40 ANYS FENT FALLA
La tenacitat i la fe d’un grup d’hòmens i dònes foren el punt
d’inici per a que hui, despuix de 40 anys, pugam dir molt alt
i clar que som fallers de L’Albufera de Catarroja.
A tots ells, als nostres fundadors, i als que any darrere
d’any, han assumit la tasca de dur avant a la nostra comissió
els devem eix honor, i hui des de les pàgines d’este llibret
de “40 Anys Fent Falla” els honrem rendint-los un homenage
de gratitut.
Sense la seua voluntat per a fer realitat est ensomi que se
gestà un 2 d’abril de 1979 i va vore la llum un 15 de març
de 1980, hui no podríem sentir l’orgull de pertànyer a la
nostra benvolguda A.C. Falla L’Albufera, del barri de Les
Barraques de Catarroja.
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Pare Lluís Fullana, que
la regentà entre 1918 i
1928. D’atra banda, un ani
versari com el dels 40
anys de la fundació de
la nostra Comissió, nos
convida a mirar cap arrere
en el recort d’aquells
primers eixercicis plens
d’ilusió, treball, i
esforç.
I aprofitant que el nostre
nou artiste de la Falla
Infantil, Vicente Domíng
uez, nos presenta un
proyecte dedicat al tramvi
a de Catarroja, decidim
recuperar part del trebal
l que els presentàrem en
el nostre llibret de 199
3.
Pero el llibret com a
tal, ha de contindre la
part dedicada a la Comiss
ió, en els esbossos dels
monuments que plantarem el
pròxim més de març en la
nostra emblemàtica plaça,
per tercer any consecutiu,
en el bon fer de Josep Man
uel Gramaje en la falla
gran i en la nova incorp
oració, ya comentada de
Vicente Domínguez en la fal
la Infantil; els versos
en “l’explicació i relaci
ó de lo que conté la
falla”, són del nostre vol
gut poeta Donís Martín,
els escrits dels nostre
s màxims representants:
dels presidents, Sergi i
Josevi, i de les Falleres
Majors, Maria i Gisela,
memòria d’activitats, i
escrits del restant de les
seccions, típiques del
nostre Llibret, com l’Expo
sició “9 dies d’Octubre”,
Albuferenc de l’Any, enyora
nces, playbacs, festejos,
mantenedors, etc.
A lo llarc de quaranta any
s, la nostra comissió ha
intentat que a la faceta
principal de la Falla,
que és la Festa, se li
unixca una atra que és,
la Cultural, en exposicio
ns temàtiques i llibrets
que presenten contengut
s diferents dels típics
llibrets de festes… I pod
em dir en orgull, que cad
a
any més comissions faller
es dediquen al llibret
major interés, seguint
els passos de comission
s
com la nostra, que fórem
pioneres en est aspecte
de la Festa.
Per sòrt, tots els trebal
ls que els presentem, com
sempre, estan escrits per
membres de la nostra
comissió, que en molt d’e
sforç i ilusió intentem
que agrade al major núm
ero de llectors als qui
els aplega el nostre lli
bret, en eixe propòsit
principalment estan realis
ats.
Fins a l’any que ve…
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Salutació
del President

Benvolgudes i benvolguts llectors d’este llibret:
És per a mi un autèntic plaer poder escriure en
estes pàgines com a President d’esta gran comissió.
Vullc expressar la meua satisfacció per el gran
treball de la secció de cultura en la realisació
d’este magnífic llibret dut a terme durant mesos.
Un treball llavoriós, a l’igual que el dels nostres
artistes fallers, Vicente Domínguez que s’estrenarà
en la Llongeta i Jose Manuel Gramaje que afronta el
seu tercer treball en tan emblemàtic emplaçament,
i als que desige la millor de les sòrts.
I en l’actual eixercici tan especial per a la nostra
falla a on complim 40 anys, estaré acompanyat per
Josevi, el nostre President Infantil, i Gisela i
Maria, les nostres màximes representants. Estic
segur que per als quatre serà un any inoblidable i
espere que plens de moments per a gojar i recordar.
Me despedixc desijant-los a tots unes excelents
Falles 2019, a on l’alegria, la germanor i el bon
orage, nos acompanyen a tots.
Que vixquen
L’Albufera.

les

falles,

i

que

vixca

la

Falla

¡Per molts anys comissió!
Sergi Gómez i Cuallado
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Enguany, tu vens a obrir-nos les ventalles
del goig mostrant la teua primavera,
en tu sentim la brisa riallera
que exalta l’alegria de les Falles.

MARIA
BORJA PELAYO

El cel enguany va estar ple de medalles
pel teu regnat festívol com fallera,
seràs per als fallers de l’Albufera
la Musa inspiradora en mil rondalles.

FALLERA MAJOR 2019

Seràs com una ﬂama jove i pura
que alçant el màgic vol a gran altura
vindràs a satisfer nostres afanys.
Seràs el nostre orgull, dolça Maria,
d’un any on l’Albufera te confia
ser Fallera Major dels quaranta anys.
Donís Martín Albizúa

Per a mi és un gran orgull dirigir-me a tots vosatres,
fallers i falleres, veïns i veïnes del nostre poble.
Des d’esta pàgina vullc felicitar a la nostra comissió
pel seu 40 aniversari, i a tota la gent que en 1979 es
va unir per a fundar-la. Comissió que mai escatima pel
treball ben fet, eixemple d’eixe treball és el nostre
Playback, el teatre que realisem en valencià, els
monuments que plantem, molts d’ells guanyadors de
primers premis, els disfrassos, i sobretot, el llibret
reconegut moltes vegades pels premis extraordinaris.
És per tot açò, per lo que vullc convidar-vos estes
falles a que vingau a conéixer més de prop la nostra
festa fallera.
Vos desige bones falles 2019.
Maria Borja i Pelayo
Fallera Major
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FALLERS PERPETUS

Comissió Major

Agustí Gradoli Pons
Enrique Ferrandis Alapont
Genoveva Pelayo Chardí
José Miguel Carramolino Ramos
Francisco Raga Baixauli

Albiach Diego, Julia
Alcoy Moreno, Abel
Arcos Obiol, Susana
Asins Torralba, Anna
Barbero Raga, Raquel
Borja Pelayo, María
Calderón Cristo, Samuel
Carramolinos Ramos, Rosa
Catalá Rosaleñ, Florinda
Chuliá Redondo, Blanca
Escobar Fortea, Lydia
Estivalis Alapont, Marta
Ferrer Gea, Maria Isabel
García Barrera, Verónica
Garcia Barrientos, Sergio
Gassó Martinez, Maria Amparo
Gradoli Chirivella, Andrea
Gradoli Lluch, Antonio
Gradoli López, Maria Pilar
Grancha Carramolino, Marc
Guarch Lorenzo, Elena
Guillém Casañ, Karem
Herrero Atienza, José Manuel
Hervás Chaqués, Asunción
Llorenç Del Pozo, Carla
Lloria García, Teresa
Lopez Ferrer, Angel
López Gassó, Bernardo
López Gassó, Isabel
López Vaquerizo, Zaida Maria
Martinez Conde, Daniel
Martínez Raga, José
Marzal Peris, José Vicente
Méndez Giner, Lucía
Molina Molero, Gema
Moral Ferrer, Angela
Moreno García, Salvador
Nácher Navarro, Belén
Navarro Mestre, Héctor
Navarro Vila, Irene
Pechuan Santamaria, Carla
Pechuan Santamaria, Maria
Pelayo Bort, Laura
Pérez Ramón, Maria Carmen
Pérez Sánchez,Antonio Miguel
Peris Pons, Carlos
Quiles Mañez, Antonio
Raga Orellano, Amparo
Raga Rosaleñ, Angela
Raga Rosaleñ, Natalia
Raga Vinuesa, Francisco De Dios
Ramón Martí, Alba
Ramón Martí, Natalia
Ramón Mascarell, Quique
Ramón Müntefering, Edna
Ramón Ramón, Empar
Ramón Soto, Maria Isabel
Rey Acosta, Sandra
Ruiz Valero, Yazmina
Sargues Almarche, Agustina
Sena Borja, Alejandro
Sena Navarro, Vicente
Torralba Costa, Carmina
Vinuesa Hernando, Pilar
Marzal Peris, Jose Vicente
Navarro Mestre, Héctor
Pérez Sánchez, Antonio Miguel
Quiles Català, Antonio
Quiles Mañez, Antonio
Ramón Mascarell, Enrique
Rey Acosta, Miguel Ángel
Sena Navarro, Vicente
Vicent Ramón, Francisco

JUNTA DIRECTIVA
President: Sergi Gómez i Cuallado
SECCIÓ SECRETARÍA
Secretària: Maria Isabel Blasco i Ferrer
Vicesecretària: Maria Jose Blasco i Ferrer
Bibliotecària-Archivera: Laura Quiles i Català
SECCIÓ D’ECONOMIA
VICEPRESIDENT PRIMER: Manuel Moral i Cañas
Tesorera: Remedios Ferrer i Sanjuan
Contadora: Isabel Rodrigo i Porcar
Vicecontadora: Sara Bernabeu i Sanz
Delegada Loteries: Silvia Puchalt i Guillem
SECCIÓ DE FESTEJOS
VICEPRESIDENT SEGON: Jorge Cabanes i Ferrer
Delegada de Festejos: Merce Pelayo i Bort
Subdelegats de Festejos:
Mª Àngels López i Sargues
Maria Peris i Borja
Cristina Raga i López
Pepe Clèrigues i Gradolí
José Juan Borja i Pons
Elisa Estivalis i Alapont
Carmen Lozano i Morellá
Delegats de Playback:
Àngel Martínez i Huertas
Miguel Ángel Rey i Acosta
SECCIÓ D’INFANTILS
VICEPRESIDENTA TERCERA: Maria Pilar Nàcher i Jorge
Delegada d’infantils: Carmina Pons i Puchalt
Subdelegades d’infantils:
Cristina Pons i Puchalt
Noelia Niño i Ávila
SECCIÓ DE CULTURA
VICEPRESIDENT QUART:
Juan Jose Villanueva i Sepúlveda
Delegat de Llibret: Bernat López i Galiana
Delegada de Cultura: Ampar Orellano i Alapont
Subdelegats de Cultura:
Enrique Villanueva i Sepúlveda
José Antonio Raga i Almudever
Francisco Vicent i Ramón
Ana Maria Gil i Jiménez
Raül Rosaleñ i Garrido
SECCIÓ JUNTA LOCAL FALLERA
Delegats UAFC:
Elena Navarro i Sanleón
Miguel Ángel Rey i Acosta
Alex Estarlich i Fortea
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Josevi
Marzal i Rodrigo

En Josep Vicent Marzal
té la Falla l’Albufera
lo millor que se pondera
com un President cabal.

PRESIDENT INFANTIL 2019

Ell és el jove ideal
per a un Falla que espera
mamprendre la gran carrera
cap a un gran èxit total.
És el valor d’un futur
que en ilusió sabrà dur
la direcció a que es destina.
Ell serà la gran figura
que en el món faller procura
l’infància catarrogina.

Donís Martín Albizúa

Hola amics fallers;
És per a mi un plaer dirigir-me a tots vosatres com
a President Infantil de la nostra benvolguda falla,
en el seu quaranta aniversari.
No queda massa per a que la nostra festa ixca als
carrers del nostre barri de Les Barraques, els amics
i veïns, els monuments, la música, els bunyols i la
pólvora nos faran gojar d’uns dies inoblidables.
Espere de tot cor, que majors i menuts nos acompanyeu
en tots els actes, que en molta ilusió es preparen
durant tot l’eixercici faller, des d’els berenars,
concurs de dibuix, la cavalcata, els passacarrers,
i com no, a la mascletà infantil que preparem en la
Plaça del Port.
Tinc la grandíssima sòrt de tindre com a acompanyants
d’esta maravellosa aventura a Sergi, Maria i Gisela.
Espere passar-ho genial en ells i no parar ni un
segon.
Rebeu una forta i afectuosa salutació del vostre
President Infantil per a l’eixercici 2019.
Josevi Marzal i Rodrigo
President Infantil 2019
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Com el regal d’una fada
nos dus, Gisela el plaer
que allumena al món faller
en infantil embaixada.

GISELA
ROSALEÑ LOPEZ

Nos dones en la mirada
la promesa del voler,
lo millor del nostre ser,
l’inocència despertada.

FALLERA MAJOR

Enguany seràs del menut
l’alegria i la virtut,
que en tu el món menut espera.
Enguany seràs la gentil
reina del món infantil
de la Falla l’Albufera.
Donís Martín Albizúa

Estimats Amics i benvolguts llectors d’este llibret:
Este 2019 és per a mi un any que està començant a
gravar-se d’una manera molt especial en la meua
memòria, ya que tinc la gran sòrt i el plaer, de
poder representar com a fallera major infantil a la
nostra comissió en un aniversari tan especial.
Encara que soc fallera des de fa 11 anys (quan vaig
nàixer), soc conscient de que la nostra comissió
complix 40 anys, i és per açò que convide a tots els
chiquets i chiquetes a gojar de tots els moments
especials que viurem; participeu de la crida, de
la cavalcata del ninot, ajudeu a alçar els nostres
monuments, dels berenars i dels sopars, dels
passacarrers, de l’ofrena, i sobretot feu tremolar
la plaça de la Llongeta en els nostres petarts fent
que este 2019 siga inoblidable.
Vullc agrair a tots els fallers, veïns i amics, la
seua colaboració per a fer que cada any es puguen
fer realitat els nostres ensomis i sobre tot als
chiquets i chiquetes que són el futur de la nostra
festa i que de segur faran possible que la nostra
falla complixca més anys o aniversaris i
poder
gojar-los tots junts.
Vixcau la festa i divertiu-vos al màxim per que
tenim tots la gran sòrt de viure en la terra que té
la millor festa del món: ¡LES FALLES!
¡Vixquen les falles de 2019, i vixca la falla
l’Albufera!
Gisela Rosaleñ Lopez
Fallera Major Infantil 2019
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INFANTIL 2019
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JUNTA DIRECTIVA INFANTIL

Comissió INFANTIL

President: José Vicente Marzal i Rodrigo

Alcoy Niño, Jonás
Alcoy Niño, Nicolas
Cubillos Juan, Nuria
Diaz Villaverde, Andrea
Duato García, Lourdes
Esteve Niño, Vega
Garcia Arcos, Alba
Garcia Rives, Manuel
Garcia Rives, Nicolas
Garcia Rives, Marcos
Gradoli Chirivella, Lluis
Gradoli Guarch, Paula
Grancha Carramolino, Maria
Guillem Quiles, Arnau
Guillem Quiles, Ferran
Herrero Pons, Alba
Herrero Pons, Sara
Lloria Carramolino, Aitana
Lloria Carramolino, Álvaro
Lozano Blasco, Elena
Luna Borrego, Álvaro
Luna Borrego, Dario
Magalló Royo, Irene
Martí Peris, Meritxell
Martinez Escobar, Erika
Martinez Escobar, Lydia
Muñoz Blanch, Berta
Muñoz Blanch, Carla
Nácher Navarro, Ana
Nácher Navarro, Pablo
Peramos Comos, Hugo
Peramos Comos, Maria
Pérez Nácher, Carlos
Pérez Nácher, Jorge
Puchades Vicent, Valentina
Raga Claverol, Candela
Raga Curado, Daniel
Raga Lluch, Lluc
Rico Ferrer Luis
Roche Olmos, Laia
Roche Olmos, Eric
Roman Monzó, Ethan
Romeu Gamero, Aitana
Romeu Gamero, Arnau
Rosaleñ López, Arianne
Rosaleñ López, Gisela
Santaremigia López, Zaira
Sena Borja, Blanca
Sondekamp Ferrer, Celia
Tomás Castells, Neus
Verastegui Nicolai, Noa

Vice President Primer: Hugo Estarlich i Fortea
Vice President Segon: Andrés Cabanes i Raga
Secretari: Daniel Martínez i Pons
Tesorera: Carmen Albiach i Diego
Contadora: Ainara Araoz i Boix
Delegada: Emma Cortés i López
Delegada: Marta Cubillos i Juan
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Vicente Domínguez Pérez. Est és el nom de l’artiste faller
escollit per a realisar la falleta infantil d’enguany, la del
quaranta aniversari. Des de la A.C. Falla l’Albufera li donem
la benvinguda a la nostra comissió. Per ad’esta especial
ocasió nos plantarà la falla que du per lema: El Tramvia de
Catarroja.
Vicente com és obvi, debuta en la nostra entranyable Plaça de
la Llongeta, els seus treballs són d’art contemporàneu, és
un artiste que intenta no ser esclau d’un sol estil, estil
que evoluciona segons avança el procés dels seus treballs, un
artiste que està sempre atent a les noves tendències.
Estudià Belles Arts en l’Universitat Politècnica de Valéncia.
Els seus artistes de referència són: Monterrubio, Marina
Puche, Miguel H, i Carlos Corredera, s’inicià en el món
de les falles en l’any 2012 plantant una falla infantil.
L’any passat debutà construint fogueres, concretament en la
de “Las Acacias” de Sant Vicent del Raspeig, plantant dos
cadafals que mereixqueren una menció especial del jurat per
la seua innovació.
Des de menut té ben desperta l’afició per les falles, gojant
sobretot, de la plantà de la secció especial de les falles
del Cap i Casal. Un bon eixemple dels seus treballs el trobem
en les falles infantils plantades en la Plaça de la Mercé de
Valéncia dels anys 2017 i 2018.
Pero si destaca com a artiste, també ho fa com a persona, és
d’un tracte pròxim, acollidor i amable. Esperem que la nostra
relació professional siga fructífera, l’amistat duradora, i
que treballe ben a gust per al menuts de la nostra comissió
de l’Albufera.
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EL TRAMVIA
A CATARROJAFAFALLA INFANTIL 2019

Artiste:
Vicente Domínguez Pérez

LES MIL I UNA NIT
DE MENTIRES I
ENGANYS
FALLA GRAN 2019

Artiste:
J.M. Gramaje Llisterri
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LES MIL I UNA NIT
DE MENTIRES I
ENGANYS
explicació de la falla

UN ANTIC CONTE ORIENTAL
LA FALLA EL TORNA ACTUAL
Enguany nostra temàtica en la Falla
nos mostra un llarc i antic conte oriental
que basa en picardies la contalla
i com l’ingeni guanya un bon ﬂnal.
(L’engany dels contes era la tarifa
per a manipular de truc a un gran Califa.)
Resulta que al Califa d’eixe conte
que era del Mig Orient l’amo absolut
li ixqueren en la front, així de pronte,
dos bultos, convertint-lo en un banyut.
(Eren els dos regals que la sultana
li ofrenava cada nit de la semana.)
Quan no es dissimularen ya eixes banyes
més grans que les d’un bou Miura indultat
va unﬂar-se-li al Califa les castanyes,
dient que el ser cabestre s’ha acabat.
(I cada nit sucava la panolla
manant despuix la dòna a la degolla.)

per Donís Martín Albizúa

Aixina se venjava pel matí
de ser un torejat de correguda
passant a cada esposa pel bochí
com a remat del goig d’estar fotuda.
(I va fer eixa tasca fins l’extrem
que va anar carregant-se el seu harem.)
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Pero un dia, la filla del Visir,
la bella Sherezada, va dir: -“¡Prou,
ya s’ha acabat de fotre i de morir,
vaig a tallar les banyes d’eixe bou!”(I junt a sa germana Dunyazad
li declarà al Califa el seu yihad.)
Es va casar en ell i en el “laus deo”
que va deixar a l’home molt content
li propongué darrere del “meneo”
un conte com repòs al cos calent.
(Allí entrà la germana al dormitori
per fer d’un conte el postre del casori.)
Aixina Sherezade pegà un rollo
que al trenc d’alba deixà sense acabar
i l’home, no volent perdre’s el chollo
marcà al dia següent per rematar.
(Pero a l’atre matí, mateixa història
deixà de nou la pena en moratòria.)
Aixina transcorrien mesos i anys
fins a passar mil nits més una nit
i tantes faules, contes, com enganys,
borraren els propòsits del marit.
(I entre conte i conte, Sherezada
de tant calfar el clot, quedà prenyada.)
Esta és la gran història feta apòlec
que no és precisament apta als menors
i que el llibret situa com el pròlec
d’enganys, mentires, trucs i calentors.
(Ací voreu que es tracta cosa fina
d’un món que està tocant-nos la minina.)
EN BOCA DEL MENTIRÓS,
LO QUE ÉS CERT ES FA DUBTÓS.
A pesar de la distància
d’aquell conte i de l’Orient
hui per hui tenim constància
dels enganys i la “mangància”
que ací es fan, en el present.
Els
que
van
per
que

enganys i les mentires
es fan per a sobreviure
llevant la pell a tires
les ànimes vampires
chuplen a vena lliure.
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Hi ha treballs pels que se paguen
millonades per mentir,
professionals que s’amaguen
i justiciers que se traguen
tot allò que els volen dir.
També tenim als polítics
mentint de nit i de dia
mostrant uns rostres granítics
demanant vots fent-se els mítics
tocant “l’això” a nostra tia.
¿Qué dir del Màster fictici
que els polítics fan d’estrena
per a obtindre un benefici
que els ha eixit per l’orifici
que tenen baix de l’esquena?
Cifuentes, Màxim, Montón,
Casado i el President,
han passat en un segon
de ser l’enveja del món
a fer riure a molta gent.
Fan les “teles” propaganda
per a qui la vol percebre
i quan u rep la comanda
se veu captiu d’una banda
que li ha donat gat per llebre.
¿Qué hem de dir de la doctrina
de nostra Comunitat
on la gent està que trina
per la màfia que domina
negant-nos tot lo guanyat?
Ací aguantem que nos neguen
totes eixes subvencions
que de rebot les apeguen
als foràneus que naveguen
en mentires i traïcions.
Total, ací la mentira
i fals adoctrinament
són el conjunt d’una fira
que deixa fòra de mira
tots eixos contes d’Orient.

EN EL REMAT, SHEREZADA
BALLA TOTA DESCOCADA

EL GENI I EL JUBILAT
I UN GRAN DESIG DEMANAT

El cos central i el remat
ens recrea un mercat persa
d’una activitat diversa
propi d’un poble encantat.
Dalt de tot eixe aparat
trobarem a Sherezada,
una mora molt bragada
que a la gent que allí es concentre
li fa la dança del ventre
mig nueta i descocada.

Quan u va sol per la plaja
pot trobar-se la ventaja
que va tindre un jubilat
descobrint entre l’arena
una llàntia feta pena
de metal tot rovellat.

Està dansant-li al Califa
en un ritme tan eròtic
que deixa al seu amo hipnòtic
en uns ulls que se la rifa.
Eixa dansa és l’enganyifa
que deixe al califa chocho
i puga alçar el panocho
per a portar-se-la al catre
per a que entre batre i batre
li passe bona tarifa.
L’Història pareix que diu
sense un acta que ho confronte
que el califa acabà pronte
de fer cantar la perdiu.
Ella al vore’l cloc i piu
el va voler animar
i així començà a narrar
un conte com a consol
pero que a l’eixir el sol
no el va poder acabar.
El Califa, que volia
carregar-se a la sultana,
va alçar-se de mala gana
i ho deixà per a atre dia.
Mes no contà que la tia
era més llesta que lepe
i a l’atra nit la feu “repe”
i aixina continuà
deixant content al sultà
de que li ilustre i li llepe.
I aixina mil i una nit
passaren en mateix rollo
que per ad ell era un chollo
que el deixava ben surtit.
Va traure tan gran profit
que no volgué descasar-se
i no parà d’exaltar-se
fins fer del Palau un centre
que en tanta dansa del ventre
era allò…¡per a cagar-se!

