
Anem fent!

L ’acte de lliurament
dels premis literaris
fallers del  es va
celebrar el divendres

 de febrer al saló d’actes del
Museu Faller de Gandia, on el
públic, majoritàriament fester,
omplia l’espai per assabentar-
se de quins eren els poetes i els
escriptors guanyadors i quines
eren les comissions falleres en
el llibret de les quals havien si-
gut publicades les obres guar-
donades.

Encetà la gala el Premi de
Poesia Joan Climent, el qual
arriba enguany a la  XVIII edi-
ció. El guanyador ha sigut Pere
Huerta pel seu poema Hores de
flama nova, publicat en el lli-
bret de la Falla Plaça El·líptica.
Els presidents de la comissió,
major i infantil, i les reines de la
falla reberen dalt de l’escenari
la dotació econòmica del pre-
mi i, a continuació, l’autor fou
convidat a pujar per llegir,
emocionat, el seu poema guan-
yador i rebre, després, el trofeu
Joan Climent, una figura de
bronze a partir d’un disseny
original de Raül Todolí i cise-
llada per l’escultor Arturo Fe-
nollera, del departament artís-
tic de Bronces Jordà. 

Les poesies de Pere Huerta
havien estat ja, en les edicions
del premi Joan Climent del
 i , damunt de la taula
guanyadora i foren declarades
finalistes. Huerta es declara au-
todidacta, apassionat de tota
creativitat artística, la qual con-
rea des que era adolescent. És
fotògraf, autor teatral, poeta i,
també, professor d’angles, es-
panyol i valencià. Com a fotò-
graf artístic, la seua obra ha es-
tat exposada ací, a la Comuni-
tat Valenciana, i també, en oca-
sions, en altres lloc de l’Estat.
Imparteix cursos i tallers de fo-
tografia creativa. És autor d’as-
sajos, narracions i texts de dra-
matúrgia estrenats a València,
Gandia i Madrid. El proper dia
 de març estrenarà una obra,
Grotowski, amb motiu de la
clausura de l’edició d’enguany
del Certamen de Teatre Ama-
teur Ligorio Ferrer. L’obra, es-
crita expressament per a este
acte i dirigida per ell, és una re-
flexió sobre el teatre.

El segon premi del Joan Cli-
ment  fou per al poema

Luxuria de la geografia d’afec-
tes, de José Manuel Prieto, pu-
blicat en el llibret de la Falla
Roís de Corella, els presidentes
i les reines de la qual reberen
dalt de l’escenari el premi eco-
nomic. L’autor no hagué de pu-

jar, ja que, com a regidor-dele-
gat de l’Ajuntament de Gandia
en les falles, estava tota la ceri-
mònia allí dalt, acompanyant
les fallers majors, Laura Puig
Martí i Júlia Perles Moncho, i
al president de la Federació de
Falles JLF de Gandia, Telmo
Gadea. Prieto, enmig de la sor-
presa, va llegir el seu poema i
va rebre la felicitació i l’aplau-
diment del públic. Prieto és lli-
cenciat en Periodisme per la
Universitat de València i estu-
dia en l’actualitat el grau de
Dret. Sent molt jove compartí-
rem espai d’opinió en Radio
Gandia de la Cadena SER i
copsava, aleshores, escoltar el
que deia, com ho deia i amb la
rotunditat que ho feia. És l’au-
tor de dos llibres publicats de

poesia i com escriptor ha sigut
l’autor de ponències, discursos
i documents de caràcter pro-
gramàtic. Lligat al món de les
Falles, no hi hagut tasca de ta-
rannà editorial que no haja fet
en una comissió o en la Fede-
ració de Falles. Destaca la seua
trajectòria política dins del Par-
tit Socialista del País Valencia-
PSOE i és en l’actualitat el ti-
nent d’alcalde d’Administració,
Modernització i Govern de
l’Ajuntament de Gandia, sent el
Portaveu del Grup Municipal
Socialista.

En esta edició, el secretari
general de la Federació de Fa-
lles, Òscar Morant, va llegir
l’acta on es reflectia que havien
sigut els poetes i les poesies fi-
nalistes: Tabú, d’Alba Fluixà, i
Jo Vinc mut de fulles sàvies,
d’Abel Dàvila Sabina, els dos
publicats en el llibret de la Falla
Sant Nicolau Mosquit.

Tancà el protocol del Joan
Climent el president de l’Asso-
ciació Cultural Premi Iaraní,
Pasqual Molina, qui després
de congratular-se per l’elevada
participació d’enguany,  poe-
mes, i la seua qualitat remarca-
ble, donà l’enhorabona als poe-
tes guanyadors i finalistes així
com a les comissions guardo-
nades, encoratjant-les a conti-
nuar participant en el premi
que és el camí que un dia traçà
Joan Climent, el camí de millo-
rar la poesia que es feia en els
les llibrets de les Falles de Gan-
dia.

