d’ascendència materna
castellonenca i amb residència a Sant
Vicent del Raspeig, a l’Alacantí. El seu
poema Cançó de la dona que mai va es-
criure cap poema està publicat en el lli-
bret de la Falla Sagrada Família Corea.
Gràcia és llicenciada en història con-
temporània per la Universitat de Valèn-
cia i prové del camp de la docència, del
qual ja està jubilada. Molt implicada en
la defensa de nostra llengua, ha presidit
l’Associació Cívica per la Normalització
del Valencià a la comarca de l’Alacantí,
que forma part de la Federació Escola
Valenciana, i va ser membre de la Unitat
d’Educació Multilingüe de la Universi-
tat d’Alacant. En el món de la comuni-
cació col·labora, des de fa anys, a Ràdio
Sant Vicent amb el programa El món
per un forat i en el diari Información
d’Alacant ha publicat les sèries d’entre-
vistes Emprenedors i En el camí. En el
camp de la literatura ha publicat narra-
tiva i poesia. Cal destacar els poemaris:
Platges (), Quadern del vent (),
Encara que la nit es faça forta (). Ha
obtingut diversos premis literaris: el de
Narrativa Nou d’Octubre de Sant Vicent
del Raspeig (), el Premi de Poesia
Antoni Maturano de la Vila d’Almassora
(), el Premi de Poesia Gata de Gor-
gos () i el Premi de Poesia Paco
Mollà de Petrer ().

Gràcia va ser convidada a pujar a
l’escenari on estaven, les falleres majors
de Gandia, Sara Sanvíctor i Nuria Llo-
pis; el regidor delegat de l’Ajuntament
en les Falles, José Manuel Prieto; el
president de la Federació de Falles-Jun-
ta Local Fallera de Gandia, Telmo Ga-
dea, i jo mateix, com a president de
l’Associació Cultural Premi Iaraní (pa-
trocinadora del premi Joan Climent).
Allí va rebre l’escultura Joan Climent,
una obra inspirada en el disseny origi-
nal de Raül Todolí, d’Erretepe Estudi
Creació i cisellada ex professo per Ar-

turo Fenollera, del departament artís-
tic de Bronces Jordá, que és l’empresa
que la modela tots els anys. Gràcia va
dir unes paraules d’agraïment i de reco-
neixement a la tasca que desenvolupen
les falles gandianes en favor de la litera-
tura i de la poesia que es publica en els
seus llibrets, hui, tan reconeguts. Segui-
dament va llegir el seu poema guanya-
dor enmig del respectuós silencii del
públic assistent. Un fort aplaudiment la
va acomiadar i acompanyar mentre
baixava de l’escenari i el seu nom, des
d’aquell moment entrava a formar part
del quadre d’honor del Premi de Poesia
Joan Climent, el qual, veritablement,
impressiona.

El segon premi del Joan Cli-
ment va ser guanyat per una es-
criptora valenciana, de reconegu-
da trajectòria literària i molt guar-
donada pel seu treball, Teresa
Broseta. Amb La Botiga del Car-
me, l’obra amb la qual va guanyar
el Premi Carmesina del , co-
mençà una biografia literària de
més de  obres escrites, fona-
mentalment, en valencià, adreça-
da, especialment, als lectors infan-
tils i juvenils, sense oblidar tam-
poc els adults. L’any  va gua-
nyar el Premi de Novel·la Alfons el
Magnànim. Teresa Broseta també
va ser convidada a pujar a l’esce-
nari per dirigir unes paraules al
públic i per llegir el seu poema L’a-
cusada. Els dos poemes estan pu-
blicats en el llibret de la Falla Sa-
grada Família Corea i en els dos
s’aprecia la intencionalitat de de-
fensa del paper social de la dona.
Per si de cas es tractava d’una ca-
sualitat, preguntarem a Lolín Ser-
ralta, de la delegació del llibret de
Corea, qui ens va dir que el llibret
coreà d’enguany anava dedicat a
la dona i que incloïa una secció de

quinze poemes fets per quinze poetes-
ses amb eixe mateix tarannà de defensa
i suport de la dona.

Cal reconèixer que, amb la participa-
ció de poetes d’esta categoria en el Pre-
mi Joan Climent de les falles gandianes,
cada any s’eleva la qualitat poètica dels
llibrets de falla, el somni declarat un dia
per Joan Climent. Enguany s’han pre-
sentat cinquanta textos originals que
optaven al premi. Segons declaracions
dels membres del jurat, la vàlua poètica
de la major part d’ells era remarcable.
Damunt de la taula, en la tria final, que-
daren els noms de Vicent Lloret i d’Al-
ba Fluixà, dos joves poetes ja molt con-
siderats. Els seus poemes (publicats en

el llibret de la Falla de Sant Nicolau
Mosquit): La cadència d’aquell lledoner
i Temps d’incertesa, em vam posar la
pell de gallina quan els vaig llegir i em
vam fer  preguntar com era possible que
gent tan jove poguera destil·lar amb pa-
raules tan belles i sàvies algunes de les
qüestions vitals que un està vivint en es-
tes darreres etapes de la seua vida. Pere
Huerta, polifacètic artista, de nou es va
quedar enguany a les portes del premi
amb el seu entranyable poema Darrer
alè de l’hivern, publicat en el llibret de la
Falla l’Alquerieta Museu Faller.