Quan l’examina, la frega,
i en quan la desempolsega
veu que un geni n’ix de dins.
I aprofitant la sorpresa
somià la gran remesa
de tesors i els més grans fins.
Segons tradició manava
dels anhels que es demanava
tan sols es donaven tres.
Pero el geni feu tancada
per ser la quarta vegada
que el traïen este mes.
-“Te dic que estic fins als nassos
de tots els vostres repassos
per a obtindre un bon menú.
Oblida’t dels tres desijos
perque a soles en tinc mijos
de poder donar-te’n u.”L’home s’assentà a pensar
i digué: - “Yo vullc anar
sense barco ni avió
a New York per carretera,
fes-me un pont a la carrera
perque és la meua ilusió”-“¡Pero això serà impossible!
No hi cap pilar factible
de tanta profunditat,
pensa en una atra apetència
que no tinga eixa incidència
i puga ser realitat.”-“¡Ya està, que el nostre Califa
trenque l’antiga tarifa
i ens aumente les pensions
i que fique tots els mijos
de que a tots nostres desijos
ens done les solucions!”-
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El geni el mirà sorprés
i en molt poquet d’interés
contestà en hàbits mongils:
-“A vore… el pont demanat
¿Com el voldràs dissenyat,
de dos o quatre carrils?”TOTA MOCIÓ DE CENSURA
FA SURAR LA CARA DURA
Pegant la sesta en l’hamaca
veus a un Califa barbut
tranquil perque qui li ataca
no li lleva la pataca
i té eixe partit perdut.
Ell trobà en una “Rivera”
lloc amable i complaent
per a fer una carrera
montat en una llitera
com un patrici indolent.
Li seguia tot un clero
que chuplava d’ell allí
i en pla servil i “palmero”
dient: ”¡Torero! ¡Torero!
se feya en un gran botí.
En ell tot anava a “perra”
puix pegant-li “cabotà”
la seua gent, a l’esquerra,
tan sols li feya la guerra
¡Enviant-la a fer la mà!
La mà tan sols era d’ells
dels chambelans i els visirs
traent favors a fardells
sense amagar aparells
i casi enfrontant-se a tirs.
Pero va eixir-li un “Perico”,
-pardal de l’oposiciómolt guapet i molt bonico
que li donava be al pico
i enfollia d’ambició.
Ell junt a un atre element
que portava una coleta
juntaren a molta gent
i al Califa en un moment
varen deixar en porreta.

20_FALLA

L,ALBUFERA

Una moció de censura
deixà sense tro al Califa
i el Perico,en cara dura
va obtindre l’investidura
com la “grossa” de la rifa.
Ara, com Califa nou
que parla molt i enraona,
no saps si li agarra el bou
o en el desdir on es mou
va com “guala” per androna.
I el Califa antic, d’esplai,
se riu de tanta moguda
i mentres s’ho passa guai
s’abanica en un paipai
que diu . -“¡Això me la suda!”ELS PACTES D’INVESTIDURA,
O TINDRE CARA MOLT DURA.
No és precís anar a Orient
per a vore tants apanys
que els polítics, tots els anys
fan per fer-se en el Govern.
El seu camp són els “chanchullos”
buscant poder i la “pasta”
per a formar una casta
que torne el “chollo” en etern.
Viuen de farses i enganys
com astuts oportunistes
per a clavar-se en les llistes
i enchufar-se en un partit,
mes, només poden i els rota
i en trobar millor requisa,
se canvien de camisa
per a calfar atre llit.
I és que açò és un “cachondeo”,
la majoria absoluta
o fa callar la disputa
o degolla al dissident;
pero en un cas paritari
qui té un vot que determina,
s’ha trobat en una mina
i és més fort que un President.
I aixina voràs com trepen
un grapat de furtamantes
actuant de “pagafantes”
que sols busquen la pensió
i és que són uns avispats
que saben be lo que volen:
fer trepa per a que els colen
en Corts o en Diputació.

Aniran tots mostrant mèrits
en uns únics idearis:
vore’s de parlamentaris
per a tindre un sou segur,
tenen la cosa molt clara
per tal de calfar cadires
jugant entre les mentires
i defecant-se en tot fur.
Veus les coses més estranyes
en estos redentoristes:
en la dreta, comunistes
i als fascistes, lliberals.
Veus retors d’extrema esquerra,
convergència desunida
i marxistes que, d’eixida
s’han fet en els capitals.
Veus, en fi, tamany desastre
pels follons que se barallen
que... ¿Còm seran els que callen
amagant-se en el poder?
A este pas com ningú els pare
tota eixa “grey” transformista
van a tindre pròpia llista:
“Chaperos”... ¡ien el carrer!
L’ENCANT DE LA MARCA HISPÀNIA
PORTA AL POBLE A LA VESÀNIA
En la cort del gran sultà
hi ha un músic encantador
que en la música que fa
vol fer este món millor.
S’ha inventat la “Marca Espanya”
que ad este poble extasia
perque el tio en molta manya
nos toca... ¡la “chirimia”!
I és que la dolçor dels tocs
pot deixar-nos encantats
i allò que eren falsos jocs
nos els torna en realitats.
I així fa un toc a Facenda
que de molt temps fins ací
quan declarem per la Renda
ya no nos “guinden” ni un bri.
Entona que anem sobrats
passejant-nos pel carrer
sense vore a un indignat,
grup sindical ni almoiner.

Fa un càntic a les monedes
com un pas innecessari
puix tots tenim un “Mercedes”
gastant-lo d’utilitari.
Toca que no hi ha sequia
i com l’aigua no ens fa falta
de l’aixeta, cada dia,
chorrarà “whisky de malta”.
Marca que en tocs efectistes
no hi ha immigrants illegals
i els cayucos són turistes
de Marroc i el Senegal.
Templa els modos i la boca
dels polítics entre inquines
i als de la “kale borroka”
convertix en ursulines.
Dona el do de no haver porros
ni drogues per a “picar”
puix sols s’enduguem als morros
els “chupa-chups”... ¡de caviar!
Interpreta als belicistes
fent la guerra en “tirachines”
i als que ans eren terroristes
convertits en ursulines.
Fa sonar passant per “l’aro”
als governs de les nacions
i a tot “currant” en el paro
cobrant al mes... ¡deu millons!
També interpreta a la Banca
donant els pisos que té
i a una indústria que mai tanca
perque va la mar de be.
Ha fet un himne a un tal Torra
junt a un atre a Puigdemont
que se toquen en la chorra
per a donar més afront.
Canta als hiverns sense estufes,
estius sense ponentades,
funcionaris sense enchufes
i tot el consum... ¡debades!
En fi, interpreta la vida
com si fora un paraís:
sense grip i sense SIDA...
¡com si açò fora París!
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L’encantador nos
torejant-nos com
creant la “marca
mentres es queda

enganya
Cagancho
d’Espanya”
tan pancho.

Total que la sonatina
que nos encanta en tants “chollos”
diu a la gent que alucina:
“¡Qui té fam, somia en bollos!”
QUAN EL TURISME VA MAL
VE “L’IMSERSO” I FA PUNTAL
Portats per catifa màgica
voreu ací als pensionistes
traslladats com uns turistes
en un aspecte feliç.
El gran Visir de l’Imserso
va portant-los en l’eixida
i ells, encantats de la vida,
porten el millor cariç.
Quan el turisme ﬂaqueja
per fòra de temporada,
deixant l’indústria parada
i part del “momio” tancat,
apareix com un milacre
la figura salvadora
d’un estament que incorpora
la gent de tercera edat.
I és que han deprés els polítics
que molts vots pels que barallen
són els que aporten o tallen
quins tenen jubilació.
Així que per contentar-les
i dur a la seua causa
els fan viajar sense pausa
montant-los la diversió.
Així que quan les agències
òbrin llista a qui s’anota
se monta més gran pilota
que en rebaixes de Giner
i per fer-se en una plaça
per a Mallorca o Canàries
no veus gents sexagenàries...
¡veus l’assalt filibuster!
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El cas és que d’esta forma
se manté la fe turística
i creix també l’estadística
de l’hotel que estiga ple,
i aixina els del Ministeri
o els de la Conselleria
se tiren ﬂors a porfia
dient que: “¡Espanya va be!”
Lo que també està molt clar
és que després d’este suro
ningun yayo es gasta un duro
fóra de lo contractat
i és que per més que “l’Imserso”
fa de “germana ursulina”
¡ningú puja de propina
la pensió del jubilat!
ELS JUBILATS SÓN ADEPTES
A LA CAÇA DE RECEPTES
La persona que es jubila
diu que no té res que fer
i la vida se l’enfila
passejant mentres vigila
les obres del seu carrer.
Allí mira circumspecte
com ho fa el treballador
i com si fora arquitecte
tira pestes del proyecte
perque ho faria ell millor.
Ell en les coses ya fetes
té poques activitats:
manar tot a fer punyetes
o compartir batalletes
junt als atres jubilats.
Té el llar dels majors propet
i com en casa s’altera,
faça calor, faça fret,
se’n va allà en un passeget
i allí ho passa de primera.
Allí tenen un programa
variable segons el dia
regalant un panorama
que expon la seua moixama
d’ossos i pellicería.

Hi ha un dia que està tancat
a saber per quins conceptes
mes com per casualitat
hi ha ambulatori al costat
van tots allí a per receptes.

En dos segons de visita
se fa consulta al malalt
que acostumat ni s’irrita
demanarà una atra cita
i demà farà atre assalt.

L’ambulatori els incoa
casi, casi un expedient
perque les fiquen la proa
i els obliga a guardar coa
una enfermera-sargent.

I damunt, quan pot eixir
fins en hora intempestiva
no pot ficar-se a parir
perque eixe dia pot dir
¡que ha guanyat la “primitiva”!

La coa tan sols se fa
per a tanda de visita
i un numeret els dirà
si els toca hui o demà
per a atendre’ls en la cita.
La coa es fa fins a una hora
i quan passa mig minut
la sargent que està a la vora
d’una espenta els tira fòra
i el vell s’ha d’anar fotut.
Tenint
hauran
i així
que no
perque

número està clar:
d’esperar la tira
podran comprovar
es poden assentar
no troben cadira.

En l’espera no hi ha abúlia
perque allò es torna mercat
i cridant de forma hercúlia
comenten tots en tertúlia
el mal pel que està “cascat”.
Tot el món conta sa vida
palpa els renyons o intestins,
se miren el gra o la ferida,
si l’abscés ya va d’eixida
o l’almorrana està dins.
Després de estar a la joca
quan s’han de fer el repàs
i van al mege fets coca,
tenen, ans d’obrir la boca,
deu receptes baix el nas.
I és que a l’entrar a consulta
ya està el mege en un paper
en la recepta a estil multa
i com una catapulta
tira als yayos al carrer.

TENIM EN UN MERCAT PERSA
MERCADERIA DIVERSA
Este gran mercat exòtic
aumenta els seus visitants
quan venen els ambulants
per a fer el mercadet
i d’un modo prou caòtic
van alçant les paradetes
i obrint totes les maletes
van mostrant el seu paquet.
Normalment, els seus productes
són la roba i llenceria
que en total algaravia
i entre crits van oferint,
no se sap per quins conductes
tenen l’almagasenage
pero el cas és que allí un trage
que val cent, te costa vint.
Allí trobes de rebaixes
el sobrant de totes plagues :
pantalons, calçons i bragues
de mil tipos i tamanys.
Allí tens batins i faixes
i sinagües, camisetes,
caçadores i jaquetes
fabricades fa vint anys.
Allí veus fins lo impossible,
lo que en tendes no se troba,
tot allò que siga roba
que ningú farà mai més.
És aixina comprensible
per la gent que se refrega
que eixe dia allò parega
rebaixes de “El Corte Inglés”.
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ACÍ SHEREZADA ENS BALLA
ELS QUARANTA ANYS DE FER FALLA
Com un fet inevitable
la gent de nostra barriada
ya nos tenen demostrada
prova d’amor i de fe.
La passió per Catarroja
i totes les seues festes
és la millor de les gestes
que nostra Falla sosté.
Té fe de no deixar perdre
nostres lúdiques conquestes
mantenint les pròpies festes
conservant un protocol.
Fe de tindre un sentiment
d’integritat, sense taques
del barri de les Barraques
on tenim nostre breçol.
És la fe que sempre mostra
un colectiu de gent viva
sana, diligent i activa
fent una gran Comissió
i així un any darrere un atre
recolzant la nostra Falla
per a guanyar batalla
de quaranta anys en acció.
I així dins del nostre Poble
nostra Falla crida a Festa
i cada any canta una gesta
de color, d’art i de llum.
És la nostra marca i signe
de compromís i cultura
que en Catarroja perdura
convidant-la per costum.
En l’excelent colectiu
els fallers són les franquícies
que promouen les delícies
d’una Festa d’esplendor.
Treballen tots convençuts
donant Art, Ingeni i Gràcia
i demostren l’eficàcia
d’una Falla: ¡la millor!
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COROLARI ALS QUARANTA ANYS
Per als fallers fundadors,
per a tots els que estigueren,
pels que en el Cel nos esperen,
pels que estem i els que estaran
seran sempre nostra Història
de l’event extraordinari
d’un quaranta aniversari
fent nostra Falla… ¡Més gran!

EL TRAMVIA A
CATARROJA
explicació de la falla
infantil

ACÍ POSAREM FICACI
DESCOBRINT-VOS EL PREFACI
Chiquets, anem a gojar
del que no es veu hui en dia
i aixina podrem anar
a Catarroja en tramvia.
El Llibret vol ser didàctic
de recort i sentiment
evocant en estil pràctic
històries de molta gent.
Hui, per a la gent major
serà un paraís perdut
de moments de l’antigor
que ya han desaparegut.
Era un transport necessari
per a gent de molts perfils
que l’ocupava a diari
botant als colps dels carrils.

per Donís Martín Albizúa

Llauradors, ames de llet,
venedores, peixcadors,
gent de l’horta en el basquet,
estudiants, treballadors,
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músics de Banda “El Empastre”,
professors, oficinistes,
funcionaris del catastre,
botiguers, retors, modistes,
cridaners de veus molestes,
consumidors i clients,
famílies, dònes modestes,
i nanos impertinents.
Allò donava cabuda
per a gent de tota esfera
inclús a qui en la moguda
birlava a algú la cartera.
La Falla, en fi nos desgrana
l’aventura que fascina
mostrant una vella plana
de vida catarrogina.

Per la seua condició
va ser transport important
per a gent de tota classe,
tota condició i edat
com element necessari
per a arribar al treball,
al comerç o a l’oficina
o anar o vindre al mercat.
Ací nostre artiste planta
tocant en la part de dalt
a la Banda de l’Empastre,
uns viagers habituals
que anaven tant com tornaven
a practicar el seu art
de Catarroja a Valéncia
o a qualsevol part mondial.

¡Puja al tramvia, chiquet,
vas a tindre la sòrt boja,
de viajar sense billet
de Valéncia a Catarroja!

Este és el cos de la Falla
que tots podeu admirar
pel quaranta aniversari
que ací ha volgut recordar
el Tramvia a Catarroja
que és glòria dels valencians.

COM VOREU EL COS CENTRAL
MOSTRA UN TRAMVIA TAL QUAL

ASSENTATS EN UN BANQUET
VEUS A UN YAYO I AL SEU NET

Chiquets, mireu vostra Falla,
nostre artiste ens ha plantat
com a cos un gran tramvia,
que era model “Imperial”
perque tenia dos pisos:
tancat baix, descobert dalt,
i que sempre anava a espentes
sols per la tracció animal.

Assentats en un banquet
de la Plaça Porta Nova
el yayo Sento comprova
l’interés que té el seu net.
L’atracció per al chiquet
es centra en el vell tramvia
que fa molts anys existia
i anava a la capital
transportant al personal
tirat per cavalleria.

En l’any mil huitcents noranta
l’invent fon inaugurat
recorrent en el trayecte
setmil huitcents metros llarcs.
Del carrer de Sant Vicent
en Valéncia capital
iniciava eixe tramvia
tot un tranquil caminar.
Per Creu Coberta i La Torre,
per Sedaví i Alfafar,
Benetusser, Massanassa
fins al vell Camí Real
del Centre de Catarroja
on complia el seu treball.
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Pere al yayo preguntava
si l’havia conegut
i quina era l’actitut
que aquell transport li donava.
El yayo li contestava
que va ser un gran moment
quan gran cantitat de gent
trobà una línia de unió
d’anar en tota ilusió
dalt d’un transport excelent.

Sento contava que el lloc
on la gent passa l’infància
té capital importància
conservant-se com un bloc.
No cal fer-li cap retoc
i recorda els seus arrels
des dels seus primers anhels
del Barri de les Barraques
com uns guardons sense taques
de veïns bons i fidels.
Les Barraques, barri humil
era d’antics peixcadors
amables, treballadors
i esperit seré i tranquil.
El transport sobre carril
li va canviar la vida
donant-li una nova eixida
cap al centre de Valéncia
regalant-li una experiència
guanyada en cada partida.
Sento a Pere li va contar
històries dels personages
que mamprenien els viages
de manera regular
i aixina va enumerar
molta gent fent la cadena
que per plaer o faena
se pujaven al tramvia
i que nostre artiste amplia
colocant-la escena a escena.
FA EL TRAYECTE CADA DIA
LA PEIXCADORA EN TRAMVIA
Molt viva i mamprenedora
veus ací a la peixcadora
pujant ya de bon matí
al tramvia en dos cistelles
que portava a les costelles
plenes de peix, fent camí.
Portava llises i anguiles
que venia per les viles
pels carrers o en el mercat
acabant feta una brasa
perque a l’arribar a casa
tenia el cos rebentat.

En Catarroja existia
l’important economia
producte dels peixcadors
i les dònes esperaven
a les barques que arribaven
en peixqueres de valors.
Ajustant-se be les faixes
tot el peix anava a caixes
entre serradura i gel
enviant-se cada dia
per tota la geografia
fent treball dur i fidel.
Ya en els peixos en cistella
s’escoltava la veu d’ella
pel crit de… ¡Peixet vivet!
i el recort de sa figura
en els temps de hui perdura
com un símbol i amulet.
Hui l’artiste fa memòria
d’una dòna que en l’història
nos deixà un treball ya extint.
Un treball pel que fascina
la virtut catarrogina
de mitat del sigle vint.
LA DÒNA QUE VA A LA PLAÇA
TÉ ALS CONSUMERS A LA CAÇA
Parar en la Creu Coberta
tenia doble raó
tot el Tramvia desperta
per l’indagació encoberta
dels Consumers en acció.
Hi havia impost de consum
en Valéncia capital
i en eixa mala costum
tots els caps tiraven fum
amagant sustent llegal.
Eren anys de caresties
despuix la guerra civil
i on la gent en tots els dies
feya mil galimaties
per sobreviure servil.
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Els pobles solucionaven
menjars de necessitat
que en Valéncia no es trobaven
per més diners que es pagaven
en les tendes o el mercat.
Per això la gent de l’horta
que del poble anava al centre
s’arriscava obrint la porta
de l’aliment que conforta
per a omplir a gent el ventre.
Ací hi havia viagers
que eren mestres dels enganys
i davant dels consumers
eren grans mantafulers
conseguit els seus apanys.
Portava algú en les bojaques
o simulant pancha plena
o entre jaquetes i saques,
mig barri de les Barraques
nugat entre pit i esquena.
Pujava dòna prenyada
com si fora a l’últim mes
i en la pròxima jornada
la veïen recatada
i de pancha… ¡res de res!
Algun tio en molta “jeta”
tenia aspecte normal
i choriç en que topeta
se’l ficava en la bragueta
tapant-lo dins del camal.
En l’escena, un consumer,
veus que a una dona li afina
descobrint en gran plaer
baix la falda un gran paner,
dos patos i una gallina.
Gràcies a Deu, eixe impost
no fa ya taxa abusiva,
tenim ara un atre cost
pijor per al presupost
¡El torment que supon l’I.V.A!

TAMBÉ DINS D’ESTE TRAMVIA
TROBEM L’AMOR CADA DIA
En tota comoditat
d’un trayecte bell i fi
podreu vore tots ací
un banquet que està ocupat.
No és un tramvia encantat
pero és lloc encantador
perque a més del seu calor
d’una image tendra i bella
contemplem a una parella
que està descobrint l’amor.
El chiquet i la chiqueta
s’han agarrat de les mans
i se miren molt ufans
i en felicitat completa.
Ells han perdut la chaveta
sols contemplant-se l’u a l’atre
i ningú podrà rebatre
contemplant cada mirada
que l’amor la té nugada
i no estan fent un teatre.
Formen una image plena
de carinyo i alegria
que viuen en el tramvia
travessant-les pit i esquena.
Tastareu en esta escena
la dolça emoció d’un bes
com l’inici d’un procés
ple de devoció i encant
que els chiquets estan tastant
tots plens d’un amor encés.
Gogen de l’amor primer,
l’amor més bell de la vida
perque és el que mai s’oblida
producte d’impuls sincer.
L’efecte del seu poder
durarà, encara no qualle
i si el destí vol que es talle
no arribant fins al final
serà un recort immortal
que un vell tramvia mai calle.
EL COBRADOR VE A CRIDAR
AL QUE FUIG SENSE PAGAR
Ací en l’estrep del tramvia
podeu vore al cobrador
senyalant ple de furor
a un passager que fugia.

28_FALLA

L,ALBUFERA

I és que jòvens i chiquets
sense possibilitats
es tenien enganchats.
per a no pagar billets.
Es subjectaven als ganchos
dels remolcs entre els vagons
ben moguts pels alterons
i aguantant els safarranchos.
A voltes la gent ho fea
també per a divertir-se
i no poder resistir-se
d’allò que era una odissea.
El cobrador sempre anava
volent agarrar a algú
que li dia :-“¡Tururú!
¿Qué te penses que estic fava?”
Anava perdent la gorra
tot ofuscat pel cabreig
i acabava l’astraleig
enviant-los a la porra.
Podeu vore en esta escena
com el cobrador senyala
cap a a algú que ha fofat l’ala
mentres el tramvia frena.
Atra cosa no pot fer
que omplir-los de fel i ronya
per a cobrir de vergonya
la maldat del passager.
Per a molts era un deport
l’engany a la companyia
i utilisar el tramvia
sense pagar el transport.
Pero hui ya l’autobús
en les portes automàtiques
ha tallat les acrobàtiques
enganchades de l’abús.
I damunt hi ha maquinetes
que gasten els revisors
que trobant als infractors
els multen…¡I a fer punyetes!

DOS MESTRES EN EL TRAMVIA
TENEN BONA SINTONIA
També vindre a Catarroja
contava en gent molt ilustre
donant esplendor i llustre
per fer la ruta important
aixina ací podem vore
com venia chinochano
nostre gran Mestre Serrano
sempre polit i elegant.
Venia a fer intercanvi
d’opinions i d’harmonies
comparant les simfonies
del Mestre Izquierdo Romeu.
Eren dos excelents músics
als que unia el pentagrama
com creadors d’un programa
ple de simfònic relleu.
En Josep Manuel Izquierdo
fon músic compositor
i arribà a ser Director
de l’Orquesta de Madrit.
També dirigí en Valéncia
la seua extensa carrera
i fon batuta senyera
de l’Artesana d’ací.
L’amistat entre els dos mestres
convertia en ordinari
l’entranyable costumari
d’intercanvi musical.
Potser que el sincopat ritme
del tric-trac fet pel tramvia
moltes voltes els servia
com a pauta original.
El cas és que les figures
les podeu vore en l’escena
com homenage i ofrena
de dos mestres en ambient.
Els Mestres Serrano i Izquierdo
mereixen el gran tribut
que en Catarroja han tingut
d’un carrer i un monument.
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EN EL SOSTRE DEL TRAMVIA
LA BANDA DONA ALEGRIA
Damunt de tot, formant tanda
que allà a on passa deixa rastre
van armant la sarabanda
la nostra volguda Banda
coneguda per “L’Empastre”.
Pel primer pis del tramvia
van fent una serenata
que, plena de simpatia
dona al trayecte alegria
convertint-lo en cavalcata.
Allí voreu a uns quants mestres
fent magancha, sense suro,
tocant les peces molt destres
i plens d’uns aires campestres
que no se tallen ni un duro.
La Banda és una passada
per lo be que ho fa i afina
pero sempre és recordada
de quan era contractada
per temporada taurina.
Era tot un espectàcul
vore’ls en places de bous
anar tocant en l’obstàcul
d’un bou en eixe habitàcul
montant-les uns bons renous.
Sense deixar de tocar
i en el bou darrere d’ells
l’intentaven torejar
en un musical bregar
fent gràcies i desgavells.
S’assentaven en cadires
formant un rogle en el centre
i en el bou solt a les mires
montaven allí unes fires
que feyen remoure el ventre.
El mestre en barret de copa
i els músics en els de palla
formaven una gran tropa
fugint d’un bou a la popa
i el públic mort de rialla.
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En l’espectàcul taurí
varen recórrer el món
fins al més lluntà confí
i deixaren clar allí
l’orgull i glòria d’a on són.
En l’any quinze es va crear
generant un nou estil,
un sagell particular
que fatalment va acabar
a l’arribar l’any dosmil.
Portaven un repertori
del més extens ambigú:
de la glòria al gori-gori
i a tot tipo d’auditori,
de Wagner al “Rascayú”.
Tot tenia allí cabuda:
del més gros a lo més prim
i per la seua creixcuda
l’imitaren la moguda
atres Bandes fent el Mim.
Hui Catarroja en la Falla
vol en tot orgull honrar
en artística troballa
fent de la Banda medalla
que el faller no ha d’oblidar.
Tingué fama universal
lluïdora com un astre
portant la gràcia especial
com taurina i musical
del nom gloriós de “El Empastre”
UNA TORTADA SUBRALLA
ELS QUARANTA ANYS DE LA FALLA
En el conjunt que ens ofrena
nostre tramvia en la Falla
nos servix com a pantalla
del festeig que enguany s’estrena.
Són quaranta anys a l’esquena
de traure Falla al carrer,
són quaranta anys de deler,
de treball i d’harmonia
per a donar cada dia
sentit autèntic faller.