Seguidament es lliurà el Pre-
mi al Millor Article de Llibret
de Falles que atorga l’Ajunta-
ment de Benirredrà. El primer
premi fou per l’article Le voya-
ge i el fum, de Xavier Ródenas
Mayor, publicat en el llibret de
la Falla Carrer Major i Passeig. I
el segon premi fou per a l’arti-
cle Falles com petjades en la so-
rra, de Jesús Peris Llorca, pu-
blicat al llibret de la Falla Be-
niopa. 

Xavier Ródenas, és en l’ac-
tualitat el regidor delegat de
Gestió Responsable del Territo-
ri de l’Ajuntament de Gandia i
ja fou el guanyador del segon

premi d’este guardó en l’edició
de l’any passat. Feu un parla-
ment amable recordant els
seus pares com a activistes de
la festa fallera i animà a riure’s
de nosaltres mateixos, que era
el que ell volia retratar en el seu
article. 

Jesús Peris és filòleg i profes-
sor universitari, a més a més,
president de l’Associació d’Es-
tudis Fallers de Valencia —és el
meu president— i porta anys
vinculat a les falles gandianes
col·laborant en els seus llibrets
(ja fou el guanyador d’este pre-
mi el , també amb el llibret
de la Falla Beniopa), i este any
és l’autor de les poesies del mo-
nogràfic El batec de la Festa in-
clòs en el Foc i Flama. 

Loles Cardona, alcaldessa
de Benirredrà, entregà els guar-
dons i les recompenses econò-
miques als autors i als presi-
dents de les comissions guan-
yadores. Foren finalistes del
Premi Benirredrà de Narrativa:
Joan Negre per l’article El
temps passa, la música sobre-
viu, publicat al llibret de la Fa-
lla Avinguda República Argen-
tina, i Anna Rubio per l’article
Mireu si he conegut terres, pu-
blicat al llibret de la Falla Vila-
nova. 

L’alcaldessa Cardona, en el
seu discurs recordà lligams,
afectes i voluntats de continuar
treballant junts, Benirredrà i la
Federació de Falles, en la litera-
tura fallera en llengua valencia-
na.

El Centre d’Investigacions
Comarcals Alfons el Vell atorgà
el Premi a la Millor Qualitat Li-
terària Global d’un llibret de fa-
lles al publicat per la Comissió
de la Falla de la Sagrada Famí-
lia Corea. El jurat havia desta-
cat, també, per la seu vàlua els
llibrets de la Falla Màrtirs i el de
la Falla del Prado. Lluís Miret,
director del CEIC, reafirmà l’in-
terès de la institució de col·la-
borar amb tota la xarxa social
de la comarca, i en especial
amb les falles, considerades
com la més important manifes-
tació cultural popular a la nos-
tra ciutat.

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«El CEIC Alfons el Vell
reafirmà l’interés de

col·laborar amb total a
xarxa social de la

comarca i, en especial,
amb les falles»

Pere Huerta, amb el Premi
de Poesia Joan Climent.
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MIQUEL FONT OLIVA

nEl Ayuntamiento de Oliva acor-
dó, por unanimidad, apoyar a los
dos institutos de Oliva, el IES Gre-
gori Maians y el IES Gabriel Ciscar,
en sus peticiones formales ante la
Generalitat para implantar nue-
vos grados de estudios interesan-
tes no sólo para la ciudad sino
para la comarca de la Safor. La

propuesta la había formulado la
concejalía de Educación, que os-
tenta Yolanda Pastor.

De esta forma se apoyó solicitar
en el IES Gregori Maians la im-
plantación de un ciclo formativo
de Grado Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos. Una titu-
lación que supondría un aliciente
para una comarca en la que el tu-

rismo es muy importante.
También se apoyó la petición

para implantar en el mismo cen-
tro IES Gregori Maians de la ense-
ñanza deportiva en régimen espe-
cial de la modalidad de Salva-
mento y Socorrismo Acuático
para el curso -. Una moda-
lidad que vendría a ser también
importante para la vigilancia de

las playas de la Safor, gestionadas
actualmente por la Cruz Roja.

Además se dio el apoyo a la pe-
tición del IES Gregori Maians de
solicitud de implantación de en-
señanza deportiva en régimen es-
pecial de la modalidad de Hípica.
Dadas las instalaciones para la
práctica de este deporte existen-
tes en Oliva se ha considerado in-
teresante estos estudios.

En cuanto al IES Gabriel Ciscar
también se aprobó la propuesta
de adherirse a la petición del ciclo
de Formación Profesional Básica

de Actividades de Horno y Paste-
lería. Una titulación que podría
ser un gran revulsivo para el sec-
tor de los panaderos y pasteleros
de la comarca de la Safor.

Finalmente también el IES Ga-
briel Ciscar ha solicitado un ciclo
técnico en emergencias y protec-
ción civil para su implantación en
el municipio, de manera que pu-
diera haber especialistas titulados
en la materia formados en Oliva,
que tiene muchas salidas. Ahora
la Consellería de Educación de-
berá hacer la valoración.

El pleno de Oliva respalda las peticiones de
nuevos ciclos formativos en sus institutos

La Safor
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