En el mateix acte va ser lliurat al Pre-
mi Ajuntament de Benirredrà al millor
article de llibret de falla. El guanyador
fou Alberto Bou pel seu article Llibret
de falla: inici i consolidació, publicat en
el llibret de la falla Grau, i el segon pre-
mi fou per a Xavier Ròdenas pel seu ar-
ticle Molta corbata i molt poca vergo-
nya, publicat en el llibret de la Falla Car-
rer Major i Passeig. L’alcaldessa de Be-
nirredrà, Loles Cardona, els feu el lliu-

rament dels dos premis i els dos
autors tingueren des del faristol
paraules d’agraïment i d’explica-
ció dels seus texts guanyadors. Fi-
nalment Loles Cardona dirigí
unes paraules al públic carrega-
des de sentiment de col·laboració
amb la tasca de protecció i de pro-
moció de la literatura feta des dels
llibrets fallers.

Lluís Miret, director del CEIC
Alfons els Vell, fou l’encarregat de
lliurar el premi que des de fa tants
anys atorga la institució a la millor
qualitat literària global d’un llibret
de falla, que enguany ha recaigut
en la Falla Parc Alqueria Nova.
Miret, en el seu parlament, afirmà
el seu compromís, com a màxim
responsable del Centre, de conti-
nuar esta relació amb les falles i
els seus llibrets en les pagines
dels quals quasi tots els escriptors,
com ell, havien publicats els seus
primers escrits.

La gala de lliurament dels pre-
mis literaris fallers, un altre any
fent cultura. Un pilar més de suport
a la capitalitat cultural valenciana
de la ciutat de Gandia.

GRÀCIA JIMÉNEZ TIRADO
Pasqual Molina

pasqualmolina.wordpress.com
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LEVANTE-EMVGANDIA

n Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Gandia a cinco
mujeres de entre  y  años, to-
das ellas de origen español, como
presuntas autoras de un delito de
hurto, tras al parecer llevarse de

un establecimiento comercial de
esa localidad, varias pendas de
ropa por un valor de  euros.

Las investigaciones comenza-
ron al tener conocimiento los
agentes que un establecimiento
comercial de Gandia había sido
víctima de un hurto por parte de
cinco mujeres, las cuales aprove-
chando la superioridad numérica
se llevaron de la tienda varias
prendas de ropa, las cuales ascen-
dían a  euros. Las empleadas
detectaron el hecho y lo pusieron
en conocimiento de la policía para

que llevara a cabo las investiga-
ciones. Durante ese proceso los
policías lograron identificar a las
cinco mujeres que tras ser locali-
zadas, fueron detenidas como
presuntas autoras de un delito de
hurto.

Las detenidas, tres de ellas con
antecedentes policiales, han sido
puestas  en libertad, después de
ser oídas en declaración, no sin an-
tes ser advertidas de la obligación
de comparecer ante la autoridad
judicial cuando para ello fuesen
requeridas.

Cinco mujeres detenidas por robar ropa
en Gandia aprovechando su superioridad
 Tres de ellas ya tenían
antecedentes policiales y
todas han sido puestas 
en libertad con cargos

LEVANTE-EMVGANDIA

n Ròtova sigue inmersa durante
toda la jornada de hoy en la gran-
cantidad de actividades que giran
alrededor del porrat de Sant Ma-
cià, uno de los más tradicionales
de la Safor, que este año se dedica
a la cultura del agua y a la concien-

ciación de la necesidad de reciclar
para respetar el medio ambiente.

Durante el día de ayer ya fueron
miles las personas que acudieron
a Ròtova, y, pese a las bajas tem-
peraturas que se están registran-
do también para hoy se espera a
muchos visitantes.

El ayuntamiento ha organiza-
do un sinfín de actividades para
todos los gustos y edades. El po-
rrat de Sant Macià es el último de
los que se celebran en la comarca
antes de que lleguen los meses
del verano.

El porrat de Sant Macià
sigue hoy en Ròtova
 La localidad espera a miles
de personas para disfrutar de
un sinfín de actividades para
todos los gustos y edades

Gràcia 
Jiménez

Tirado.