Enguany la demarcació
pot estar d’enhorabona
perque tant si plou o trona
s’ha plantat en devoció.
Quaranta anys d’actuació
és un mèrit important,
és voler marchar avant
despertant els nostres cors
per la senda de les ﬂors
de Festa plena d’encant.
Per això en el nostre lema:
“El Tramvia als quaranta anys”
se mostra a propis i estranys
un transport que mai se crema.
Puix si el tramvia és l’emblema
pel qual Catarroja es talla,
pel Llibret se fa contalla
dins d’estil tradicional
d’un factor transcendental
dels inicis de la Falla…

COROLARI
Pegant mòs a la tortada
de nostra celebració
s’acaba l’explicació
d’una Falla senyalada.
La Falla nos fa passada
d’un temps en melancolia
de quan encara existia
l’evocació que ara es goja
de Valéncia i Catarroja
lligades per un tramvia.

I ací en el món infantil
la Falla té l’alegria
de gojar de l’harmonia
d’un gran impuls jovenil.
Ells presenten ya un perfil
que allumena un gran futur
perque en este temps tan dur
de desmare i delinqüència
la Falla dona solvència
d’un món i un present segur.
És molt normal que l’artiste
vullga fer el monument
que resalte un gran event
per a que el veja el turiste.
És un mètodo optimiste
recordar al vell tramvia
que explote la fantasia
de tota la gent menuda
fent esment de la moguda
d’un viage que és d’utopia.
Baixa d’ell la pasticera
carregada en la tortada
que en esta festa sonada
dona la nota festera
dalt d’ella un títul pondera
la festa que ací es detalla
perque és més que una vitualla
ve a ser el dolç del plaer
que ompli de goig al faller
pels quaranta anys de fer Falla.
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SECCIÓ DE
FESTEJOS
saluda

Un any més la secció de Cultura nos brinda
l’oportunitat de donar a conéixer a tots el treball
que des de la Secció de Festejos fem a lo llarc de
l’any.
Primer que res vos direm que som un grup de gent
que nos enchisa treballar en esta secció, la més
festera de totes i que tots posem el nostre granet
d’arena per a que tota la Comissió goge de tot allò
que preparem.
Tots els mesos hem organisat sopars del més en
diverses temàtiques, pero, hem de resaltar la
gran nit que passàrem en juny quan nos visità
el polifacètic Carlos Barfi, en qui passàrem una
nit molt divertida i plena de rialles. Gojàrem
moltíssim en els seus monòlecs i tots els succeïts
que nos contà. Una nit que ha quedat en el recort
de tota la comissió.
Tampoc podem ni devem oblidar el sopar que duguérem
a terme en novembre, el de la Nit d’Ànimes o
“Halloween”, a on se va improvisar un passadiç del
terror en el nostre casal i fórem els components de
la secció, en la colaboració d’uns atres fallers,
els que donàrem vida als terrorífics personages.
Encara s’escolten crits terrorífics pel nostre
casal, la por es va fer l’ama de tots, ha ha ha
ha...
Pero, la nostra faena no acaba només en els
sopars, nos encarreguem també de l’intendència,
tan necessària en totes les falles, aixina com
d’organisar tots els actes de la semana fallera.
Esperem que hajau gojat de tot lo que hem fet fins
ara, i que tots els actes de la semana fallera
que falten per vindre pugam entre tots fer-los
especials.
No queda més que desijar-vos a tots els fallers i
veïns del barri unes bones festes falleres.
No volem deixar passar l’ocasió per a transmetre
la nostra enhorabona als nostres Presidents, Sergi
i Josevi i a les nostres Falleres Majors, Maria i
Gisela.
Bones festes falleres a tots.
La secció de festejos.

30 anys seguits de glòria i prestigi són els que nos donà el
nostre benvolgut amic i poeta, Anfós Ramon.
Enguany en complir els nostres “40 Anys Fent Falla” seguim
rendint-li un homenage de gratitut, i ho fem reproduint la
lletra de l’himne, i que junt a la música que va compondre el
recordat amíc de l’Albufera, Vicente de Miguel Peris, fon el
regal que abdós nos feren per a conmemorar el 30 aniversari
en l’any 2009.
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IN MEMÒRIAM
D’ANFÓS RAMON I
VICENTE
DE MIGUEL

AMICS
DE L´ALBUFERA
2019

Antoni Francesc Gaspar Ramos
President de la Diputació de Valéncia
Jesús Monzó Cubillos
Alcalde del M.I. Ajuntament de Catarroja
Lorena Silvent Ruiz
Primera Tinent d’Alcalde
Alejandro García Alapont
Regidor delegat de Festes
Pilar Jorge I José Nácher
Maria Dolores López I José Luis Urbano
Pilar Blasco I Blas García
Ana Jiménez I Víctor Gil
Juana Pons
Lola Pons
Emilio Chaqués
Mari Carmen Asins
Teresa Peris
Maruja Diego
Elisa Rosaleñ
Pepita Fortea
Granja Rinya
Agustí Gradolí “Materials De Construcció”

LLIBRET 2019_35

Quart Premi de les falles grans.
Octau Premi de les falles infantils.
Premi
“Renaixença”, otorgat per l’associació cultural
Casal Bernat i Baldoví en colaboració de la RACV a l’us
de la llengua valenciana durant l’eixercici faller.
Tercer Premi “El Mòle”, otorgat per l’associació cultural
Casal Bernat i Baldoví al millor artícul d’investigació
en el llibret.
LLIBRET:
Premi Extraordinari Pere Delmonte Poesia Secció Infantil
de Lo Rat Penat.
Primer Premi Exma. Diputació de Valéncia Poesia Secció
Regne de Valéncia de Lo Rat Penat.
Primer Premi Regne de Valéncia al millor llibret de falla
en el seu conjunt.
Distinció “Purna”, otorgada per l’associació cultural
Casal Bernat i Baldoví a l’us de la llengua valenciana en
el llibret.
Segon Premi al Llibret de la J.L.F. de Catarroja.

ACTIVITAT FALLERA:
Primer Premi Fi de festa de presentacions falleres.
Primer Premi Cavalcata del Ninot Major.
Primer Premi de Disfràs Falleres Majors Cavalcata del
Ninot.
Primer Premi Millor Cartell de Falles 2018
Campeons d’Escac Majors del torneig faller Festes de Sant
Miquel
Segon Premi de Presentacions falleres.
Segon Premi Creus de Maig. Perdó; Tercer Premi. ¡Perdó!;
No hi ha Premi. ¡S’ha anulat el concurs!
Tercers clasificats de Tenis de Taula, torneig faller
Festes de Sant Miquel.
Tercers clasificats de Parchís Infantil, torneig faller
Festes de Sant Miquel.
Quint Premi de Disfràs Falleres Majors Infantils Cavalcata
del Ninot.
Sext Premi en el concurs de Playback Major de J.L.F.
Sext Premi en el concurs de Playback Infantil de J.L.F.
Sext Premi Cavalcata del Ninot Infantils.
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Premis i
Guardons
2018

Memòria
d’Activitats
2018

GINER
El dia 5 rebem en el nostre casal en tota la solemnitat que
cal a Ses Majestats els Reis Macs d’Orient que entreguen
els regals als membres de la comissió.
El dissabte 20 de giner en la sala d’exposicions del
Palau de Vivanco, assistim a l’inauguració d’esbossos de
les falles de Catarroja, descobrim al públic en general,
els nostres dos monuments: la falla infantil que portava
per lema “Lluís de Santángel... ¡tot un descobriment!”
de Dora Piles, i la falla gran que portava per lema “Camí
al futur” de José Manuel Gramaje. També se fa públic el
resultat del concurs de cartells per a les falles de
Catarroja 2018, resultant guanyador el presentat per la
nostra comissió i realisat per Maria José Blasco Ferrer.
El divendres 26, a les 21.30h, en el TAC Francisco
Chirivella, té lloc l’exaltació de les nostres Falleres
Majors, Alba Herrero Pons, Fallera Major Infantil i Carmen
Lozano Morellà, Fallera Major, també són exaltades les
seues respectives corts d’honor. El grup de teatre de la
comissió nos va oferir l’apropòsit inèdit titulat “L’afer
dels Raga & Ferrer” basat en una història de l’época
actual i ambientada en la nostra població. El discurs de
l’exaltació de les falleres majors va ser realisat per
Pili Nácher, vicepresidenta d’infantils, Maribel Ferrer,
secretaria de la comissió i Alvaro Lozano, germà de la
Fallera Major. En la fi de festa el grup de playback
infantil de la comissió posà en escena el número musical
“Tribut a ABBA” i el grup major estrenà com ya va sent
habitual en el dia de la presentació el nou número musical
“LA MOVIDA” que sorprengué al públic assistent per la
seua coreografia i bona interpretació. L’esforç i el bon
treball de la comissió va ser recompensat en el SEGON
PREMI de PRESENTACIONS del poble de Catarroja, i el PRIMER
PREMI de FÍ de FESTA.
FEBRER
El dissabte 17 férem la primera “arreplegà” pels carrers
del barri i en acabar tinguérem berenar d’infantils en
el casal.
El dumenge 18 de febrer, en el saló de Plenaris del M.I.
Ajuntament de Catarroja presentàrem el nostre llibret
dedicat a “Lluís de Santàngel, un valencià a l’ombra
del descobriment” i a la Catarroja migeval i a la Carta
Pobla de 1355. L’acte va estar molt concorregut i el saló
de plenaris del consistori estigué completament ple per
autoritats, fallers i amics de la comissió. Un any més el
treball de la comissió va ser reconegut en el concurs de
llibrets de falla de la societat Lo Rat Penat guanyant
el PRIMER premi Regne de Valéncia al millor llibret en
el seu conjunt, el PRIMER premi Regne de Valéncia de
l’Excelentíssima Diputació Provincial i per primera vegada
el llibret infantil va conseguir el premi EXTRAORDINARI,
Pere Delmonte Hurtado. En el Casal Bernat i Baldoví en
colaboració en la RACV obtinguérem també un any més,
el premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana
durant l’eixercici faller, el tercer premi “Mole” al
millor artícul d’investigació en el llibret, “Lluís de
Santàngel, un valencià a l’ombra del descobriment” del qui
fon autora Ampar Orellano i la distinció “Purna” a l’us
de la llengua valenciana en el llibret, també obtinguérem
el segon premi en el concurs de llibrets de falla de
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Catarroja. A continuació celebràrem el dinar homenage als
Amics de l’Albufera i entregàrem el guardó d’Albuferenc
de l’any 2018 a Òscar Rueda Pitarque per la seua extensa
trayectòria en el món de la Cultura Valenciana.
El dissabte 24, a les 11 del matí tinguérem la segona
arreplegà pels carrers del barri. Ya per la vesprada
assistírem a l’acte de la Crida en la Plaça Major junt a
totes les falles de Catarroja, a on les Falleres Majors del
Poble de Catarroja, Gisela i Mireia donaren començament
a les festes falleres de 2018. I per a finalisar el dia,
tinguérem sopar d’entrepà en el casal i com a fi de festa
nos desplaçàrem al polígon industrial de Catarroja per
a participar en la festa de benvinguda de les falles de
Catarroja a càrrec de l’orquesta Montecarlo.
MARÇ
El dissabte 3, la comissió participà en la cavalcata
del ninot, acte organisat per la UAFC, junt a les demés
comissions falleres de Catarroja. Espectacular la
participació de la nostra comissió tant en majors com
en infantils, lluint els disfrassos confeccionats durant
mesos per la comissió. El resultat va ser excelent, ya
que degut a la gran calitat, gràcia i crítica de la
nostra participació, el jurat nos otorgà el primer premi
de cavalcata major i el premi al millor disfràs de la
Fallera Major. Per la nit tinguérem sopar del més en el
Casal.
El dumenge 5 de març, en l’Església de Sant Miquel es
realisà la missa en sufragi pels difunts de la nostra
família fallera. Per la vesprada, els nostres representants
Alba, Carmen, Hugo i Sergi acodiren al Palau de Vivanco,
a l’inauguració de l’exposició del ninot de les falles
de Catarroja. Els nostres ninots “Camí al futur” de
José Manuel Gramaje i “l’ou de Colon” de Dora Piles
sorprengueren pels seus acabats i composició, i a pesar
de que foren uns dels més votats pel públic, no foren
escollits per la votació popular, com a indultats del
fòc,
El dijous 8 de març el nostre casal acollix la presentació
del nou número de la revista fallera Lletrafaller. El
dissabte 10 visitàrem l’exposició del ninot i per la nit,
en el casal tinguérem sopar i competició de tortilles.
El dumenge 11 de març anàrem en bicicleta al Port de
Catarroja a on almorzàrem i els infantils tingueren jocs
tradicionals valencians, l’excursió fon tradicional i
festiva, pero també reivindicativa demanant la millora
del recint del Port de Catarroja i del Parc Natural de
l’Albufera, com a us públic. A les 12h celebràrem un any
més el concurs de paelles en la plaça de la Llongeta,
gran participació per part de tots i de nou molt bona
organisació. Ya per la vesprada comencem a portar les
peces de la falla gran a la plaça. A lo llarc del dia
13 l’equip de treball de l’artiste José Manuel Gramaje
escomençà a alçar lo que va a ser el cos central de la
falla, que porta per lema “Camí al futur”.
El dia 13 de març els nostres representants Alba, Hugo,
Carmen i Sergi fan acte de presència en l’entrega de premis
del concurs de llibrets de Lo Rat Penat, acte celebrat
en la Diputació de Valéncia, també rebem l’estandart
de l’igualtat donat per l’Excelentíssima Diputació de
Valéncia.
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El dia 15, dia oficial de la plantà, pel matí i parant
a almorzar, arrematàrem els baixos de la falla i per la
vesprada va ser el torn per a la falla infantil. Dora
Piles, plantà la seua falla infantil dedicada a Lluís
de Santàngel, a les sis de la vesprada i com va sent
tradicional, la comissió obsequià a tot el barri en una
degustació de chocolate i bunyols. En acabar de posar
els cartells, els ornaments i les tanques, culminàrem
la nit en la tradicional “agranà” donant per finalisada
oficialment la plantà de 2018.
El dia 16 de març, primer dia de falles pel matí rebérem
als jurats que calificaren els monuments, tinguérem
almorzar en el casal, a les 14h dinar, a les 16,30h els
infantils participaren en el XXXIX concurs de dibuix
Falla L’Albufera. Per la vesprada en la plaça Major es
repartiren els premis de les falles, els nostres monuments
guanyaren el quart premi en la falla gran i l’octau premi
en la falla infantil, a continuació férem el passacarrer
passejant els premis pels carrers del barri. Per la
nit sopar en el casal, i en finalisar s’entregaren les
recompenses de la JCF als fallers que els corresponia,
també hi hagueren intercanvi de regals i premis. A les 24h
tinguérem nit de charanga a càrrec dels nostres amics de
la Charanga Caramelo.
Dia 17 de març, a les 11h escomença el passacarrer de la
visita protocolària a les restants comissions falleres
del poble de Catarroja. A les 17h parc infantil i berenar
infantil, a les 20h espectàcul de màgia oferit pel president
infantil Hugo, a continuació sopar infantil oferit per
la fallera major infantil Alba i pel president infantil
Hugo, en acabar s’entregaren les recompenses als fallers
infantils que els pertocava. I per la nit sopar oferit
per la fallera major Carmen i entrega de les recompenses
a la comissió major, a continuació Discomòvil.
El dia 18 de març, a les 14h dinar en el casal, a
les 17h, la nostra comissió lluí les seus millors gales
per a portar-li les ﬂors en sentiment a la Verge dels
Desamparats instalada en la Plaça Major. I ya per la nit
en acabar el sopar, en el casal ballàrem en l’última gran
discomòvil de les falles de 2018 fins a l’hora autorisada.
El dia 19 de març, dia de Sant Josep, a les 9h almorzar
faller, a les 13h gran parc infantil per als menuts.
A les 12h, els nostres representants Hugo i Sergi i
les nostres falleres majors Alba i Carmen assistiren a
la missa en honor de Sant Josep en l’església de Sant
Miquel, una vegada finalisada la missa es dirigírem a
la Plaça dels Furs per a escoltar i sentir la mascletà
del dia de Sant Josep, en l’acte patrocinat per la UAFC
junt a les atres comissions de la Vila de Catarroja.
Al regrés el president infantil i les falleres majors
de 2018 impongueren els corbatins recordatoris del seu
regnat a l’estandart de la comissió, a les 14,30h dinar
en el casal la tradicional paella del dia de Sant Josep.
A les 17h continuàrem en el Parc Infantil. I ya en acabar
l’últim dels sopars d’infantils cremàrem la falleta
infantil “Lluís de Santàngel... Tot un descobriment”, per
a finalisar la jornada en la cremà de la falla gran “Cap
al futur” a la qual li prengué fòc la fallera major Carmen
en presència del nostre vicepresident Sergi i dels demés
membres de la comissió. Donant aixina per finalisades les
falles de 2018.
El dissabte 24 de març fem el berenar de l’apuntà, tenim
unﬂables i taller de globoﬂexia, escomencem les falles
de 2019.
El dilluns 26 de març junta general de tancament de
l’eixercici faller 2017-18.
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ABRIL
El divendres 6 d’abril en Junta General és elegit com a
president de la falla l’Albufera Sergi Gómez i Cuallado,
donant pas al nou eixercici faller 2018-19, i al 40
aniversari de la comissió.
El 16 d’abril comuniquem la renovació de José Manuel
Gramaje com a artista faller de la falla gran i la
contractació de Vicente Domínguez per a realisar la falla
infantil
El 21 d’abril en el transcurs d’una gran festa-berenar
és proclamat nou president infantil José Vicente Marzal
Rodrigo, i com a fi de festa els infantils tingueren
un espectàcul de màgia.
El dumenge 22 tinguérem ball
de “zumba” en la plaça, jocs infantils i la paella de
l’apuntà per als fallers i el veïnat.
El 25 d’abril fem públic el logotip del 40 aniversari
(1979-2019) és obra de Maria José Blasco i nos acompanyarà
en tots els actes i publicacions del present eixercici
faller.
29 abril els nostres representants assistiren a la
provessó de la Parròquia de Maria Mare de l’Església.
MAIG
5 de maig dissabte, plantem la nostra Creu de Maig
realisada durant alguns dies abans en el nostre casal
pels membres de la comissió. Est any la nostra Creu de
Maig estava dedicada als quatre elements aristotèlics:
el fòc, l’aigua, el vent i la terra. També tinguérem el
dinar de la Creu per a fer harmonia. Eixe dia alguns
membres de la comissió participaren en la dansà celebrada
en la Plaça Major en honor a la Mare de Deu.
El dissabte 20 tinguérem el sopar del més, sopar “rociero”
a on hi hagué concurs per als millors complements i el
casal va estar arreglat en motius rociers per a la festa.
Dia 20 i 21, participàrem en els actes en honor a la
Verge dels Desamparats que es celebren en la parròquia
de Sant Miquel i que organisa la Confraria, participàrem
en l’acte del dissabte per la vesprada i en la provessó
del dumenge a on assistiren les nostres falleres majors
Alba i Carmen junt als nostres presidents José Vicente i
Sergi.
El 22 de maig és elegit com a nou president de la UAFC
Vicente Burgos Larrey
El dissabte 26 tinguérem el sopar del més, sopar ﬂamenc,
i també concurs per als millors vestuaris i complements.
30 de maig per la vesprada la delegació de Cultura anà a
recollir els premis obtenguts per la comissió i el nostre
llibret, otorgats per l’associació cultural Casal Bernat
i Baldoví, l’acte va ser en el saló del Museu de l’Artiste
Faller, els premis conseguits foren els següents: Premi
“Renaixença”, otorgat per l’associació cultural Casal
Bernat i Baldoví en colaboració de la RACV, a l’us de
la llengua valenciana durant l’eixercici faller. Tercer
Premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el
llibret “Lluís de Santàngel; un valencià a l’ombra del
descobriment” per Ampar Orellano.
Distinció “Purna”, otorgada per l’associació cultural
Casal Bernat i Baldoví a l’us de la llengua valenciana
en el llibret.
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JUNY
3 de juny, acodim a l’Ajuntament a l’acte commemoratiu de
la restauració, per part del consistori dels jagants Albu
i Fera. Els jagants formaven part de la falla de 1995,
obra de José Devis i varen ser indultats del fòc per la
comissió. Actualment han segut cedits al grup de danses
“La Xicalla” i restaurats per a participar en la processó
del Corpus de Catarroja.
10 de juny, alguns dels membres de la comissió participen
en la carrera RUN CANCER de Catarroja, i per la vesprada
els nostres representants participen en la processó de
Sant Antoni pels carrers del barri del Raval de Catarroja
16 de juny tenim sopar i monòlec, en picadeta, entrepà,
beguda i café. Passàrem una nit molt agradable i divertida.
17 de juny els infantils tingueren el berenar (orchata i
fartons) i jocs d’aigua en el carrer de Sant Pere, i els
nostres representants participen en la processó de Sant
Antoni pels carrers del barri del Raval de Catarroja.
24 de juny, alguns fallers acodírem a la romeria de Sant
Pere al Port i posterior trasllat de l’image del Sant al
llac de l’Albufera, l’acte és el preludi de les festes de
Sant Pere patró del Barri de Les Barraques.
El 29 de juny, Sant Pere, un dia molt senyalat per a tots
nosatros per ser el patró del nostre barri, ve al món
Lluc Raga Lluch, fill d’ Amparo Raga i net de Pepe Raga i
Ampar Orellano, el membre més chicotet de la família dels
grills i un nou faller de la Falla L’Albufera.
30 de juny, el barri de les Barraques celebra el seu patró
Sant Pere, participem en la passejada pel barri del Sant,
en acabar la missa, i els nostres representants per la
nit, feren acte de presència en la processó pels carrers
del Barri de Les Barraques. En acabant, i després de
sopar en el carrer de Sant Pere, firmàrem els contractes
dels monuments fallers de 2019, en els nostres artistes
fallers Vicente Dominguez, que debutarà en Catarroja per
a la falla infantil i de nou, per tercer any José Manuel
Gramaje que realisarà la falla gran. En acabar es brindà
pels dos monuments que es plantaran en la plaça de la
Llongeta en el més de març de 2019.
JULIOL
El dissabte 1 de juliol tinguérem la FESTA de l’ESTIU,
durant tot el dia hi hagueren activitats, pel matí en la
plaça castell aquàtic unﬂable, per a l’almorzar embotit
a la plancha i per a dinar els nostres cuiners feren dos
espectaculars paelles.
10 i 12 de juliol en el Teatre Auditori Francisco
Chirivella, té lloc l’elecció de les falleres majors del
poble de Catarroja 2019, la nostra candidata a Fallera
Major Infantil és Arianne Rosaleñ López. Finalment són
elegides Fallera Major Infantil, Lucia Martínez Vergara,
de la falla El Charco i Fallera Major, Mireia Martínez
Selma, de la Falla El Mercat.
AGOST
El més d’agost tanquem per vacacions, encara que les
seccions de secretaria i economia seguiren obertes.
El 24 d’agost presentem en el nostre canal youtube el
vídeo del 40 aniversari.
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SETEMBRE
Comencem el més de setembre en una gran boda, es casen
Laura i Sara.
Els jocs deportius de la UFAC, que devien de celebrar-se
el 8 de setembre i en el que participàvem en la modalitat
de Pàdel, són suspesos a causa del mal temps i la pluja.
El dia 15 de setembre
es disputaren en el Casal de
la Falla Centenar de la Ploma, els Jocs de Taula, els
representants de la nostra comissió tingueren un bon
paper en els campeonats Parchís infantil a on quedaren
tercers, en escacs a on Àlex fon el campeó, i en tenis
taula quedàrem tercers.
El dumenge 16 de setembre els nostres representants i
alguns fallers assistixen a l’almorzar popular en el
Port de Catarroja i a les regates de vela llatina en
l’Albufera.
El dia 20 de setembre, aumenta la nostra família fallera
al vindre al món Elena Lozano Blasco, filla de Maribel
Blasco.
El divendres 21 per la vesprada tingué lloc, en la Casa
de la Cultura de Catarroja, l’acte de la presentació del
llibre “30 hombres fascinantes en la historia de Valencia”
llibre dels catarrogins Albert Hernández i Salvador Raga
i en la que colaborà en la presentació la nostra fallera
Cristina Raga.
El dumenge 23 de setembre, els nostres representants fan
acte de presència en la processó del Santíssim Crist de
la Pietat, escoltant al final de la mateixa el tradicional
Cant de la Carchofa.
El dia 28 les nostres Falleres Majors Alba i Carmen, junt
al nostre president infantil Josevi i molts dels membres
de la comissió infantil participen en la Cavalcata de
Sant Miquel que va recórrer els carrers de la nostra
població.
El dia 29 de setembre dia de Sant Miquel, patró de
Catarroja, els nostres representants acompanyen a Sant
Josep en la solemne processó de Sant Miquel, que recorre
els carrers del barri antic de la població.
OCTUBRE
El 5 d’octubre el grup de Playback infantil participà en
el Concurs de les Festes de Sant Miquel, de nou i com ya
va sent tradició estrenàrem número, en este cas era de la
película Tarzán. Els nostres chiquets estigueren genials
i el jurat els va otorgar un meritori sext premi.
I ya el dissabte 6 va ser el torn per al grup de playback
de la comissió major, que interpretaren el número d’est
any “La movida” número espectacular de ritme i en un
gran decorat, la música dels huitanta sonà en la plaça
Major de Catarroja. Finalment la nostra actuació va ser
valorada en un sext premi pel jurat del concurs.
El dumenge 21 d’octubre quedà inaugurada en el Palau de
Vivanco l’exposició “9 dies d’Octubre” magnífic treball de
la secció de cultura, est any dedicada a La Guerra de les
Germanies i la Valéncia del segle XVI. També l’exposició
oferix el nostre particular homenage al Centenari de
la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de
Valéncia. En la part dedicada a Catarroja, s’esposaren
panels referent al tramvia de Catarroja i es podia vore

42_FALLA

L,ALBUFERA

la famosa falla de 1946 del tramvia i de l’autobús de
Catarroja, com no podia faltar tinguérem la referència
al 40 aniversari de la comissió en els antics estandarts
i uns vídeos del recorts de les plantades al tombe de
Pasqual Carrasquer (propietat de Bernat López). A l’acte
de l´inauguració assistiren les autoritats locals, les
Falleres Majors del poble de Catarroja, representants
de la UAFC, falles de Catarroja, fallers i amics de la
comissió. L’exposició estigué oberta fins al 29 d’octubre
i va rebre la visita de numerós públic a lo llarc de la
semana que estigué oberta, a pesar de la gota freda que
vàrem patir en eixos dies.
El dissabte 27 d’octubre tinguérem el sopar de la nit
d’ànimes per a la comissió major, l’acte va ser animat
pel grup de festejos que nos delectà en una nit divertida,
terrorífica i monstruosa i el dumenge celebraren els
infantils també la nit d’ànimes, en un berenar. Concurs de
disfrassos de por i de terror i en acabar, els infantils
tingueren un taller d’experiments científics-terrorífics a
càrrec del Professor Juanjo Villanueva.
NOVEMBRE
Dissabte 3 es realisa el sopar de la Proclamació, nit
d’emocions i sentiments. Les que han segut fins ad este
dia les nostres falleres majors Alba Herrero i Carmen
Lozano, donaren el testic de la màxima representació de
la comissió, a les que seran des d’este dia, les noves
Falleres Majors de la Falla L’Albufera, Gisela Rosaleñ i
Maria Borja, que estigueren acompanyades pels respectius
presidents Josevi Marzal i Sergi Gómez.
El divendres 9 assistim a la despedida de les Falleres
Majors del poble de Catarroja 2018 chiqueta Gisela
Rosaleñ i senyoreta Mireia Sanchez, a continuació varen
ser proclamades Falleres Majors de Catarroja la chiqueta
Lucia Martínez Vergara, Fallera Major Infantil 2019 i la
senyoreta Mireia Martínez Selma, Fallera Major 2019, i en
la finalisació de l’acte varen ser presentats els trages
oficials de les Falleres Majors i Corts d’honor.
El divendres 16 els nostres representants assistixen en
el T.A.C, a la solemne Exaltació de les Falleres Majors
del poble de Catarroja i les seus Corts d’Honor. Alguns
dels membres de la comissió participen en el teatre i els
números musicals de l’apropòsit de la presentació.
El dumenge 25 de novembre, pel matí, la delegació
d’infantils organisa l’excursió al Parc de Gulliver en
Valéncia, a on els nostres chiquets i també els majorets
s’ho passaren “la mar de be” en els tobogans del parc i
donant finalment bon conte d’un magnífic almorzar.
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DECEMBRE
El divendres 7 visitàrem els tallers dels artistes fallers
per a conéixer els monuments de 2019.
Dissabte 8, sopar i passe dels vídeos dels primers anys
de falla.
El dumenge 9 es realisà la tertúlia “A lo viu”. Abans
com ya és tradicional tinguérem el passeig en barca per
l’Albufera seguit d’un gustós “arròs en perol” cuinat pel
nostre amic Paco “El Grill”.
Dissabte 15, sopar i llectura del llibret a càrrec del
nostre poeta Donís Martín, i al mateix temps presentàrem
a la comissió els esbossos i maquetes d’abdós monuments.
En les Festes de Nadal visitàrem els belems monumentals
dels membres de la nostra comissió.
En un berenar infantil de Nadal, a on els nostres menuts
dibuixaren les targetes de felicitació nadalenques i
decoraren el casal en l’arbre de Nadal, acabaren les
activitats de l’any 2018.
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L’Albuferí
t’informa

CREIX LA COMISSIÓ
Les noves generacions
continuen aumentant la nostra
comissió infantil.
Enguany han segut dos els
naiximents que hem tengut en
la comissió: Lluc Raga Lluch
va nàixer el 29 de juny i
Elena Lozano Blasco ho feu el
20 de setembre.
Fills d’Amparo i Maribel,
falleres “coyotes”; els dos
han format part de la nostra
falla des del seu primer dia
de vida.
Des d’ací volem aprofitar per
a presentar-vos-els i dir-los
als pares i familiars...
ENHORABONA

Un any més, aprofitem el nostre gran llibret per a poder
recuperar la gran tradició cultural que és L’Albuferí.
Per als més jóvens, vos direm que quan encara no existien
les noves tecnologies, era la forma en la que la comissió
es comunicava en els infantils per a informar de totes les
activitats en el casal. Oblidat per la comoditat dels grups
de WhatsApp i el Facebook, no podem perdre l’oportunitat
de recuperar-lo en la seua edició especial per a fer
memòria de tots els bons moments que hem compartit en la
Comissió Infantil durant l’any Faller.
Abans de l’estiu hem tengut molts berenars, el primer
d’ells encara en el més de Març per a fer l’apuntà, i
lo més important per a nomenar al nostre nou president
infantil, Josevi Marzal Rodrigo. Gojàrem d’una vesprada
màgica, i lo més fresquet fon en el més de juny, en els
jocs d’aigua al carrer a on acabàrem banyats chiquets i
majors.
Des del més de setembre els components del nou grup de
PlayBack Infantil de la Comissió han estat ensajant per
a poder estrenar en octubre, en el Concurs de PlayBack
que organisà la UAFC, el nou número “Tarzan”. Nos feren
sentir molt orgullosos de la seua gran actuació i com els
dien tots els que els veen, estaven “moníssims”. Aprofitem
per a des d’ací donar-los l’enhorabona per representar
tan be a la nostra comissió i els agraïm la seua dedicació
i sacrifici durant tantes hores d’ensajos.
Per a despedir octubre, nos ficàrem tots les nostres
pijors gales per al berenar d’Ànimes o Halloween, en el
que ademés del tradicional concurs de disfrassos poguérem
maravellar-nos en el taller d’experiments terrorífics en
el que omplírem el nostre casal de bromera. Un any més,
el nostre super-científic Juanjo, nos va portar la ciència
al casal, fent que les cares de sorpresa dels menuts
allumenaren la foscor en la que nos encontràvem per a poder
vore be tots els experiments. Foren molts els voluntaris
que pogueren convertir-se en ajudants de físic... Igual
hem conseguit que algú trobe la seua vocació.
En novembre anàrem a almorzar i desgastar pantalons en
el Parc Gulliver. Per ad alguns era el seu primer any i
despuix de jugar en les pedretes, decidiren provar el risc
de tirar-se pels tobogans i com era d’esperar, quedaren
encantats i no pararen de tirar-se fins que arribà l’hora
d’anar-se’n, que com sempre, ad ells els pareixia massa
pronte.
En decembre tinguérem la tradicional chocolatà de Nadal
en el casal. Despuix d’un bon got de chocolate per a
entrar en calor, escomençàrem el taller de manualitats
nadalenques en les que els nostres menuts demostraren
una vegada més que són uns artistes i en el seu treball
engalanaren el casal per a poder rebre als Reis d’Orient
el 5 de giner.
Acabant giner hem tengut la Presentació de les nostres
Falleres Majors, Maria i Gisela, en la que alguns membres
de la comissió infantil han omplit l’escenari durant la
fi de festa, i uns atres vestits de fallerets i falleretes
han acompanyat a Gisela i Josevi en un dia tan especial
per ad ells.
En febrer hem tengut berenar en el casal i u dels actes que
més els agrada als nostres menuts, demanar “la voluntat
per a la falla l’Albufera” arreplegant dinerets per a la
comissió i omplir de música els carrers del nostre barri.
I despuix d’este repàs a l’any faller, aprofitem per a
recordar-vos que queda la part més important de l’any:
la semana fallera. Vos convidem a que passeu pel casal
i participeu de tot lo que hem preparat per a vosatres.
¡Bones falles!
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Despuix de l’èxit conseguit l’any passat per la nova
generació play-backera en el tribut a ABBA, enguany han
tret el seu costat més salvage i nos han fet a tots entrar
en la jungla de Tarzan.
Han segut moltes hores d’ensajos perque encara que són
menuts, la coreografia d’enguany era complicada i ells
estaven contentíssims de vore com s’anaven deprenent
una coreografia de majors, com ells diuen. Hem tengut
noves incorporacions que nos han demostrat que la nostra
comissió està plena d’artistes i que en esta pedrera
tenim grup de playback per a molts anys.
Despuix de moltes hores de maquillage per als nostres
goriles, arribà el moment d’anar a la plaça per a estrenar
el número i ells ho passaren genial perque la gent no els
reconeixia i quan els dien “qué monos”, ells contestaven
“monos no, goriles”.
L’estrena del número va ser espectacular. Tarzan i Jane
i els seus goriles feren una gran actuació i lo més
important, gojaren molt dalt de l’escenari, tant, que
baixaren preguntant quan tornaven a actuar. I ho pogueren
fer en el concurs de Lepanto en Benetússer, a on nos varen
representar fent que nos sentírem molt orgullosos d’ells.
El punt i final l’han posat en la presentació de les
nostres falleres majors, a on despedírem als goriles per
a deixar pas al nou número que ya escomença a prendre
forma en més ganes i ilusió que mai.
No volem deixar passar l’oportunitat d’agrair la
colaboració de tots el pares, mares, fallers i amics que
en el seu treball fan possible que un any més els nostres
menuts puguen gojar d’una de les activitats que més els
agrada. Sense vosatres, res d’açò seria possible, aixina
que aneu agarrant forces per a l’any que ve.
Junts fem falla.
Secció d’Infantils
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Grup de Playback
INFANTIL
Tarzan…
els nostres
infantils
més “monos”
que mai

Grup de Playback
MAJOR
ELOISE,
ELOISE...
“LA MOVIDA”

Un any més, i ya ne són 40, la falla l’Albufera nos ha
sorprés en grans espectàculs.
Enguany decidírem viajar als anys 80, en un playback
carregat d’interpretació i de coreografia, en plena Moguda
Madrilenya, en el que una jove de nom Eloise arribava a
Madrit, perque necessitava revelar el seu secret al món,
puix ¿a quí li importa lo que ella faça, o lo que ella
diga? si ni tu, ni ningú podrà canviar-la. Molts chics
són els que es fixen en ella, pero són dos dònes les que
se donen la mà, perque cada persona té dret a enamorar-se
de qui vullga.
Varen ser tres mesos de dur treball i de deprendre’s
coreografies en dos dies, per lo que cal agrair l’esforç
de tots i cada u dels que participaren en este playback.
Fórem recompensats en un Primer Premi en el concurs de Fi
de Festa, i un sext premi en el concurs de Sant Miquel,
encara que la major recompensa és vore la felicitat
del públic ballant els temes de la seua joventut i els
aplaudiments.
Enguany tinguérem tres protagonistes que feren el paper
d’Eloise: Amparo, Cristina i Maria. Moltes gràcies per
tot, sense vosatres no haguera segut possible.
També donem les gràcies a tots els ajudants del decorat,
i a totes les persones que estan sempre darrere del teló,
perque sense vosatres no som res.
I a les dos mares “playbackeres” que enguany han tengut
que baixar-se’n dels escenaris per maternitat: Amparo i
Maribel, ¡Enhorabona!.
Esperem que el pròxim any vos tornem a sorprendre i que
siga per molts anys més.
Delegació de Playback
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Maria: Senyores i Senyors, bona nit, en especial a les
nostres Falleres Majors, Maria i Gisela, i als nostres
presidents Sergi i Josevi.
M’hauria agradat que fora sorpresa l’acte de hui, pero
no ha segut possible perque la meua cosina m’ho demanà
personalment, calcule que per lo menys farà dos anys.
¡Vaja! que sense jugar a la loteria tenia totes les
paperetes per a que me tocara estar hui ací. Un lloc tan
privilegiat i al mateix temps tan emotiu, que resulta
complicat saber com escomençar….
16 d’octubre, en el moment en que el nostre volgut
Bernat publicà en Facebook la foto de l’invitació a la
proclamació de les nostres falleres majors, i vaig vore
l’image de Maria, se me rodaren els ulls de llàgrimes
en vore lo guapa que estava, i pensí, posa’t les piles
que el “fallerage” ya va en marcha. Per fi, agarrí full i
bolígraf, perque creïa que m’havia vengut l’inspiració,
pero que va, lo que m’ha costat, a pesar de portar uns
quants discursos en la meua vida; el problema era que el
de hui és el més compromés i especial.
La veritat que açò de ser mantenedors no va en broma,
tenint en conte el nivell de cadascuna de les persones
de la nostra comissió que han eixercit este càrrec en els
últims anys. Maria, ¿no sé si m´has sentit be, pero he dit
mantenedors?, i crec que imagines que tinc una sorpresa
per a tu, ¿no?... perque les coses entre dos ixen millor,
i ademés si es tracta de l’atre “tete”…
Demane la presència de Francisco de Dios Raga i Vinuesa.
¿Estàs preparat Fran?
Fran: preparat estic, pero no saben lo que nos ha costat,
encara que la coneixem massa be.
¿A vore quina fallera major infantil acaba en sinagües el
dia de la seua presentació en l’escenari? Que per cert,
eren molt precioses i tu estaves molt bonica.
Hui és un dia en el que se passen molts nervis, ¿veritat?,
encara que estàs més que acostumada als escenaris,
¿més tranquila hui? He de dir-te que el dia de la teua
proclamació pareixies una periodista de lo be que ho
feres… i segur que hui ho fas de categoria. I he d’afegir
que eres una excelent estudiant, perque nos han contat
que fas unes exposicions espectaculars, i te va que ni
pintada la teua carrera, puix com t’agraden tant els
chiquets, has acabat estudiant magisteri.
Conta’ m Maria, ¿qué passà en l’any 1999?.
Maria: ¡Uf!, espera que mire en la Wikipedia per favor… a
vore… Diu que l’holandés John de Mol creà Gran Hermano, i
en setembre escomençaren a emetre’l en Tele 5
Fran: Pero passà alguna cosa més, ¿no?
Maria: Puix sí Fran, ara ya he fet memòria. El 27 de Maig
de 1999 naixqué una dolça chiqueta a qui li posaren de nom
Maria Borja i Pelayo, pero ella no sabia que no estava a
soles, ni que mai anava a estar-ho, perque la seua cosina
estava esperant-la en els braços i en el cor oberts, a
l’igual que els pares, els tios i els yayos. Han passat
casi 20 anys, i pareix l’atre dia, pero, ¿te dic un secret
Fran? Cada dia que passa la vullc i l’admire més, i des
del primer moment en que la tinguí en els meus braços vaig
saber que seria el meu amor incondicional.
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¿I en el 2009 qué passà Fran?
Fran: Crec que no cal que busque en la Wikipedia, és
evident: Una Gran Crisis Mundial.
Maria: A vore Fran, estàs dient-me que lo que passà en
casa mos tios ¿va ser una Gran Crisis?
Fran: No, Maria, si te referixes al seu Regnat de Fallera
Major Infantil, lo que passà en casa tos tios més que
Crisis, va ser una Gran Catàstrofe, sobretot per a sa
mare, que jurava i perjurava que la seua filla mai seria
Fallera Major. Estic segur que no vol recordar-ho perque
potser que enguany encara se li lleven les ganes.
Maria: ¿I ara qué fem en la tia Merce i en el tio José?
Mai digues “de esta agua no beberé”, ¿has vist?
Fran: Això sí, conforme ho digué el dia de la seua
proclamació, Marieta, tingué que agenollar-se davant de
sos pares per a demanar-ho, que menys, i ya tingué sòrt
que fa 10 anys no ixqué pel balcó.
Maria: I encara va la tia Merce l’any passat, un 20 de
març a les 9 del matí, en un fret que pelava, pero pelava
de veres, a per la tela del trage de fallera. ¿Has vist
lo bonica que està?, ¿t’agrada el trage? Yo no sé qui li’l
haurà fet. ¿Tu me pots orientar?
Fran: A vore Maria, ¿quí te creus que l’aguanta com ho fa
la tia Pili? Que s’encabotà per dalt de tot en fer-li el
trage de fallera... si és que és una campeona, ¿veritat
Maria?
I tranquila que tens tia per a molt de temps, i te va a
vestir de fallera durant molts anys i aguantarà lo que
siga menester.
Maria: Ya dia yo, perque paciència n’ha de tindre un
montó…
I a tu ¿quins recorts de Maria te passen pel cap?
Fran: Recorde vindre des de ben chicoteta a casa i
rebuscar-li tots els tacons a ma mare i provar-se’ls
tots, perque dia que tenia moltes ganes de ser major per
a ficar-se’ls. Recorde també vindre a Bolonia quant vivia
allí perque dia que tenia moltes ganes de vore’m. ¡Quants
recorts durant eixos dies que passàrem tots junts allí!.
¡Ixcà poguérem repetir-los de la mateixa manera!.
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Maria: Puix te diré que de la primera infància me venen al
cap 4 noms: “Tinki Winki, Lala, Dipsi i Po, Teletubbies”.
Cada dia a l’hora de dinar en casa “l’auela” Lola. Ballàvem
i cantàvem al seu ritme.
De la segona infància, ¡eh!, recorde, umm.. “¿Dónde estará
mi carro? ¿Dónde estará mi carro?” sí, sí, era obsessió lo
que tenia pels carros, allà a on hi havia alguna cosa en
rodes, tenia que agarrar-ho, donava igual carros de nines,
carros de la compra, carros de Mercadona, allí estava ella
per a arrastrar-los…
I de la tercera infància la recorde sempre actuant, i no
parlaré de les actuacions en la falla, en les que tots
l’heu vist actuar. M’agradaria contar-los alguna cosa més
íntima. ¿T’enrecordes Fran de mon tio pujat a una cadira
fent de Crist, i a la meua cosina cantant La Saeta?, que
un poc més fan Gira per tota Espanya. Playbacks casers com
“Antes Muerta que Sencilla de Maria Isabel”, a on les dos
Maries i mon tio els férem una Nit de Nadal, i la tradició
continuava, i cada Nadal els delectàvem en actuacions com
“Morena Mia de Miguel Bosé”, “Quién es ese hombre” de
“Pasión de Gavilanes”, i un llarc etcétera, perque als
tres, a fer pallassades no hi ha qui nos guanye
I Açò no acaba ací, ara tenim a miges una atra actuació
d’est estiu, “la canción del verano”. Fran, eixa que diu:
“Ay, Pena, Penita, Pena,...” que quin estiuet hem donat
a la família, a tota hora cantant-la en la caseta de
Montserrat. ¿tu qué saps?…
¿Te pareix que nos posem una miqueta més sentimentals, i
me contes qué és Maria per a tu?
Fran: Maria, per fi ha aplegat el dia. ¡Quantes ilusions
i emocions des de que decidires que anaves a ser fallera
major fins a hui!... ¡i lo que te queda!
Sincerament, no sé qui tenia més ganes: Tu o ta mare.
¡Ai!, la mare... ¿saps tot lo que li deus a ta mare, no?
… i parlant d’ella, m’enchisa vore cóm te pareixes cada
dia més ad ella. El paregut físic és obvi pero... ¿I lo
cabudes que sou? ¿I el nervi? ¿Qué me dius d’eixos nervis
que porteu dins? Pero lo millor de tot, sense dubte és lo
artistes que sou les dos.
I parlant d’artistes... yo sé d’u que hui està molt feliç.
Hui està celebrant el teu gran dia. Tu, la chiqueta del
seus ulls, a la que tractava com si fora la seua filla. Es
desvivia per tu. Recorde que fea lo que fora per fer-te
riure. ¿I saps a que me recorda això? A tu i a ta mare quan
esteu en Daniel i vos toca “matar mosques” o cantar “El
Joan petit quan balla”... definitivament, saps quedar-te en
lo millor de cadascú.
Bo, de ton pare és veritat que no sé yo si has agarrat
lo millor... ¡perque que “raritos” que sou en el menjar!,
bromes a banda, no saps la sòrt que tens de tindre un pare
com ell. O millor dit, sí que ho saps, ¿veritat?
Est any de regnat no tindrem a qui ficava “El Fallero” a
l’hora de vestir-te, pero ahí estan les ties Laura i Pili
fent els honors i seguint les tradicions... elles te volen
tant, tant, que hui és un dia molt especial per a les dos
i ací estan gojant en tu a pesar de les adversitats.
Per últim, “teta”, anem a parlar un poquet de tu i de mi,
¿te pareix?. No sabia si afegir ad este discurs el tòpic
de: “Els amics són la família que tries” pero és que, si
no ho dic yo, ¿quí ho va a dir? Som un clar eixemple d’este
tòpic. Hem vist com els nostres pares han estat junts per
a tot absolutament i m’enchisa que continue sent aixina.
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Saps que vaig a estar en tu sempre i que sempre vaig a
cuidar-te com si fores la meua germaneta menuda.
Maria, goja d’este regnat i aprofita cada instant al màxim.
Sé que ho vas a fer perque he vist com des de chicoteta
has estat involucrada absolutament en tots els actes que
la falla l’Albufera ha fet. En un principi fores aquella
chiqueta que es ficava en un racó de l’escenari i ningú
podia evitar mirar i a tots nos trees un somriure, més
tart has segut la protagonista indiscutible de molts
actes i mira’t hui: No pots estar més preciosa i tots
estem molt orgullosos de la persona en la que t’has
convertit: Una chiqueta valenta, treballadora com la que
més i sobretot, bona persona. Seguix somrient com ho fas
hui perque el teu somriure és contagiós.
¡Te vullc molt, teta!
¿Qué nos espera en 2019?
Maria: La nostra Comissió està de 40 aniversari, i nos
espera un any ple de llum, de color, de música, de pólvora,
pero sobretot d’emocions.
Primer que res agrair a Sergi, el nostre president, tot
lo que ha fet per la Falla l’Albufera, i lo que fa per
la meua família, que no cal que te diga que eres u més,
ya que nos has captivat en cada detall que tens en tots
nosatres.
Pero hui me toca parlar de la Nostra Fallera Major…
Som cosines germanes, nos unixen dos grans malnoms dels
nostres “abuelos”: “Sollaneres i Cremaes”, dels qui nos
sentim molt orgulloses i no tenim cap dubte que les
nostres famílies són molt volgudes en el barri de Les
Barraques i en el poble de Catarroja.
Pero lo que hi ha entre nosatres és prou més que un
voler de cosines, fins el punt que quan Maria era menuda
s’enfadava quan les amiguetes del cole li dien si érem
cosines, ella dia que no, que yo era la seua TETA. Era
molt chicoteta, i no sabia com explicar que lo que sentia
per mi, i yo per ella era molt més especial, i que en el
pas dels anys s’ha anat fent més ferm, i encara que ella
no porta molt be que la seua teta tinga 37 anys, sap que
els 18 anys que nos separen no són un impediment per a
fruir de la vida juntes, i compartir aficions que tant nos
agraden, com tirar-nos de la montanya russa més alta i
viajar juntes. Soc conscient que te dec un viage a “La
Gran Manzana”, que tantes vegades m’has demanat, tu no
patixques, que algun dia anirem juntes a New York.
Dir-te que mai deixes d’ensomiar, perque com veus, els
ensomnis es complixen, com el de hui... perque cada dia
al despertar tindràs a la mami donant-te els bons dies en
un “Buenos días Princesa” i un gran somriure, i espere que
sàpies valorar cada dia el regal que t’han donat.
Saps que sempre he caminat al teu costat, i caminaré en
est any especial per a tu, no ho dubtes... perque eres
la chiqueta dels meus ulls, pero sobretot del meu cor.
¡Teta, te vullc!
Fran i Maria: ¡¡Enhorabona Maria!!
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Autoritats, Falleres Majors del nostre poble, Mireia i
Lucia i les vostres respectives corts d’honor, Junta local,
Presidents, Falleres Majors, familiars i amics, molt bona
nit a tots.
Hola teta… te preguntaràs que faig ací, puix estic perque
me fea molta ilusió dir-te unes paraules i dirigir-me a la
persona més especial per a mi, la meua germana… quan me
digueren que podia ser la teua mantenedora, me donà molta
alegria, perque anava a poder dir-te tot lo que el meu cor
sent per tu i algunes atres coses que vaig a aprofitar per a
contar...., tu escolta, escolta.
Sempre he estat en tu des de que vaig nàixer. En realitat tu
estaves molt tranquileta, en els teus tirabussons d’or, i
en eixa careta, acaparant totes les mirades i atencions...
fins… que vaig aparéixer yo… sé, perque m’ho han contat,
que quan tenia uns dies m’acaronaves en els teus braços
i li dies a tot el món, “és meua, és meua”, ara quan te
canses i t’enfades en mi mamprens a dir, ”és vostra, vos la
regale”... ¿HE GIISSEELAAA?
La complicitat entre nosatres sempre ha segut màxima, yo
recorde quan érem chicotetes en 4 o 5 anys i jugant li
amagàrem les claus de casa en la caseta rosa al pare... es
passà tota la vesprada buscant-les, al final, al pobre li
tocà canviar el pany de la porta i tu i yo callades com unes
puces i el pare nos preguntava, ¿haveu agarrat les Claus?…
i nos miràvem i díem, no… no… Acabà trobant-les per la nit i
tingué que tornar a canviar el pany, mentres nos dia, ¿pero
algú les ha tengut que ficar en eixa caseta? tu i yo de nou
nos miràvem i díem, no... no... Mira per a on, hui sabrà que
fórem nosatros.
Be, per als que no la coneixeu he de dir-vos que porta les
falles en la sanc, és fallera des de que naixqué, orgullosa
de créixer en la nostra terra i de ser valenciana, pero
sobretot molt implicada en el seu poble, en les seues costums
i tradicions, ho ha demostrat a lo llarc del seu regnat com
a Fallera Major Infantil de Catarroja. Pero ara és el moment
de representar com es mereix a la teua comissió que et va
vore nàixer. Portes alguns anys esperant que aplegara este
moment, eres la chiqueta perfecta per a representar-nos en
el nostre 40 aniversari i que encara que parega que estàs
tranquila en estos moments eres un cabaç de nervis, pero no
te preocupes, yo estic al teu costat com sempre, compartint
els moments més especials de la teua vida.
Anem a descobrir més cosetes d’ella, a Gisela per a qui no
la conega, un poquet estrany ad estes altures, li agrada
el color rosa, tot, absolutament tot, és de color rosa o
“rosita” com diu Josevi… lo que fa que yo no puga aprofitar
la roba que se li queda curta, ¡perque a mi no m’agrada
el color rosa!. És una chiqueta molt amable, simpàtica i
divertida… Molt correcta ella... quan vol.
Sobre els gusts musicals agarreu-vos, no penseu que li
agraden les cançons tranquiletes, puix no. Ara voreu…
Bernardo, posa’n un poquet…
Para… para… Bernardo….
¿TE SOONAAA…? perque a mi sí. Açò és ACDC, i nos la fa ficar,
en el coche, en casa, i a on pot...¡¡¡ i cóm la balla!!!...
No sé com no se desnuca, un eixemple… Bueno no ho faig
perque sino acabarà la peineta allà dalt, i en 2 dies els
del TAC no me la troben.
Les seues aficions són: la vela llatina, la gimnàsia rítmica
i el basquet, l’assignatura que més li agrada són les
matemàtiques, cosa que a mi me be perfecte. En primer, quan

52_FALLA

L,ALBUFERA

PARAULES DE LA
MANTENEDORA
DE LA FALLERA
MAJOR INFANTIL
Arianne
Rosaleñ López

yo no volia fer els deures, te ficava a rabiar fen-te la
tàctica del parchís, i me cantaves els deures sense voler,
“la tàctica”, que ara no me funciona, és la de traure’t de
les caselles, o com 9x9= a… ¿9?, nooo, 9x9= a… ¿8?, noooo,
Arianne; 9x9 són 81, i yo... ¡val gràcies! ya he acabat
els deures… Pero sobretot lo que més li agrada és acumular
peluches de qualsevol tipo, com el conillcornio, que segur
que el tindrà amagat per algun lloc.
Bo, en casa com solem dir no nos avorrim, tranquila que
de la teua habitació... no vaig a parlar… he de ficar-me
seriosa, canviar de tema i parlar de les persones que te van
a acompanyar que també són importants en est any.
Josevi, eres u dels nostres millors amics que tenim en la
falla, ademés del meu companyer de parchís, sé que de volta
en volta també li fas la tàctica, pero, te la sol aguantar
be, potser perque sempre estàs alegre i açò és lo que fa
que sigues molt divertit. El millor president infantil que
podria tindre la meua germana.
Sergi, el presi, presi, dels que estan sempre atents, tant
per als menuts com per als majors, i fa que qualsevol
situació o acte d’estos una miqueta més pesats, es torne en
trending topic... bo, continua cuidant-la com a fins ara.
I no me podia oblidar de tu, Maria, eres com la germana
major de Gisela, el destí ha fet que representeu a la
comissió en est any tan especial, gogeu i feu sempre lo que
cregau més convenient perque és el vostre any, el que sempre
al recordar-lo, vos farà somriure. Passarà volant, pero el
final no serà només que l’inici d’una gran amistat.
Feu un bon grup, ¡que vos ho passeu molt be!, i sobretot
cuideu-me-la.
Per últim, agrair al pare i a la mare que són els que han
fet realitat els teus ensomis. Moltíssimes gràcies per fer
que la meua germana tinga hui un somriure d’orella a orella.
Gisela, sempre tens un ratet per a jugar en mi a les
nines, imaginant que som veterinàries, gimnastes, policies
o modistes, passem moltes hores parlant per la nit abans
de dormir, només me queda despedir-me i donar-te el millor
mensage que te puc donar… Teta: “Te vullc i sempre estaré en
tu per a gojar de les teues alegries, i al teu costat quan
me necessites”.
Vixca Valéncia, Vixca Catarroja i vixquen estes falleres
majors tan boniques de la falla L’Albufera…. Bona nit.
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PROGRAMA
DE FESTES
2019
2 DE FEBRER DISSABTE
A les 18 hores BERENAR D’INFANTILS en el casal.
17 DE FEBRER DUMENGE
A les 12 hores PRESENTACIÓ DEL LLIBRET
A les 15 hores DINAR D’AMICS DE L’ALBUFERA.
23 DE FEBRER DISSABTE
A les 11 hores ARREPLEGÀ pel barri acompanyats pel
tabal, dolçaina, i les nostres falleres majors i
presidents.
A les 19 hores la CRIDA, concentració en el casal
per a acodir a la Plaça Major a on tindrà lloc
l’acte de la Crida junt a totes les falles de la
nostra vila, per a que les Falleres Majors donen
oficialitat al començament de la Festa Fallera en
Catarroja.
A les 22 hores SOPAR D’ENTREPÀ en el casal: ”SOPAR
DEL MÉS”.
2 DE MARÇ DISSABTE
A les 17 hores CAVALCATA DEL NINOT, concentració en
el carrer de Sant Pere per a acodir a la cavalcata
del ninot, acte organisat per l’UAFC.
A les 22 hores SOPAR EN EL CASAL per a comentar les
diferents comparses i possibles anècdotes.
3 DE MARÇ DUMENGE
A les 10 hores MISSA EN L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL en
sufragi dels difunts de la nostra família fallera.
A les 18 hores INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL NINOT
a on es pot admirar part del treball i sàtira que
cada artiste ha elaborat per al seu monument.
9 DE MARÇ DISSABTE
A les 18 hores, VISITA A L’EXPOSICIÓ DEL NINOT.
A les 22 hores, SOPAR EN EL CASAL i a continuació
CHARANGA en la que farem la visita als nostres
Presidents i Falleres Majors.
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10 DE MARÇ DUMENGE
A les 10 hores tradicional EXCURSIÓ AL PORT EN
BICICLETA.
A les 12 de migdia de nou el CONCURS DE PAELLES* en
la plaça de la Llongeta.
L’inscripció per a 10 persones serà de 20 €, i es
deurà de realisar en la secretaria del casal en
l’horari de loteries. La comissió facilitarà els
ingredients, inclòs l’aigua i el devantal per al
cuiner.
* BASES DEL CONCURS DE PAELLES:
Solament se permet l’elaboració de la paella en els
ingredients admesos per la D.O. PAELLA VALENCIANA
creada recentment.
Oli, sal, pollastre, conill, bajoca, garrofó, pebre
roig, safrà, tomata madura rallada, aigua i arròs
D.O Valéncia.
Extres opcionals que podrà aportar el concursant:
pato, romer i caragols.
L’inclusió d’un atre ingredient provocarà la
descaliﬁcació.
* Es donaran tres premis a l’elaboració, incloent
un correcte socarrat (no cremat ni fumat).
TASQUES DE LA PLANTÀ I HORARIS D’ACTES:
Qualsevol canvi de dia o d’hora en les tasques del
transport del monument a la plaça, la plantà, i
horaris de distins actes, s’anunciarà oportunament
per les rets socials de la falla.
12 DE MARÇ DIMARTS
Transport del monument a la plaça. Horari per
determinar.
13 DE MARÇ DIMECRES
Transport del monument a la plaça i/o plantà.
Horari per determinar.
14 DE MARÇ DIJOUS
A les 8 hores Alçament del cos central. L’equip
de treball del nostre artiste Josep Manuel Gramaje
començarà a donar forma i canviar l’aspecte de la
nostra plaça en l’alçament del cos central.
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15 MARÇ DIVENDRES
A les 8 hores PLANTÀ OFICIAL del nostre monument
major.
A les 10 hores TRADICIONAL ALMORZAR per a tot
aquell que prèviament s´apunte.
A les 14 hores DINAR EN EL CASAL FALLER.
A les 17 hores CHOCOLATÀ I BUNYOLS per a obsequiar
i donar les gràcies a tota la gent simpatisant de
la nostra comissió i del veïns del nostre barri de
Les Barraques.
A les 18 hores PLANTÀ DE LA FALLETA INFANTIL, el
nostre artiste infantil Vicente Domínguez i el seu
equip nos brindaran la plantà del primer proyecte
per a la nostra comissió que esperem nos done
moltes alegries.
A les 21 hores SOPAR DELS MENUTS.
A les 22 hores SOPAR DE LA COMISSIÓ MAJOR.
En acabar de sopar REMATAREM LA PLANTÀ dels nostres
monuments i farem la TRADICIONAL AGRANÀ DE LA PLAÇA
que dona per finalisat l’acte de la plantà.
16 DE MARÇ DISSABTE
A les 14:30 hores DINAR EN EL CASAL
A les 16 hores XL CONCURS DE DIBUIX.
A les 18:30 ARREPLEGÀ DE PREMIS. Quedarem en la
plaça de la Llongeta per a anar de nou a la plaça de
la vila a on arreplegarem els premis que el jurat
nos haja concedit. Ad est acte anirem acompanyats
de la charanga i del nostre estandart.
A les 21 hores SOPAR D’INFANTILS i entrega de
Bunyols de la comissió infantil.
A les 22:00 hores SOPAR DE LA COMISSIÓ MAJOR.
A les 23 hores, DISCOMÒVIL INFANTIL a càrrec de la
nostra DJ Helen.
A les 24 hores DISCOMÒVIL.
17 DE MARÇ DUMENGE
A les 11 hores PASSACARRER I VISITA A LES DISTINTES
COMISSIONS DE LA NOSTRA VILA acompanyats de tabalers
i dolçainers del grup de l’horta.
A les 15 hores DINAR EN EL CASAL.
Per la vesprada ACTIVITATS OFERIDES PEL PRESIDENT
I LA FALLERA MAJOR INFANTIL.
A les 21:00, SOPAR DE LA COMISSIÓ INFANTIL OFERIT
PER LA NOSTRA F.M. GISELA I PEL NOSTRE PRESI.
INFANTIL, JOSEVI.
A les 22:30 hores SOPAR DELS MAJORS OFERIT PER LA
NOSTRA FALLERA MAJOR, MARIA, I ENTREGA DE BUNYOLS
A LA COMISSIÓ MAJOR.
A les 23 hores, Discomòvil infantil a càrrec de la
nostra DJ Helen.
A les 24 hores Discomòvil.
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18 DE MARÇ DILLUNS
A les 14 hores Dinar en el casal.
A les 18 hores OFRENA DE FLORS A LA MARE DELS
DESAMPARATS, concentració en el casal i plaça de
la Llongeta.
A les 21 hores SOPAR D’INFANTILS.
A les 22:30 hores SOPAR DELS MAJORS.
A les 23 hores, DISCOMÒVIL INFANTIL a càrrec de la
nostra DJ Helen.
A les 24 hores ÚLTIMA DISCOMÒVIL que nos farà
vibrar tot el cos fins l’hora autorisada.

19 DE MARÇ, DIMARTS DIA DE SANT JOSEP
A les 9:00 típic ALMORZAR FALLER DEL DIA DE SANT
JOSEP.
A les 11 hores ÚLTIM I GRAN PARC INFANTIL per als
majors i menuts.
A les 11 hores PASSACARRER PER A ARREPLEGAR A LES
NOSTRES FALLERES MAJORS i assistir a la missa en
honor al nostre Patró Sant Josep en l’església de
Sant Miquel de Catarroja.
12 hores SOLEMNE MISSA.
A les 14 hores, MASCLETÀ EN LA PLAÇA DELS FURS.
A les 14:30 hores DINAR EN EL CASAL. Tradicional
paella valenciana. D.O.
a les 17 hores continuarem en el PARC PER ALS
MENUTS.
A les 21 hores SOPAR PER ALS INFANTILS.
A les 22 hores la comissió infantil encapçalada pel
president JOSEVI i la nostra Fallera Major Infantil
GISELA, procediran a botar-li fòc al monument
infantil, i serà en eixe moment quan la falleta
que porta per lema “El Tramvia de Catarroja” farà
l’honor a l’últim acte, la Cremà.
A les 22:30 hores SOPAR DELS MAJORS
En acabant, prepararem el nostre monument gran i
esperarem als bombers, aixina la nostra fallera
major, MARIA i el nostre president, SERGI, encendran
la traca final que botarà fòc al monument gran “Les
Mil i una Nit de Mentires i Enganys” complint el
ritual del fòc, i donant per finalisada la festa
de les falles de 2019 i en tota la força que nos
quede llançarem el tradicional crit al vent de la
matinada...

VIXQUEN LES FALLES DE 2020!

!
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El dumenge 21 d’octubre a mig dia, nos reunírem en
el Palau de Vivanco per a fer l’inauguració de la
tradicional Exposició 9 Dies d’Octubre.
Enguany el tema principal és La Guerra de les
Germanies,
pero
ademés
compartixen
la
sala
d’exposicions, El Centenari de la Càtedra de
Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia i
com a tema local El Tramvia de Catarroja. Presidint
l’entrada un chicotet homenage-recordatori als 40
anys que la falla L’Albufera ve fent: falla, festa
i cultura.
A l’acte acodiren el nostre alcalde En Jesús
Monzó i regidors del molt Ilustre Ajuntament, les
Falleres Majors del nostre poble Gisela i Mireia i
membres de la UAFC i representants de les distintes
comissions de Catarroja.
Ademés contàrem en la presència de N’ Aureli López
en representació de la AELLVA. En Vicent Ramon
Calatayud en representació de la RACV i en N’ Òscar
Rueda i En Miquel Ramón, president i vicepresident
del Casal Bernat i Baldoví.
I com sempre, en el soport dels Amics de l’Albufera
i
seguidors
incondicionals
de
les
nostres
exposicions.
L’acte fon presidit per les nostres falleres
majors, Alba Herrero i Carmen Lozano i pels
nostres presidents Josevi Marzal i Sergi Gómez, en
representació de tota la nostra comissió.
Com sempre explicàrem concisament el contengut
dels quatre temes que conformaven
l’exposició
i acte seguit, aprofitant l’importància que per a
nosatros té el dia de l’inauguració, de forma molt
especial, el president del CBB, N’ Òscar Rueda,
nos feu entrega del banderí acreditatiu del premi
“Renaixença”, premis que se lliuraren en el més
de març i que per un erro de llogística no se nos
pogué entregar en l’acte celebrat en el museu de
l’Artiste Faller el dia 30 de maig.
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EXPOSICIÓ
9 DIES
D´OCTUBRE

per Ampar Orellano

En acabar, li donàrem la paraula al nostre alcalde
i a continuació en unes paraules tancà l’acte el
nostre president Sergi Gómez, donant pas a que
les nostres falleres majors tallaren la cinta,
quedant d’eixa forma inaugurada l’exposició que
permaneixqué oberta fins al dilluns dia 29.
Esta exposició fon molt ben acollida
número de persones que nos visitaren,
un any més tinguérem que soportar la
en les consegüents pluges que en els
de l’exposició feren amainar el número

per un gran
a pesar que
gota freda,
últims dies
de visites.

No obstant, des d’estes llínees, aprofitem per a
fer un sincer agraïment a totes les persones que
en estos 9 dies nos han visitat, pero sobretot
agraïm
les paraules de carinyo i d’alé que de
la majoria d’elles rebérem. Són estes paraules i
les palmadetes a l’esquena lo que nos reconforta,
donant sentit al nostre treball i que nos ajuden a
no decaure en la nostra trayectòria que des de fa
molts anys nos hem traçat:
“Quaranta
cultura”.

anys

fent

falla,

fent

festa

i

fent

Ampar Orellano
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L’Albuferenc de l’Any, és un guardó que la nostra comissió
be otorgant des de 1989, i que naixqué per un únic motiu:
premiar a les persones que destaquen pel seu esforç i
treball realisat en pro de la nostra falla, de la nostra
cultura en totes les seues facetes i en l’ample contengut
d’esta paraula i que tot junt conjuga un sentiment d’amor
a la nostra Pàtria.
En aquell moment decidírem que el premi havia de ser
molt significatiu i vinculat al nostre nom, L’Albufera, ¿i
qué pot ser més significatiu que un barquet?. Aixina que
decidírem que fora una rèplica dels barquets tradicionals
de l’Albufera fet de forma artesanal i que representa el
reconeiximent de tota la nostra comissió.
El primer Albuferenc li fon concedit al Mestre, Director
i Compositor de música D. Salvador Chulià Hernàndez, en
agraïment al passodoble del qui és autor i que nos dedicà
pel dècim aniversari de la nostra comissió, titulat
“Falla L’Albufera”.
Este guardó era entregat en un acte especial que realisava
la falla, pero no quedava constància escrita d’este fet
tan significatiu per a nosatros, per lo que decidírem en
l’any 2003, dedicar-li una pàgina que des d’eixe moment
és una part molt important del nostre llibret.
En l’any 2004, celebràvem els 25 anys de la nostra fundació
i decidírem que era una efemèrides a on l’Albuferenc no
podia recaure en una persona alié a la nostra comissió.
No fon u sino onze els que ostentaren el càrrec, puix tots
i cada u d’ells veren nàixer a la nostra falla, uns com a
infantils i uns atres com a jovenils.
Han passat 15 anys i novament estem de celebració perque
enguany ne complim 40 fent falla i de la mateixa forma
que en els 25, decidírem que en est aniversari fora
algun membre de la nostra comissió en qui recaiguera
l’Albuferenc.
Nos reunírem per a decidir sobre este tema i molt pronte
aplegàrem a un consens. “Pares de la Constitució”, nos
queden molt poquets, uns perque nos deixaren físicament
fa temps i uns atres perque ya no estan en el món de les
falles, aixina que la decisió estava presa: Seria Bernat.
Ell és una persona que conjuga perfectament tots els
mèrits necessaris. Forma part de la nostra comissió des
de la seua fundació de forma ininterrompuda. Faller fins a
la mèdula, ostentà el càrrec de President en el tercer i
quart any. És des de fa molts, component de la Secció de
Cultura, pero no hi haurà departament de la nostra falla
que necessite de la seua colaboració, que no siga atés
de forma immediata. Ha segut i és component del grup de
teatre i director teatral en les nostres presentacions
i ha actuat en algun que atre playback quan aixina ho
ha requerit el guió. També du uns anys eixercint com a
fotógraf oficial de les nostres falleres majors i de tots
els events que se realisen a lo llarc de tot l’any.
En la junta volien que se portara en secret i que fora una
sorpresa el seu nomenament en el dia de la presentació del
nostre llibret que és quan se dona a conéixer públicament
el nostre Albuferenc.
¿Pero cóm anava a ser possible això? Si ell i yo som
els encarregats de portar tots els escrits i les fotos
pertinents a l’imprenta i de revisar totes les pàgines
del llibret abans de donar el vist i plau per a la seua
confecció.
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L’ALBUFERENC
DE L’ANY
2019

No hi havia forma humana de portar-ho en secret i lo ben
cert és que conforme anaven passant els dies i ya li havíem
donat la benvinguda al nou any, com l’escrit no apareixia
per cap lloc, Bernat escomençava a impacientar-se (yo diria
que a posar-se un poquet nerviós), per lo que no tinguérem
més remei que primer el nostre president i en acabant els
companyers de cultura donar-li l’agradable notícia.
Lo bo d’haver-se enterat de bestreta, és que nos ha
permés recuperar una tradició que fa uns anys, per les
circumstàncies adés comentades, havíem abandonat. Me
referix a l’entrevista al nostre Albuferenc, que enguany
he fet en molt de carinyo, assentats u davant de l’atre,
en sa casa i acompanyats de forma molt discreta, com ella
és, de la seua dòna, Maria Ampar.
A.- ¿Qué és lo que sentires quan el “presi” te tocà per a
donar-te la notícia?.
B.- La veritat és que vaig sentir una estranya emoció. No
era qualsevol notícia, i fon tan inesperat que necessití
uns quants segons per a situar-me i poder contestar. Me
quedí realment molt, molt sorprés.
A.¡Confessa’m!, ¿aplegares a posar-te nervioset quan
faltaven poquets dies per a entregar tots els treballs a
l’imprenta i no se sabia res ni de qui era l’Albuferenc ni
de l’escrit?.
B.- Vosatros ya coneixeu el caràcter que tinc, que m’agrada
tindre-ho previst abans de que ocórrega.
La proposta d’Albuferenc que teníem no la passaven per
junta i ningú dia res al respecte. Anàvem en els dies
justets i això fon el desencadenant dels nervis o de la
preocupació.
A.- Havíem previst una reunió “trampa” el president i els
de cultura per a donar-te la notícia, pero el president
considerà més oportú tocar-te ell primer. ¿cóm definiries
la reunió en els teus companyers de treball?
B.- D’entrada, llamente haver-vos llevat el factor sorpresa,
perque sense donar-me conte, en la meua preocupació vaig
forçar que m’ho digueren, pero en eixa reunió a la que vaig
acodir sabedor de la notícia, m’alegrí molt de vore les
vostres cares de felicitat mentrimentres ho comentàvem.
A.- Com be has dit, el factor sorpresa ha desaparegut, lo
qual nos ha donat l’oportunitat de fer-te esta entrevista,
que per a mi és molt important perque estic arreplegant els
sentiments d’un Albuferenc. ¿Qué te pareix que siga yo,
la teua companyera (algunes voltes la teua ombra) en la
que treballes colze en colze l’exposició 9 Dies d’Octubre
i tots els temes del Llibret, qui te faça l’entrevista?
B.- És una situació un poc estranya, és com si fora “el
caçador caçat”, perque m’estàs fent a mi lo que normalment
fem des de la secció de cultura. Resulta una “estranyaagradable” situació.
A.- Vosatros sou fallers els 4 membres de la família, (bo,
5 contant a Emma). Dis-me, ¿cóm ha caigut la notícia en
l’entorn més estret de la teua família, que són la teua
dòna i els teus fills?
B.- M’imagine que casi en la mateixa alegria que la vaig
rebre yo. Sempre he considerat que se deu de reconéixer
el treball que fa la gent de la falla, pero mai he pensat
en que ningú me reconeguera el meu, perque el faig molt a
gust, perque m’agrada i perque ix des de molt dins de mi el
colaborar en lo que puga, pero ser a u mateixa al qui li ho
reconeguen... “encara no m’ho acabe de creure”.
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A.- En el 25 aniversari se feu un Albuferenc colectiu en
reconeiximent als fallers que des de l’any de la nostra
fundació, en aquells moments infantils o jovenils seguien
treballant en la falla de forma incondicional. I dic yo,
si en això foren Albuferencs pels 25 anys ininterromputs,
sent tu u dels “Pares de la constitució”, ¿cóm veus que
en el 40 aniversari, tota la gent haja pensat en tu perque
consideren que per mèrits propis has d’ostentar este
càrrec?.
B.- En primer lloc que soc molt major, perque quan venen
estes coses d’homenages, premis o reconeiximents, és
perque realment t’has fet molt major, encara que a mi no
me preocupa massa perque soc molt conscient de la meua
edat. Ara be, considere que els 40, són com els 10, 15 o
20, puix nosatros no som una falla molt donada a celebrar
tant d’aniversari dins del folclor faller. No obstant
pense que per a celebrar els 50 anys, els que estiguen o
estigam, ixcà fórem els mateixos en eixe moment, sí que
correspon vore quines són les persones que han estat i
continuen estant i fer-los un reconeiximent global.
A.- Quan faig una entrevista o a l’entregar el guardó
en la presentació del nostre llibret, sempre dic que
ostentar este càrrec comporta una série de compromisos.
¿Qué més compromís en la teua falla te pot demanar la teua
comissió, en tot lo que treballes i has treballat i per
lo que eres mereixedor d’este guardó?
B.- Els que me coneixeu be, sabeu que sempre dic que
lo únic que me falta fer per i per a la falla és ser
fallera major i crec que és impossible, ¿Tu me diràs a ón
m’enganchen els monyos?.
A.Bernat, sempre tens la possibilitat de fer-ho
realitat si acceptes eixe paper en la posta en escena
d’algun apropòsit de les nostres presentacions.
B.- Sí que hi ha hagut gent un poc més atrevida que yo
que ho ha realisat, pero tot és possible perque, en clau
d’humor és la meua forma de viure.
A.- Done fe de lo que dius, perque eixa clau d’humor la
fas patent tots els anys al conjugar en el tema principal
de cada llibret un escrit a on fiques la nota d’humor que
te distinguix.
B.- Quan hi ha que estar sério, s’està i quan se tracta de
passar-ho be també. Per ad això som fallers, en l’espirit
de passar-ho be, de fer festa i entregar-la al carrer i
guardar les tradicions que és molt important per a qui se
senta valencià, potenciar-les i sobretot fer us d’elles.
¡Apunteu-vos, estigau, colaboreu!. Yo no entenc, perque
no és la meua forma de ser, al faller que només acodix
a la semana de falles o poc més, encara que totes les
postures són d’agrair.
A.Estem aplegant al final. Vaja per davant la meua
enhorabona, perque sé que el barquet d’enguany va a la
millor casa que podia anar: “a la de Bernat”. Sé segur
que vas a sentir-te acaronat per tots els fallers i tots
aplaudirem el teu nomenament, pero ¿a quí més tens que
agrair tu, la colaboració per a fer possible eixos mèrits
que t’han permés conseguir el guardó?.
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B.- Com t’he dit adés, n’hi han fallers que només ho són
en la semana fallera, viuen casi tot l’any en l’anonimat
i entre ells està especialment la meua dòna, Maria Ampar.
Puc dir que és “fallera consort”, els 365 dies o 366
quan l’any és bisext tinc de forma incondicional el seu
recolzament. Li agraïxc moltíssim que mostre un gran
respecte per la meua forma de ser, de viure i d’entendre
la vida, pero molt especialment li agraïxc des de lo més
fondo del meu ser, que en la seua forma de ser, mai,
mai, m’ha fet tindre cap sentiment de culpa per haver-la
deixat tantes voltes a soles en la nostra casa.
A.- Per acabar, ¿vols afegir alguna coseta més?
B.- Simplement i molt breu: gràcies, moltes gràcies a
tots pel vostre reconeiximent. Me sent en estos moments
molt afortunat de passar a formar part del Colectiu
d’Albuferencs que enguany ne complix 30, puix en ell
figuren noms de persones i colectius molt ilustres i
estimats per la nostra benvolguda Falla L’Albufera.
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En 1955 en Catarroja va deixar de circular u dels mijos
de transport més emblemàtics de la nostra història local:
el tramvia.
Esta és una chicoteta part en l’aportació que un servidor
fa al recort de la memòria del nostre poble en el meu
primer artícul d’est estimat llibret, i que solament
espere despertar la curiositat sobre una part del temps i
llocs que ad alguns com yo, només coneguérem gràcies a les
aportacions que les persones deixen per a que nosatres
hui pugam tornar a donar-los vida o a recordar-los.

EL TRAMVIA
DE CATARROJA

per Raül
Rosaleñ Garrido

Per a ficar-nos una miqueta en situació, contarem l´història
del tramvia, de la seua vida i lo que va supondre per als
catarrogins inclús despuix de la seua desaparició.
La primera notícia sobre esta llínea, apareix en la Gaceta
de Madrit, el 7 de març de 1885 a on Jenaro Muñoz Ortiz, de
Catarroja i, José Zaragozà veí de Valéncia, presentaren
el proyecte de la llínea i demanaren la concessió d´un
tramvia de Valéncia a Catarroja per la carretera de Cases
del Campillo a Valéncia.
El proyecte es va espondre en la Gaceta per a recavar
unes atres solicituts que milloraren la presentada, pero
al final es va concedir en tracció animal, a la Societat
Pasqual Carles i Companyia (també concessionària del
tramvia de Burjassot i Godella), el 14 de maig de 1890
per a 60 anys.
La llínea número 20 escomençava el trayecte en la plaça
de Sant Agustí i aplegava a Catarroja i més tart a Silla,
parant entre uns atres llocs en la plaça nova. Contava
en un primer moment en l’any 1898 en 56 cavalleries i
12 coches i se transformà de tracció animal a tracció
elèctrica gràcies a un proyecte de l´ingenier Carlos
Blanco.
El 14 de març de 1900 es va fer la transferència de la
concessió en mans de la Companyia de Tramvies de Valéncia
a Catarroja, que va ser acceptada per l´administració.
Una vegada adquirida per la Companyia General de Tramvies
elèctrics de Valéncia, se dotaren de tracció elèctrica
en virtut d’una concessió del 17 de giner de 1911 i es
va autorisar el seu servici, el 24 d’abril del mateix
any, inaugurant-se el seu primer trayecte el 29 d’abril
de 1912.
Quan estava acabant-se la concessió en 1954, en la CTFV
es plantejaren les opcions de modernisar les llínees
de tramvies, be en nou material o trolebusos o la de
desmantellar-los obtenint grans beneficis en la venda
de la ferralla i l’especulació immobiliària, la fi del
tramvia interurbà era evident i es va clausurar la llínea
de Valéncia a Catarroja i Silla l’1 de novembre de 1955.
Més allà de les dates històriques, per als veïns de
Catarroja supongué una multitut de vivències, recorts i
anècdotes durant i despuix de la seua incursió que hui
en dia no té punt de comparació, encara que vivim en
la societat virtual més conectada, en aquells anys el
tramvia era un punt de trobada real en el que socialisar,
interactuar, informar-se i anar a treballar o guanyar-se
el jornal de les persones que allí estaven en el dia a dia.
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Catarroja 1900... quiosc de tio Manolo
junt a l´ermita de Sant Antoni, es podem
apreciar les vies del tramvia.

Estem parlant d’un mig de transport molt accessible, el
seu preu uns 50 cèntims i la seua duració, 45 minuts
de dia, si tot anava be i 25 minuts per la nit, est ad
eixes hores era batejat com a “El borracho” per acollir
o arreplegar als més festers. El trayecte, en el que es
feen més de 60 parades, en una d’elles, la de la Creu
Coberta, pujaven els consumers que inspeccionaven als
viagers per a cobrar-los un impost per entrar aliments en
la ciutat, i les dònes que tenien més picardia, ocultaven
els quemenjars baix de les seues faldes per a que no els
cobraren, tot açò derivava en una falta de puntualitat
molt gran, lo que va motivar a l’orquesta Català que ho
recordara en una cançó que dia: “El Tramvia de Catarroja
que arribava sempre tart” per lo que no era d’estranyar
que la gent a la mínima baixara del mateix i caminara
al seu costat desesperada per la situació i intentara
agarrar el de davant.
Lo més destacable entre atres coses, era que les parelles
de la nostra població aprofitaven el llarc trayecte per a
festejar. El Sele, natural de Catarroja, que es dedicava
a la confecció d’espardenyes en el Raval, fea de les seues
com a carteriste en eixos viages. Tal era l’afició, que
existia una escola en el mateix barri a on el método que
amprava i que el feu popular “la Pinça” s´ensenyava ací.
Atra de les coses que varen ocórrer en esta llínea és
l’assessinat de Miguel Peris Diego, l’alcalde en 1920,
per un desconegut el 26 d’agost quan en el camí de
trànsits, un individu va pujar a la plataforma del coche,
li pegà un tir i en acabant va fugir.
Els passejos eren llarcs i intensos que encara que existia
alternativa en els autobusos de l’empresa Auvaca, que
eren el doble de cars i eficients en temps, no va ser fins
a la seua desaparició quan fon assumida com l’alternativa
clara i és que el tramvia tenia la seua màgia, o preus més
populars, per al desplaçament de totes les persones de
les poblacions per a on passava, per açò no és d’estranyar
que se li fera una despedida com es mereixia en fotografies
i viages de personalitats, despedint-lo en l’honor i la
tristea per lo que suponia, pero sobretot en la nostàlgia
de perdre una peça fonamental de les primeres conexions
en la capital de les persones, del comerç i dels barris
veïns.
Una vegada va desaparéixer el tramvia, les vies formaren
part del païsage, s’aumentà l’acera més pròxima ad esta
per als viandants i açò canviaria la forma de viure de la
gent, era un temps en el que el poble havia creixcut molt
i la carretera s´havia convertit en l´artèria principal de
la vida social dels veïns, en la seua majoria llauradors,
llavors, una vegada acabada la faena es canviaven i eixien,
al cine, al bar o passejar, es fea molta vida nocturna,
encara que la gent vora les 12 se retirava, les dònes
eixien tres dies a la semana, dimarts, dijous i dissabte,
i sempre si era festiu per a passejar i este en lloc de
fer-se per la vora eixamplada es fea per la carretera pel
mig de la calçada i les vies, compartint-la i molestant
inclús als vehículs que circulaven per ella. Tal era la
situació que per a canviar la conducta de la gent, que
ho vea com a una costum de tota la vida, el consistori
tingué que recórrer a obligar informant en cartellets i
baix pena de multa i més tart en la vigilància de dos
guàrdies, uno per cada banda de les vores, per a canviar
esta situació, que finalment canvià.
Operari de manteniment de vies
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Més tart una vegada desmantellades les instalacions
el lloc que ocupaven les vies passaren a formar part
d’obres públiques, que varen aprofitar per a fer més gran
la calçada des de Valéncia per a que els coches i els
autobusos circularen més amples, açò és lo que s´haguera
produït si no haguera segut per la mediació de l´alcalde,
llavors, Emilio Porcar Lliberos, que va conseguir que el
terreny deixat per a les vies passara a formar part de la
vora i no de la calçada, diferència important en tota la
llínea i les demés poblacions, quedant més o manco com
actualment la coneixem.
La meua més sincera gratitut a les persones que feren
possible abans, durant i despuix de que este transport
canviara i interactuara tan profundament en el reﬂex de
la nostra població i la nostra història, fins a conéixer
ubicacions, imàgens, cançons, persones, vivències i
anècdotes que transformaren la carretera i la vila com
la coneixem actualment, en memòria dels tramvies de la
llínea 20 de Catarroja.

El tramvia de Catarroja al seu pas per la Creu Coberta
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APUNTS
D’UNA COMISSIÓ
FALLERA QUE FA
40 ANYS
per Juan José
Villanueva

Estimat llector, 40 anys d’història donen molt de sí,
personalment haguera pogut escriure cinquanta escrits
com este recordant les vivències vixcudes durant estos
primers quaranta anys de vida de la meua comissió. Estos
sis escrits són només pinzellades de l’història d’una
comissió que ha anat canviant a lo llarc del temps i
que ha fet història en el poble de Catarroja. Com dia un
professor meu de l’Institut de Catarroja, que per cert
també està d’aniversari, en este cas el 50. Les persones
passen pero l’institució perdura i aixina s’escriu
l’història.

ANFÓS RAMON, EL NOSTRE POETA DE 1984 A 2013
En 1983 va ser la primera volta que el llibret de l’Albufera
conseguia un premi en el centenari concurs de llibrets
de falla de Lo Rat Penat, concretament va ser el tercer
premi de la secció Regne de Valéncia, a on participem les
falles que no som de la Ciutat de Valéncia. Aquell any 83
els versos de l’explicació i relació de la falla nos els
va fer Enric Goméz Fajarnés, poeta veterà que vivia prop
de l’estació del Nort. Justament els dos primers premis
d’aquell any, havien recaigut en llibrets escrits per
Anfós Ramon i Garcia. Coneguérem a Anfós Ramon gràcies al
professor catarrogí Antoni Garcia Carpio que nos concretà
una entrevista en sa casa en el carrer Lluís Oliag de
Valéncia, en el barri de Russafa. Allí acordàrem que nos
faria el llibret per a l’any 1984 quan la falla celebrava
el quint aniversari. Anfós nos posà la condició de que
el llibret no entraria en el concurs de Lo Rat Penat,
potser que això fora una prova, per a que li diguérem que
no, perque ell ya fea molts llibrets i alguns d’ells de
falles de la secció especial. La nostra resposta de part
del president de la comissió, llavors, José Manuel Romeu
va ser que la comissió no volia premis, sino el prestigi
de contar en un poeta de la categoria d’Anfós Ramon.
Quan Pasqual Carrasquer concretà les escenes de la falla
i la comissió va fer la crítica, tornàrem a casa d’Anfós
en una escena que es va repetir durant 30 anys. Passàrem
al seu despaig de reduïdes dimensions a on tenia tots els
guardons obtenguts, les ﬂors naturals, les englantines,
el premi de la vendimia de Jeréz, els nomenaments de
faller d’honor i no podia faltar la Senyera de Lo Rat
Penat, en el seu moble escritori. Allí comentàrem les
escenes i la crítica de la falla, molts anys, es queixava
que la crítica era pobra i que faria lo que podria.
Passats uns mesos i quan els versos de l’explicació i
relació de la falla estaven ya fets, era costum llegir el
llibret abans de les festes de Nadal, i la primera volta
fon cap a la fi de 1983 en el casal del carrer de la Font.
A lo llarc dels anys ho férem en el casal del carrer de
Navarra i finalment ya en el del carrer de Sant Pere. Anfós
també fea els versos de les Falleres Majors que eren
recitats en acabar la llectura del llibret. Tot un ritual
que en els primers anys acabava en una partida de truc
entre Anfós, el tio Enrique, Ramon Sancho i algun faller
més, que es sumava a la festa. Aquell any de 1984, el
llibret es va presentar al Concurs i obtingué el Primer
Premi del Regne de Valéncia (llavors no hi havia encara
premi extraordinari del Regne de Valéncia) per ser el
primer, potser que el tinga catalogat com el millor que
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va fer, a partir d’aquell llibret ne vingueren molts més
fins a l’any 2013. Anfós no solament nos va fer el llibret
de la falla gran i els sonets per a les falleres majors,
també en 1996 va actuar de mantenedor en l’exaltació de
les Falleres Majors, nos va fer la lletra de l’himne de
la falla en l’any 2010 i esporàdicament colaboracions i
poemes com el del Barri de les Barraques, a la comissió.
En l’eixercici faller 2007-08, el llibret de la nostra
comissió, i l’exposició 9 dies d’Octubre, els dedicàrem a
la seua vida i a la seua obra, un homenage que va poder
gojar en vida junt a la seua família. Anfós també té
l’Albuferenc de l’any, el nostre màxim reconeiximent, en
l’any 1988.
Nos deixà el 17 de juny de 2014, i des de llavors en el
nostre llibret sempre hi ha un raconet de recort al que
va ser el Patriarca de les Lletres Valencianes i el nostre
poeta durant trenta anys.

EL CAMPANAR DE SANT MIQUEL.
En l’any 2009 l’artiste Julio Fabra nos va construir una
falla que tenia un volum descomunal, el seu perímetro
pràcticament ocupava tota la plaça de la Llongeta, encara
que no tenia massa altura. Era tal el seu volum que les
fotos des de dins de la plaça resultaven incompletes i
sense perspectiva. Tinguérem la feliç idea d’intentar fer
una fotografia des de les altures, i que millor lloc que
des de dalt del campanar de Sant Miquel.
Parlàrem en Don Bernabé, retor de Sant Miquel i el dia de
Sant Josep en acabar la missa i abans de la tradicional
paella en el pavelló, Don Bernabé nos va obrir la porta
de l’església i la de la torre. En esta primera expedició
pujàrem fins a les campanes, Bernat i yo mateix, en arribar
dalt férem unes fotos verdaderament espectaculars, una
d’elles la podeu vore en el llibret de 2010. I des d’aquell
any, la pujada a la torre s’ha convertit en un acte més
del dia de Sant Josep. Escomença l’escala per a pujar a
la torre en la porta de Sant Pere, la que dona a la Plaça
de la Llongeta. En primer lloc i despuix d’uns minuts
d’ascens arribem al cor, lloc a on es situa la coral i a on
es troba l’orgue que es fa sonar en dies solemnes com Sant
Miquel, Sant Pere o Santa Cecília. Des d’a on es veu una
vista espectacular de la nau central del temple, a partir
d’este tram la cosa ya es complica, la següent parada és
a on trobem el rellonge, en una habitació menuda a on
apenes caben tres persones, allí podem vore el rellonge
antic, aquell al que els serenos en els anys cinquanta
i xixanta tenien que donar-li corda tots els dies per a
fer-lo funcionar. A partir del rellonge l’escala es va
fent més estreta i més empinada, pels ventalls allargats
podem mirar com anem prenent altura. L’últim tram fins
arribar a les campanes semblen els últims escalons del
Micalet, són escalons molt empinats i en forma d’escala
de caragol, per a arribar a les campanes es té que passar
per un forat molt estret a on apenes cap una persona. Ya
dalt la vista és impressionant, per l’est, es veu tot el
Barri de les Barraques, l’Albufera, el Port de Valéncia
i el mar Mediterràneu, i la campana que dona a l’est és
Filomena-Elisa que data de 1924, i és la segona més gran.
En el Sur és la part que dona a la Plaça de la Llongeta
i des d’a on tots els anys fem la ya famosa foto des de
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les altures. Podem vore el carrer de la font i els pobles
d’Albal, Beniparrell i Silla, la campana que es troba
allí és Elvira-Maria que també data de 1924. Per la cara
Nort la que dona al carrer de l’església la vista és dels
barris del Mercat, el Charco i el poble de Massanassa, i
la campana Maria Dolores és la segona més antiga i data
de 1900. La cara oest a on es troba la campana Miquel,
la més gran i més antiga, data de 1782 i es va refundir
en 1972, dona a la plaça Vella i al carrer de Cervantes.
Més llunt es veu tota la plana de Paiporta fins a Torrent.
Una magnífica vista de tota la comarca de l’Horta. Molts
fallers especialment els infantils s’apunten per a pujar a
la torre, és una experiència única, una vegada dalt, temps
per a fer les fotos en les campanes i també d’escoltar
les campanades del rellonge, be donant les hores o els
quarts. Una vegada baix algun any també hem visitat el
transsagrari, habitació que està darrere de l’altar major
i que és una verdadera joya del barroc, fon restaurada
fa uns anys. Molt recordat va ser l’any 2015 quan les
falleres majors Paula i Sandra es varen atrevir a pujar
al campanar vestides de Fallera.

LA PLANTÀ DE 1982
És la vesprada del 15 de març de 1982, la plaça de la
Llongeta està solitària, només hi ha un montó d’arena a
un costat de la plaça. Mentres en el carrer de l’Església
a poc a poc van reunint-se els fallers, per a escomençar
lo que serà la tercera plantà en l’història de la falla
l’Albufera, per fi arriba Agustí “l’algepser” en el seu
camió gran a la plaça, és l’hora d’ escomençar la plantà,
ràpidament pugen tots els fallers al camió per a anar
a la nau a on des de fea alguns dies havien portat la
totalitat de la falla. Primer cal carregar el soport de
baix, s’explicava Bernat que eix any era el president,
una vegada carregada aquella gran gàbia de fusta tornàrem
a la plaça. Mentres en el casal el chocolate escomençava
a fer-se i els primers chiquets començaven a arribar. Se
sentien els primers trons de bac i els primers “petardos”;
la festa podíem dir que ya havia escomençat.
En el següent viage del camió portàrem la gran copa que
anava a ser el remat de la falla, dedicada al que fon
l’acontenyiment d’aquell any: el Mundial 82. El tio Paco,
el Cholatero, u dels fallers més veterans li preguntà
al president, ¿a ón la deixem?, Bernat “el president”
li contestà: davant de la biblioteca, en el lloc a on
menys moleste. “Yo crec que ara nos convé portar la
peça central, comentava Àngel “el secretari” en Agustí,
“perque aixina ya tindrem tot el cos central de la falla
en la plaça”. El gran estadi, degut a les seues dimensions
venia en una plataforma que era arrastrada per un tractor
i a poc a poc i en dificultat anava acostant-se pel carrer
de la Font. Nos tocà tallar algunes tires de banderes i
també alçar algunes de les llums que dies abans havia
instalat Lluís “palabritas” en la plaça.
A poc a poc, la plaça anava omplint-se de gent. En arribar
es va escoltar “tios vingau ací que anem a descarregar”
la pràctica totalitat dels fallers tiràrem mà de la gran
mole de cartó i fusta, i en l’esforç de tots poguérem
portar el camp de fútbol davant de la casa abadia.
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La chocolatà per als infantils havia escomençat, i
pràcticament en el casal no cabia ni una agulla, les
falleres anaven d’ací cap allà, del casal (estava llavors
en el carrer de l’església) fins a la plaça i comentaven
lo bonica que seria la falla quan estiguera acabada.
Cada viage que fea el camió, anava més ple de gent, i
anaven portant les plataformes i les bases de la falla.
De repent “Poldo” exclamà “Ya el tenim ací” era el gran
mestre faller Pasqual Carrasquer, acompanyat per Chimo
el seu home de confiança i tots els operaris, fusters,
pintors, més de 20 persones, que es posaren ràpidament
a treballar. En vint minuts els cos central de la falla
estava montat horisontalment, ocupava des dels escalons
de l’església fins a un poc més del centre de la plaça,
les tres grans peces s’havien acoplat perfectament: la
base central, el gran camp de fútbol i la copa que fea
de remat. Bernat, el president, i la fallera major Lucia
estaven molt nerviosos, havia arribat el moment d’alçar
la falla a la manera tradicional “al tombe”. Preparats,
en la base de fusta estaven els operaris de Pasqual, junt
als fallers Manolo Ferriols, Alejandro, Poldo, Enrique
Villanueva, José Manuel Sancho, Boro, Damián... Un poc més
avant estaven també preparats Àngel, Juanjo Villanueva,
José Juan “el Sollanero” JM Romeu, Ramon Sancho (que
li havien donat permís en la mili) i en la part final
Pepe, Agustí, Lluís, Toni. Quan Pasqual Carrasquer digué
¡¡AMUNT!! a poc a poc, el gran cadafal de fusta i cartó
començà a posar-se dret, i quan estigué completament
plantat resonà per tota la plaça el “triquitrí, triquitrí
falla l’Albufera”
La plaça bollia de gent i les falleres: Elvira, Mari
Carmen, Mari-Angels, Pili, Mercedes... comentaven lo
bonica que era la falla, enguany el primer també cau,
era l’opinió d’algunes, en canvi unes atres falleres
dien més prudentment “esperem-nos a demà ad estes hores”.
Completàrem els viages portant les bases que quedaven i
els més de vint ninots que tenia la falla. L’equip de
Carrasquer escomençà a treballar ràpidament; tot acoplava
a la perfecció, apenes hi havien desperfectes i en acabar
de sopar i fer-nos un bon café, perque la nit anava a ser
llarga, colocàrem els ninots. Pasqual els tractava com si
foren fills d’ell, finalment colocàrem els cartells i per a
acabar les tanques. El tercer monument de l’història de
la falla l’Albufera estava ya preparat...

ELS MISERABLES
Els Miserables és sense dubte u dels números més recordats
que ha interpretat el grup de Playback de la nostra
comissió a lo llarc dels quaranta anys de l’història de
la falla. També és recordat en emoció i sentiment, perque
dos dels seus protagonistes principals Paco “El Viu” i
Juanjo Raga nos varen deixar massa pronte.
El nostre primer contacte en Los Miserables, va ser en
giner de 1994, quan yo tenia que anar a Madrit a una
jornada sobre la química del mig ambient a la UNED, i
justament Enric Ferrandis tenia la boda d’un familiar,
a l’enterar-se Juanjo Raga que anàvem a Madrit nos va
comentar que estaven fent el Musical que es dia Los
Miserables, era la primera vegada que en Espanya es fea
una obra d’estes característiques i que estava interessat
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en vore-la. Los Miserables s’havien estrenat en octubre
de 1986 i esta era la primera versió en castellà, feta
per Placido Domingo, junior. Recorde que era un dissabte
per la nit, en el teatre Nuevo Apolo. Finalment vàrem
anar Juanjo Raga i yo. Personalment mai havia estat en un
musical i aquella nit l’obra me captivà, no podia creure lo
que estava veent, la música, l’interpretació dels actors,
la posada en escena de la barricada giratòria... Quan
es va acabar Juanjo Raga comprà el casette i comentàrem
que lo que havíem vist s’havia d’intentar fer en un fi
de festa de la presentació de la falla l’Albufera, per
supost no l’obra completa perque per la llarga duració
era impossible.
Aquell any ya havíem fet la presentació, i l’any 95 no
recorde perque vàrem descartar el número, pero a poc a
poc Juanjo Raga anà convencent al grup de Playback i en
especial a la seua directora Núria Blanch. Per fi, per a la
presentació del 96 es va decidir fer el número, una versió
lliure a on precisament u dels personages més importants
com era Javert va ser suprimit, les cançons elegides
foren les més emotives i les més multitudinàries. Per
a escomençar “Otro dia se va” quan Cossete és expulsada
de la fàbrica, continuaria en “Amo del mesón” el ball dels
Thenadier i els seus clients de la posada, seguidament la
cançó “Un dia más” la més emotiva i a on tots els artistes
principals tenen els seus solos, finalment, el número
s’acabava com l’obra en la “Canción del pueblo”. Núria
Blanch era la directora artística i els papers principals
varen recaure en: Juanjo Raga (Jan Valjean) Thenadier
(Paco Raga) Madame Thenadier (Mercedes Pelayo) Fantine
(Cristina Raga) Marius (David Sotelo) encarregat de la
fàbrica/abanderat, (Juan Romeu) i entre els secundaris que
encara estan en la comissió: Jorge, Rosa, Mari-Angeles,
Isabel i Laura.
El decorat estava format per làmines pintades en els
motius alegòrics del musical i el mobiliari eren les
taules del bar el Viu i escales de fusta velles que
simbolisaven la barricada. El dia de la presentació de
les nostres falleres majors, aquell any Pili Nácher i
Maribel Blasco, fon el dumenge 11 de febrer de 1996, en
la casa de la Cultura d’Albal. Completament plena, es va
estrenar el número que entusiasmà al públic assistent.
Més de 10 minuts d’ovació que els obligà a fer un bis de
la cançó final. En el concurs de playback de les festes
de Sant Miquel tornàrem a repetir l’actuació, pero en
dos parts degut a les bases del concurs, no cal dir que
el número quedà deslluït, aixina i tot nos donaren el
segon premi, el mateix que en el concurs de fi de festa.
El número el tornàrem a fer en la presentació del 2012 en
l’homenage a Paco el Viu i tornàrem a actuar en el concurs
de playback de Sant Miquel conseguint de nou el segon
premi. En resum “Los Miserables” un número que va marcar
una época des de llavors els fi de festa de la comissió no
han segut igual... També un recort emocionat a dos dels
protagonistes principals del número i que ya no estan
entre nosatres com són Paco Raga i Juanjo Raga, sempre el
número de “Los Miserables” estarà lligat als seus noms.
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ELS CASALS DE LA FALLA L’ALBUFERA
En estos 40 anys d’història de la comissió hem passat per
cinc casals, sempre en el barri de Les Barraques i prop
de la plaça de la Llongeta. En 1979, una vegada feta la
reunió de l’apuntà en la falla que va ser en l’antic bar
Aguilar en el carrer del Casalet, s’iniciaren les gestions
per a trobar un local que fora la seu de la recent creada
comissió. El primer casal de la Falla L’Albufera estava
situat en el carrer del Peix nº19, en ple cor del barri
de Les Barraques a escassos metros d’a on naixqué la banda
de l’Empastre, era una casa molt vella (encara existix) i
de reduïdes dimensions, allí se feren les reunions aquell
any i també funcionava l’oficina d’economia (encarregant-se
Enrique, Ramon i el tio Paco el Chocolatero de les rifes
i de les loteries) ya quan vingueren les falles de 1980,
evidentment s’havia de buscar un atre lloc a on fer els
sopars i els actes, se llogà la planta baixa que fea cantó
entre les Placetes i el carrer de Sant Pere, molt prop d’a
on estem actualment.
En el segon any estrenàrem casal, situat en el carrer de
l’Església nº 10, molt més prop de la plaça de la Llongeta
i que nos serviria per a estar més cómodos i poder celebrar
allí tots els actes. El local tenia dos habitacions a
l’entrar que destinàrem la de l’esquerra a la secció
d’economia i la de la dreta a la presidència i secretaria
i a on teníem l’archiu i també poder rebre visites. Tota la
planta baixa era un local, a on féem els actes de la firma
dels contractes, les proclamacions de les falleres majors,
els berenars d’infantils i també arribàrem a fer alguna
obra de teatre curta. Dalt teníem l’andana a on deixàvem
secar els trons de bac (hui en dia el fet seria impensable)
en el balcó teníem en ceràmica l’escut de la falla i dos
màstils per a posar les banderes els dies més festius. El
casal del carrer de l’Església l’abandonàrem en 1984, allí
estiguérem tres anys, i com a anècdota allí estaven el dia
del colp d’estat del 23 de febrer de 1981, la reunió es va
suprimir i tots cap a casa.
L’any 1984 tornàrem a inaugurar casal, esta vegada passàrem
a l’atra part de la plaça, concretament al carrer de la
Font, al costat del forn del Rei, des d’allí véem la falla.
El casal del carrer de la font era paregut al del carrer de
l’església, pero allí teníem tota la casa per a nosatres,
una casa ampla en un corral i una porchada, que donaven
al carrer de Las Cortes. La planta baixa tenia també dos
habitacions només entrar, a l’esquerra estava economia i
a la dreta la presidència i secretaria. Tota la planta
baixa era molt ampla i allí féem les juntes directives en
l’hivern i allí vingué per primera volta Anfós Ramon a fer
la primera llectura del llibret en decembre de 1983. En
l’estiu el corral era perfecte per a estar a la fresca i
fer allí les juntes, també féem bous al carrer en la zona
del carrer de les Corts i en el taller de Blai “el fuster”
en la vaca que nos compraven tots els anys els fallers
d’honor. Donant al corral teníem també una habitació a on
estava la primera TV que comprà la comissió, allí véem els
partits de fútbol. Pero lo més característic del casal
del carrer de la font era l’andana, la part de dalt de la
casa, a on pujàvem per una escaleta estreta i allí era a
on féem els actes més representatius, montàrem un chicotet
escenari fent obres de teatre i els primers playbacks
infantils.
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La casa tenia dos balcons, u que donava a la plaça de la
Llongeta i des d’a on se podia vore la plantà i la cremà
de la falla perfectament, i l’atre més chicotet donava al
carrer de la font i era ideal per a vore des d’allí les
provessons, les cavalcates...
En este casal el grup de cultura ya organisà la primera
exposició de pintura de “cambra” en la que participaren els
pintors, Santiago Rodriguez i Adrià.
Este casal el tinguérem que abandonar, molt al nostre pesar,
puix allí estàvem molt a gust, i el problema que se nos
vingué fon gran perque era difícil de trobar algun local
prop de la plaça, finalment conseguírem que Blai nos llogara
el local adjacent al seu taller en el carrer de Navarra.
Novament, en acabar les falles de 1988 tinguérem que afrontar
un nou canvi de casal, i justament l’any del 10 aniversari,
el primer acte va ser la firma del contracte de la falla del
10 aniversari. Allí tinguérem que fer una obra important
posant l’entaulellat del pis, fent una barra de bar i nous
servicis. Aixina i tot la planta baixa era molt ampla i
ideal per a fer els actes i els ensajos del playback i els
apropòsits de les presentacions. El principal inconvenient
eren les oficines, que estaven dalt en un pis de molt
reduïdes dimensions, allí estava economia i secretaria, i
un replanell que no servia per a molt, també pujàvem per una
escaleta molt estreta i empinada. Allí es conectàrem per
primera volta a internet, en donar-nos d’alta en INFOVILLE,
proyecte pioner en les noves tecnologies. En el casal del
carrer de Navarra estiguérem fins a l’any 1999, més de 10 anys
a on la falla va seguir el seu camí cap al segle XXI, allí
en junta general la vesprada del dia de Sant Josep de 1993,
decidírem indultar i cedir els jagants Albu i Fera, que han
segut restaurats enguany. Aquell casal tenia l’inconvenient
de que estava molt alluntat de la plaça i això era un greu
inconvenient per a la comissió en les festes falleres, la
solució trobada fon construir un pavelló que es montaria
en la plaça de la Llongeta en el solar a on se trobava
l’antic jujat. El pavelló funcionà a lo llarc de molts anys,
l’inconvenient era el seu montage perque es necessitaven
molts dies i moltes nits per a tindre’l a punt i en acabar
les falles es tenia que desmontar i tornar a guardar.
En 1999 passàrem a lo que hui en dia continua sent el
nostre casal. Un casal que és propietat de la comissió de
la falla i que com molts sabeu fon remodelat en 2014. En
1998 en junta general es decidix fer l’inversió de comprar
el casal del carrer de Sant Pere i que antigament havia
segut la cafeteria Perets 13 i posteriorment bar, en eixa
part teníem molt guanyat perque no es tenia que fer cap
tipo d’obra, el problema era el finançament que se solucionà
gràcies a la voluntat desinteressada d’un grup de fallers
que varen avalar en el seu patrimoni l’hipoteca per a
20 anys. Hui en dia podem dir en orgull que el casal és
propietat de la comissió gràcies a l’esforç durant molts
anys de tots els fallers. La cuina, que estava al fondo del
local, la vàrem adequar com a oficines i la part de darrere
com a archiu, posàrem el cartell lluminós i la placa de
ceràmica que ya lluïa en el casal del carrer de Navarra.
Anà passant el temps i en falles continuàvem montant la
carpa, l’antic pavelló que nos tinguérem que desfer d’ell
perque no estava homologat. I ya en l’estiu de 2014 férem
l’última remodelació, canviant la barra i posant-la junt
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a la porta d’entrada, i eliminàrem la cuina i férem
l’oficina d’economia i els servicis nous, també eliminàrem
els escalons que hi havien en el centre del local,
fent-lo aixina més accessible. El 6 de setembre de 2014
celebràrem un multitudinari sopar popular en el carrer,
per a l’inauguració, a on assistiren les autoritats,
membres d’atres comissions del poble, amics i veïns de la
nostra demarcació i la festa acabà en una gran discomòvil
en la plaça de la Llongeta.

PASQUAL CARRASQUER I JOAQUÍN CLAVIJO
El nom de Pasqual Carrasquer estarà des de sempre
lligat a la comissió de la falla l’Albufera, perque va
ser el primer artiste faller que contractà la nostra
falla, i també va ser el primer artiste faller que va
conseguir el primer premi de l’història de les falles de
Catarroja. Pasqual vingué a Catarroja de la mà del que fon
el president fundador de la Falla L’Albufera, Salvador
Peris, que coneixia el seu bon treball i els premis que
havia conseguit en Alzira, Gandia i Silla.
Pasqual nos plantà huit monuments des de 1980 a 1987 i
va guanyar sis primers premis, un segon i un tercer,
ademés de dos ninots indultats (la calavera en 1981 i
el tio Enrique en 1985) la relació entre la comissió i
l’artiste va ser perfecta i s’acabà amistosament en 1987.
La plantà de la falla de Pasqual era espectacular, a la
manera tradicional, al tombe, en internet es troben les
plantades de 1983 i 1985 i podeu admirar una forma de
plantar ya en desús.
Pasqual tenia el taller en el carrer Bernat Alinyo de Sueca,
u dels tallers més grans que he vist, ell ho treballava
tot en cartó, el poliespan escomençava a introduir-se en
aquella época, pero Pasqual era molt tradicional en eix
aspecte. La fusteria de les seues falles era colossal,
a l’haver de plantar-les al tombe se necessitava que
estigueren ben reforçades perque el perill de ruptura era
gran. Pasqual tenia un gran pintor que donava uns colors
molt vius i acertats a les seues falles.
Pero també tenia atres facetes, era un gran artiste
dalt de l’escenari, imitava als grans ídols de la cançó
espanyola especialment al Titi. Estant ya en el casal del
carrer de la Font nos va fer una actuació en l’escenari
que teníem dalt de l’andana; el casal estava totalment
ple i va ser en l’estiu en acabar de sopar, quan nos cantà
la cançó de “Me quemaste como un ninot de la falla” i va
prendre fòc a unes bengales omplint-nos tot el local de
fum. Atra faceta de Pasqual era la seua gran afició a la
pólvora, sempre que venia a firmar el contracte tenia que
tirar un chicotet castell en la plaça per a l’alegria dels
fallers i del veïnat, molts anys vingué també a cremar
la falla donant les instruccions de com tenien que fer la
cremà als bombers.
Pasqual Carrasquer encara viu en el seu carrer de Bernat
Alinyo, als seus 92 anys està totalment retirat de les
falles, pero fins fa uns anys encara li ajudava al seu
hereu artístic i fillol Pasky Roda en el seu taller.
Pasqual ¡per molts anys!
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Si Pasqual Carrasquer és l’artiste de falles grans que
més primers premis ha donat a l’Albufera, en la categoria
infantil este és Joaquim Clavijo. I ¿cóm arribàrem a
Joaquim? senzillament havíem vist les seues falletes en
la falla Port de Silla, nos agradava el seu estil. Aixina
que l’any que vàrem decidir canviar d’artiste infantil,
Joaquim Clavijo era el preferit per la comissió, tenia
l’estil i fea la classe de falla que anàvem buscant, per a
fer un canvi radical en lo que va ser l’etapa precedent de
falles vanguardistes i innovadores, que nos havia portat
a una sequia de sèt anys sense el primer premi infantil.
Sabíem que era molt difícil perque en la falla La Rambleta
plantava un jove talent de Picassent que li dien Francisco
López Albert. Contactàrem en abril de 1994, en la gent de
la Falla Port de Silla i nos donaren el seu teléfon i al
mateix temps també parlàrem en Carles Salans de la Falla
de la Plaça de la Mercé de Valéncia que també nos el va
recomanar. Concretàrem la visita al seu modest taller, una
planta baixa a on apenes cabien dos falles infantils, en
la Ciutat Fallera, l’acort per les dos part va ser ràpit i
total, la falla estaria acabada en octubre i nos la teníem
que emportar i en lo que respecta a la cantitat econòmica
l’acort també va ser total. Joaquim nos faria la falla
infantil, i aquell dia escomençà una relació fructífera
entre la comissió i l’artiste. Nos feu en total 10 falles,
de les quals 7 obtingueren el primer premi, a part també
tinguérem: cinc premis al ninot indultat i tres premis
d’ingeni i gràcia.
La plantà de les falles de Joaquim Clavijo era molt senzilla,
la falla venia ya completament acoplada, inclús en els
cartells posats, era traure-la d’a on estava guardada
i deixar-la caure en la plaça. El primer any sempre el
recordarem per l’expressió i les cares de sorpresa de tots
els presents i satisfacció al vore descarregar la falleta,
de lo bonica que era, i lo ben acabada que estava. Més
sorpresa tinguérem al dia següent, quan l’Alcalde digué que
el primer premi infantil era per a l’Albufera, no nos ho
podíem creure, l’escena es va repetir sis anys més, d’ells
cinc consecutius. Desgraciadament el cicle de huit anys
com va passar en el de Carrasquer es va acabar en l’any
2002, una greu malaltia va retirar a Joaquim de la seua
activitat per uns anys, pero es va recuperar i a poc a poc
i sense presa va fer la falla que nos va oferir i plantà
en 2005, era una falla d’estètica totalment diferent al
seu estil, els temps estaven ya canviant, la forma i els
nous materials de les falles anaven imponent-se. Aquell
any el jurat nos va donar un quart premi que consideràrem
totalment injust, pero com passa sempre, tinguérem que
acceptar-ho. Creguérem que el cicle s’havia ya tancat
definitivament pero no va ser aixina, en març de 2011,
Joaquim contactà de nou en nosatres i nos va oferir una
falla que havia anat a poc a poc construint en el seu
taller, ya tenia una gran part construïda, el cos central
i una escena estaven acabades. En seguida li vàrem dir
que acceptaven la seua proposta. Pero per desgràcia una
greu malaltia va fer que Joaquim morira el 21 d’abril
de 2011. La comissió va creure que el proyecte s’hauria
d’acabar, parlàrem en l’artiste Jonatan Lli, colaborador
del nostre artiste faller d’aquell any Paco Vizcaino, i va
acceptar el repte d’acabar la falleta, sempre respectant

LLIBRET 2019_79

l’idea inicial de Joaquim. La comissió va considerar que
acabar la falleta era com a un homenage a l’artiste i a
la seua dòna Maruja, que tants anys havia treballat al
seu costat. La falla “Fira de Juliol” va ser acabada a
temps i plantà en les falles de 2012, va rebre un quart
premi, pero això era lo de menys, lo important era que el
recort de l’artiste i de l’amic es plasmara en la plaça a
on tants èxits havia tengut.
Joaquim, sempre te recordarem com a l’autor d’aquelles
falletes que encantaven a majors i menuts
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RECORTS I
ENYORANCES
DELS 40 ANYS FENT
FALLA
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LA GUERRA
DE LES FANTASIES
Una guerra molt
particular.
Transcripció:
Bernat López i Galiana
Falles 2019

Dedicat en tot l’afecte al gran humoriste Gila en el
centenari del seu naiximent.
Quan els components de la secció de cultura decidírem que
el treball per al llibret d’enguany seria el moviment
revolucionari de 1519 contra la noblea en el Regne de
Valéncia, més conegut l’episodi com a la Guerra de les
Germanies, i que conseqüentment, les quartilles d’humor
respecte al treball, quedaven adjudicades “per Real
decret” a la meua persona, pensí en fer un relat curt
sobre les guerres o d’alguna guerra concreta.
Passaven els dies i les semanes, i emulant a Lope de Vega
en el famós vers: “Un soneto me manda hacer Violante que
en mi vida me he visto en tanto aprieto;” me doní conte
que el binomi guerra-humor no era precisament fàcil...
La Musa de l’inspiració no apareixia per ningun lloc...
Fins que un dia, i llegint els twits en el mòvil, en u
d’ells, fea referència a Gila, i ahí sí que aparegué la
Musa de l’Humor fent-me una escolteta, (escolteta que li
tocà repetir, perque me passa com al sort de Benissanó,
“que sentia els quarts i les hores no”, digué: Bernat,
¿t’enrecordes del monòlec de Miquel Gila sobre una guerra?
Sí. Puix pense que és adequat per al tema elegit.
Aixina que li fiu
transcriure’l al
modest homenage a
centenari del seu

cas a la Musa, i me vaig decidir a
valencià, i d’esta manera fer-li un
Miguel Gila, que enguany es complix el
naiximent.

Els majors i els de mijana edat el recordaran perfectament,
i els més jóvens s’enteraran de quí era Gila: Un humoriste
costumiste i d’un humor surrealiste.
Abans de la redacció del monòlec, unes breus
biogràfiques i uns apunts a modo de preàmbul.

notes

Miguel Gila Cuesta (Madrid, 12 de març de 1919 - Barcelona,
13 de juliol de 2001) va ser actor, humoriste i dibuixant
d’historietes. Compatibilisà treballs d’empaquetador de
café i chocolate en els d’estudis de dibuix llineal, en
acabar la guerra civil treballà com a fresador mecànic.
Escomençà el seu treball com a humoriste gràfic en la
revista universitària de Salamanca, “Trabajos y Dias”,
més tart publicà en La Codorniz i en Hermano Lobo. L’èxit
en els escenaris li arribà en 1951, quan actuà en Madrit
en el teatre Fontalba, a on interpretà vestit de soldat
un improvisat monòlec sobre la seua experiència com a
voluntari en “una guerra”. En la década dels 50, actuà
en la ràdio.
En 1962, fixà la seua residència en la ciutat argentina de
Buenos Aires. Allí posà en marcha una companyia de teatre,
i en Mèxic la revista satírica “La gallina”. Actuà també
per España, a on va tornar definitivament en 1985.
Ademés de treballar en els guions de “El ceniciento” i “El
hombre que viajaba despacito” Gila, prengué part en el de
la película d’animació de “Historias de amor y masacre”,
dirigida, per Jà (Jordi Amorós) en guió de Gila, Chumy
Chúmez, Ivà i Jaume Perich, i dibuixos de tots ells.
El modo més freqüent d’expressar el seu humor era per mig
de diàlecs figurats (en realitat, monòlecs) al teléfon.
Cal destacar que mai no utilisava paraules malsonants o
polèmiques.
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Per ajudar-vos a entendre el monòlec, als més jóvens, als
que no coneguéreu a Gila, dir-vos, que haveu d’imaginar-se’l
interpretant el paper d’un home de poble, curt d’estudis
i d’enteniment, pero en una gran sensibilitat i un humor
inteligent. També per als jóvens... Pero, ¡Qué vos estic
contant! Vosatres els jóvens podeu entrar en YouTube, buscar
“Gila”, i gojar de l’humor més audaç per a l’espectador més
inteligent.
I ara sí, la transcripció del monòlec “Una Guerra...”:
Riiiiing riiiiingg... ¿Està l’enemic?, ¡”Que se ponga”!...
Una cosa, ¿vostés podrien parar la guerra un moment?… ¿Que
si poden parar la guerra un moment?
(...) Ara sí, ara l’escolte. Volia preguntar-li una cosa.
Açò... ¿Vostés avançaran demà?... ¿A quina hora?... ¿Quan?
¡Ah! el dumenge. ¿Pero a quina hora?...¡Qué! A les sèt estem
tots gitats. ¿I no podrien avançar a la vesprada? Despuix
del fútbol.
(...) Sí, sí, ¿en vindran molts?... ¡Hala!, que bésties. No
sé si hi haurà bales per a tants. Be, nosatres les disparem
i vostés se les repartixen.
Ahir estigué ací l’espia de vostés, Agustí, u baixet, vestit
de “lagarterana”... Que s’endugué els mapes del polvorí,
que els torne que només tenim eixos. Be, que faça una
fotocòpia i nos els torne... Sí, perque ara no trobem el
“polvoró”, dic, el polvorí. ¿D’acort?.
I, ¿podria parar la guerra una hora o aixina?, perque s’ha
emboçat el canó… El sargent… que ha ﬁcat el cap dins per
a passar revista i no pot traure’l... Està viu perque el
sentim dir, ¡tragau-me d’ací! i hem provat en sabó, pero se
li posa el pèl groguenc, pero no ix... Pot ser, és veritat,
a lo millor disparant se desembossa, ¡mira!, no se nos havia
ocorregut.
Be, quedem aixina. D’acort, ﬁns al dumenge. ¡Que vosté ho
mate be! Adeu.
Riiiiing riiiiingg... ¿És la fàbrica d’armes? ¿Està el
senyor Emilio, l’ingenier? ¡Que se pose!... De part de
l’eixèrcit.
(...) Sr. Emilio, que li cride per a un assunt de
reclamacions. Que dels sis canons que nos enviaren ahir, ne
venen dos sense forat. Estem disparant en la bala per fòra,
o siga, a l’hora que u apreta el gatell, un atre corre en
la bala. (...) Sí, pero se cansa i la solta… Pero no sabem
a on, perque com no tornen… ¿I vostés no venen els forats
solts?... Be, Envie-me’n dos contra reembós, o tres per si
es pert algú. ¿D’acort?.
Una atra cosa, el submarí que nos enviaren ahir, de color
molt be, pero no sura gens. El tiràrem al fondo de la mar
en acabant de dinar i encara no ha pujat. (...) O siga, que
era un barco. ¡Collins! Està clar, perque nos costà molt de
treball afonar-lo… Pero una cosa, per eixe preu, ¡almenys
s’envia un fullet d’instruccions!… (...) No, envie’n un
atre que este estarà tot “chopat”.
I li volia preguntar, ¿a cóm estan les ametralladores?...
¿I si ne comprem dos?... No; no ne tenim, estem usant un
fusell corrent i el dispara un botillós... sí clar, pero no
és lo mateix, no mata igual. I tampoc tenim tancs, usem un
Seat siscents en un nano i en conte de disparar, insulta.
Bo, no mata, pero desmoralisa. I en aviació només nos queda
un paracaigudista, pero val a soles per a una vegada, perque
els estem tirant sense res, per estalviar,... sí a pèl.
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I tampoc tenim cavalleria, estem ensenyant a galopar als
més bésties, van prou be, ya peguen coces i mengen herba.
Bo, prenga nota, puix me va a enviar: Dos missils, en
econòmic, un canó antiaéreu, i me l’apunta. (...) ¡No,
no!, en la nota “pa” pagar-ho a ﬁ de més. I, res més, ¡ah!
I un sortit de bales.
Be, ¡ah! Que li volia comentar. És que ha anat ahí per a
comprar un avió, un soldat de nom Juliet, que el pare és
peixcater, que té una germana que es va a casar, i que té
una piga en l’anca, segons es puja a la dreta. (...) Sí,
¡Que es pose!
¿Juliet tu t’has assentat damunt del cavall del capità?...
Un cavall castany ple de mosques. Mira’t baix a vore si
el tens... Puix porta-li’l que van tots al galop i ell
corrent darrere.
I que te’n vingues ràpit, que t’estem esperant per a
avançar… (...) ¡No!, diu el comandant que avancem tots
junts o res...
Està be, t’apartem el teu i en acabant tu avances a soles.
Està be, ﬁns despuix.
Sí. ¡Ah!, ¿Tu has eixit en una espia que creïes que era
una chica “rubia”?... Sí, puix és “un” espia… (...) Be,
be, com vullgues, allà tu.
Bueno, vine pronte, ﬁns despuix. (...) Sí, que ara cridaré
al comandant “pa” dir-li que ya he cridat.
Riiiiing riiiiingg... ¿Qué tal Sr. Comandant? (...) No me
diga. ¿I qué ha passat? I, en..., o siga, que estava mal
aparcat el tanc i se l’ ha endut la grua i nos han multat.
(...) I dic yo, que és millor que acabem la guerra, perque
mentres anem a buscar-lo i tot, ya nos han “fotut”.
Be, yo me’n vaig cap a ma casa, en tot cas, si n’hi ha
alguna novetat m’escriu i torne.
Adeu... ¡Clic!.
“Les meues guerres són absurdes perque la guerra és
absurda en sí”.
Miguel Gila Cuesta.
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Cinccents anys nos separen de lo que pot ser l’acontenyiment
més important del sigle XVI en Valéncia: La Revolta de les
Germanies, una rebelió armada que desembocà en una guerra
entre germans del Regne de Valéncia.
Esta revolta que fon nomenada en un principi com:
germandat, agermanament o ligues, se generalisà en 1521
en l’us del terme en singular de “Germania”.
Passats tants anys, resulta molt complicat parlar d’estos
fets que commocionaren i condicionaren l’existència
dels habitants, perque no sempre coincidixen la memòria
colectiva en les dates oficials.
Ben sabut és que l’història l’escriu sempre qui guanya i
per lo tant sempre és subjectiva i no objectiva, Valéncia
ha segut vençuda repetidament a lo llarc de la seua
història, no solament en els camps de batalla sino també
ha segut i seguix sent un poble amordaçat.
Els cronistes coetans dels fets eren contraris als
agermanats i l’història només deixà constància de les
versions escrites pels nobles i cavallers.
Un conﬂicte com el de les Germanies, a on s’entremesclaren
els interessos d’una part oligàrquica de la societat,
el descontent popular i la capacitat de maniobra d’una
monarquia que apuntava a l’autoritarisme, han segut
objecte de diverses teories que segons els postulats
científics de cada época han inﬂuït notablement en la
forma d’analisar el conﬂicte.
Els escritors del sigle XVI, mantingueren una actitut
tremendament hostil contra els agermanats. Hi ha cantitat
de cròniques i dietaris dels primers escritors del sigle
que retraten el succés de forma anònima. No obstant, sí
que se coneixen els noms d’alguns d’ells com: Guillem
Ramon Català, Guillem Mir, Jeroni Soria, Francesc
Benyto, Francés Joan, Gaspar Mascó, etc. Cal destacar
com a excepció a Miquel Garcia, notari de professió,
autor de La germania dels menestrals de Valéncia, i el
primer croniste del Regne de Valéncia, Martí de Viciana,
representant de la noblea del Regne i combatent en el
bando contra la Germania.
Tant Miquel Garcia com Martí de Viciana, escrigueren les
seues cròniques de forma coettàneus al desenroll dels
fets i són els que tractaren en major benevolència i d’una
forma més imparcial als agermanats.
Els sigles XVII i XVIII no aporten coses noves per
al coneiximent de Germanies, més be se reiteren sobre
l’informació dels cronistes del sigle XVI, sobretot
en Viciana. Escritors com Onofre Esquerdo, Gaspar de
Escolano, Francesc Diago i Pere Bellot, seguixen en
l’intransigència en contra de la revolta, fomentant la
grandea i l’esplendor de l’imperi de Carles V.
Hem d’aplegar al sigle XIX, per a que de la mà dels
idealistes lliberals, pogam recuperar la memòria de
les Germanies. La mitificació romàntica de la revolta
és perfectament representada per Vicente Boix, Venceslau
Querol i Joan Batiste Perales. Nos presenten a les
Germanies, com a un fet a on defengueren abans que cap
atre poble l’idea de la llibertat. Fernández Herrero,
compara l’alçament republicà de 1869 a les Germanies del
sigle XVI.
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LA GUERRA
DE LES GERMANIES
per
Ampar Orellano

En les primeres décades del sigle XX, l’historiografia
conservadora, rebuja les versions romàntiques de les
Germanies. La reacció ve de la mà del marqués de Cruïlles
pero sobretot de l’historiador Manuel Danvila y Collado
que en la seua obra devalua el mític progressisme dels
agermanats.
El valencianisme polític conectà en la tradició lliberal
de la Renaixença, pero contrastà en el valencianisme
d’ideologia molt més de dretes. Ademés no només les
prenen com a bandera els nacionalistes i regionalistes
valencians, sino que també foren explotades per
l’anarquisme militant, com ho demostren Federico Urales,
Julio Mangada o Federica Montseny.
L’història de la posguerra tardà molt en recordar a les
Germanies i és en la segona mitat del sigle XX, quan
l’obra de diversos historiadors valencians com: Leopolt
Piles Ros, Felip Mateu i Llopis, Joan Reglà, Querol,
Lluís Redonet, Fuster, Chiarri Martín, Garcia Edo, ha
contribuït a despullar de mits i connotacions polítiques
el conﬂicte de les Germanies, presentant-lo com a un fet
heterogéneu.
Les aportacions més recents han seguts tesis doctorals
d’enorme interés pel seu rigor documental com són les de:
Eulalia Duran o Ricardo García Cárcel.
En el seu estudi: “Les Germanies de Valéncia”, García
Cárcel, contempla el conﬂicte des de diverses perspectives
i en prou objectivitat.
La seua obra escrita cinccents anys més tart i la dels
coetàneus i cronistes Martí de Viciana i Miquel Garcia,
han segut la font de consulta per a fer el nostre treball.

Antecedents

El seu inici data de setembre de 1519, pero els seus
antecedents els hem de buscar en els últims anys del
sigle XV.
La prosperitat del Regne de Valéncia en el sigle XV, és
un fet destacat i provat. La bonança del clima i un port
obert al Mediterràneu propicià un important creiximent
demogràfic i econòmic que emanava en gran part del comerç.
Les relacions polítiques i comercials en les principals
ciutats del Renaiximent en Itàlia, les guerres civils en
Catalunya i Castella, contribuïren ad est engrandiment.
Dins de la crisis i inestabilitat que caracterisa el clima
econòmic del sigle XV, Valéncia és una curiosa excepció.
Segons Perales: “El sigle XV fon l’época en que Valéncia
demostrà major vigor social, intelectual i material”.
La capacitat financera se denota pels continus préstams que
se realisaven a la Corona, pero també per la construcció
dels edificis més emblemàtics de la ciutat:
La Llonja, les Atarassanes, el Palau de la Generalitat,
les Torres de Serrans, les Torres de Quart, el Micalet, la
fundació de l’Universitat en 1499 i l’establiment d’una
pròspera indústria impressora de llibres.
Hamilton dia: “En el sigle XV, Valéncia no solament gojà
del periodo de major prosperitat econòmica, sino que
travessà per la seua edat d’or en la lliteratura, erudició
i belles arts”.
Tenia una activitat cultural i lliterària de primer orde,
com eren els certàmens poètics i les figures lliteràries
més importants de la nostra història:
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En prosa religiosa: Sor Isabel de Villena
En narrativa d’evasió: Joanot Martorell
En narrativa satírica: Jaume Roig
En poesia lírica i religiosa: Ausias March, Jordi de Sant
Jordi i Joan Roïç de Corella
En poesia satírica: Jaume Gassull i Bernat Fenollar.
Tot est esplendor de l’últim sigle de l’edat migeval,
traspassà les fronteres en el temps adinsant-se en el
sigle XVI, el primer de l’edat moderna, pero entre atres
coses, en 1523 Germana de Foix com a virreina de Valéncia,
impon el castellà, lo que ajuda a que en el Renaiximent
s’iniciara la decadència, afiançant-se en el sigle XVII.

Existien grans desequilibris estructurals en la riquea
valenciana, sobretot un desajust entre ciutat i regne.
El creiximent demogràfic se feu molt evident, puix la
ciutat se convertia en la receptora d’autèntiques masses
d’emigrants (segons consta en el llibre d’aveïnaments),
mentres que la població del Regne disminuïa de forma
progressiva sobretot en les comarques de la Costera, la
Ribera Alta, la Plana Baixa, l’Alt Maestrat i els Serrans.
La ciutat era l’alternativa soci-econòmica, concentrant
una població molt heterogénea que generà abundants
problemes d’integració social i una constant inquietut per
les amenaces epidemiològiques. Les bandositats assolaren
a Valéncia en tot el sigle XV, aprofitant els absentismes
del poder judicial i eixecutiu que produïa l’impacte
dels periodos de les pestes. La documentació oficial nos
aporta moltes referències de bandolerisme nobiliari. Les
baralles entre les famílies nobiliàries rivals saturaren
les notícies dels dietaris de l’época.

La noblea valenciana se situava en la parròquia de Sant
Nicolau i en els carrers perifèrics ad esta de Santa
Maria, Sant Salvador i Sant Llorenç. Els Català-Valeriola
residien en l’actual pl. de Nules (Sant Llorenç); els
Escrivà, en l’actual pl. Sant Lluís Beltran (Santa Maria);
els Boïl en l’actual pl. de Manises (Sant Nicolau); els
Almirante de Aragón en l’actual carrer Palau (Santa Maria);
el Duc de Gandia en el carrer de l’Unió (Sant Salvador),
ací radicaria més tart el palau de l’inquisició; Francesc
de Monpalau prop de Calatrava (Sant Nicolau); D. Giner
de Perellós en la pl. de la Balia (entre Sant Nicolau i
Santa Maria); D. Francesc Centelles en Santa Maria; D.
Lluís Pallàs en el Portal de la Trinitat (Sant Llorenç).
Alguns nobles vivien fòra d’este casc urbà com els Ducs
de Sogorp, D. Àngel Mercader i els Vilaragut en Sant
Tomàs o D. Pere Maça i el Senyor de Bétera en Sant Martí.
Els cavallers i la noblea de segon orde estaven molt més
disperos.
El clero vivia colze en colze en la noblea i el principal
foc residencial era la parròquia de Santa Maria.
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Desequilibris
estructurals

,
Barris de Valencia
segons les
classes socials

Els llauradors tenien el monopoli de l’espai de la Valéncia
d’extramurs, habitant en Campanar, Patraix, Benimaclet
i Russafa, sent el seu núcleu parroquial el de Sant
Valero, distribuint-se dispersament dins del recint per
Sant Martí, Sant Andreu i Sant Esteve.
Els moros, segons la Tacha Real, com a pagadors d’impost
figuraven un total de 45 que vivien en la moreria i la majoria
eren sabaters. Respecte als judeus, una volta desestajada
la juderia en 1492, se situaren predominantment en la
parròquia de Sant Tomàs, la majoria d’ells processats
per l’Inquisició, destacant la família Vives, Blanquerina
Rojals, Damiata Molina, Jaume Torres, Enrich Manrana,
Gabriel de l’ Ort, Jofre Bosch, Jaume Salvador, Joan
Vicent, la viuda del poderós comerciant Lluís de Santàngel
i tants atres que foren condenats. Se dispersen en dos
direccions, cap a Sant Andreu a on vivien; Leonor Vives,
Lluís Castell o Francesc Castellar entre atres i cap a
Santa Caterina, noms ilustres com Rafael Moncada, Beatriz
Celma, Gaspar Jordi i Gaspar Alemany, entre atres.
Dit açò, podem classificar els barris de la següent forma:
- Barris de l’estament feudal: Sant Nicolau, Santa Maria i
les seues prolongacions en Sant Salvador i Sant Llorenç.
- Barris burguesos en predomini de la burguesia mercantil
i empresarial situats en una part de Sant Martí i la
burguesia rendista en Sant Esteve i part de Sant Andreu.
- Barris burócrates-administratius, de professions
lliberals i funcionaris en Sant Tomàs i se prolongaven
fins a Santa Maria i Sant Andreu.
- Barris populars i d’activitat gremial: Santa Caterina,
Sant Miquel, Santa Creu i Sant Martí, d’activitats
comercials en Sant Joan i d’activitats de llauradors en
Sant Martí, Sant Agustí, Sant Andreu i Sant Esteve.

Les institucions

Si l’autoritat eixecutiva era exclusiva del rei, la
llegislativa havia de ser compartida en les Corts, reunió
dels tres estaments del Regne, denominats braços en
Corts: eclesiàstic, nobiliari i real, que en teoria devia
de realisar-se cada tres anys en la finalitat de tractar
assunts de política i administració tant interna com
externa. En la pràctica les Corts només se convocaven
quan la necessitat monetària forçava a la Monarquia a
demanar donatius. En este cas els estaments anteponien
la concessió a la reparació de greuges, agravis llegals
que els oficials reals: virrei, governador, bale, mestre
racional o inclús el mateix rei havien comés contra
persones o corporacions regnícoles. D’esta llegislació
sorgiren els Furs, compendi de lleis que se donaven en
Corts i que eren un verdader còdic jurídic del Regne.
La Generalitat: A primeries del sigle XV s’estructurà
definitivament la Diputació del General del Regne de
Valéncia, representació permanent dels braços, que
popularment se coneixia com a la Generalitat. Tenia doble
finalitat, l’econòmic i el polític.
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El Consell de Cent: A la mitat del sigle XV, l’administració
se recolzava en un ample orgue consultiu i delliberatiu,
el denominat Consell de Cent, encara que els seus membres
passaven de cent, quedava format per 6 nobles, cavallers
i generosos, dels quals els dos primers havien d’haver
segut jurats l’any anterior. 4 ciutadans, “jurats vells”
de l’última gestió municipal, 4 juristes, 2 notaris,
48 representants de les dotze parròquies o distrits
municipals en que se dividia la ciutat, a raó de 4 per
parròquia i finalment 2 representants de cada gremi laboral
existent en Valéncia.
Degut a la cantitat de servicis que devia d’atendre, el
Consell de Cent, delegà gran part de la seua tasca en un
comité eixecutiu: “Consell secret”, orgue director de la
ciutat, d’ell formaven part els jurats, el racional, el
síndic i els advocats.
El Consell de Cent i el Consell Secret formaven el Consell
General, verdader representant del municipi.

Els jurats: en número de 6, dos nobles i quatre ciutadans
honrats,
representaven
nominalment
la
cúspide
de
l’Ajuntament valencià, mantenint les relacions externes
en atres ciutats, nobles i inclús en el rei. Només
podien ser jurats aquells que vivien de renda i no de la
professionalitat dels deus oficis.
El Racional: La complexitat de l’administració econòmica
facilità l’aparició d’un nou personage que cobraria, cada
volta més, major importància. El racional de Valéncia,
que no hi ha que confondre en el mestre racional del
Regne, que era oficial real, estava encarregat de les
finances municipals. En el sigle XV, els seus ingressos
i gasts se dividien en tres importants contabilitats
denominades “clavaries”, dirigides per tres subalterns
del racional, els clavaris.
La “Clavaria Comuna” atenent a gasts comuns, no específics:
aprovisionament de forment i carn, pagament de salaris
als oficials municipals, celebració de festejos, etc. De
tots ells l’abastiment era el capítul més important, que
se convertix en u dels problemes claus de la ciutat.
La “Clavaria de Censals” reﬂexa en exactitut el pago
dels interessos (pensions en eixa época) per capitals que
inversors particulars prestaven al Municipi, canalisant
els seus diners en el deute públic: “els censals”, que
emetia la Ciutat.
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La “Clavaria del Quitament” que anotava els gasts realisats
per a allaugerar el deute públic. Era el procés invers
de la Clavaria de Censals, perque quan la ciutat tenia
superàvit, l’invertia en tornar els capitals prestats,
estalviant-se de pagar les pensions (interessos). Açò era
senyal de que la situació financera era bona. Per a realisar
les operacions de quitament disponia d’un comité especial
format per 14 prohoms del Quitament, institució que segons
la tradició fon sugerida per Sant Vicent Ferrer, i que
cada 10 anys procedia a la promulgació d’ordenances, els
coneguts “Capítuls del Quitament”.
El mestre racional, era l’encarregat de fiscalisar els
contes que li entregava el Bale General i enviar-los al
rei. En el règim autonòmic, se creà una institució que
se considera com a continuació de l’històrica, és la
Sindicatura de Contes.
El Bale General: tenia al seu càrrec l’administració del
Real Patrimoni, bens, drets, rendes i regalies de domini
i titularitat real com: aduanes, peages, la gabella de
la sal, etc. D’ell depenien els bales locals. Existien
dos balies, una per cada governació: la de Valéncia i la
d’Oriola.
El justícia: càrrec d’importància rellevant
i que fea
les funcions judicials de la ciutat. El justícia civil
tenia encomanades les causes de tipo civil i el justícia
criminal les de caràcter criminal. Els chicotets conﬂictes
eren solucionats per una espècie de “juge de pau”. Com
les seues funcions eren prou delicades solien rodejar-se
d’alguns subalterns: els juristes, que els servien com a
consellers i uns atres que s’assimilaven als aguasils.
El Governador: En 1309 naix la figura de lloctinent general
que en 1347 passà a denominar-se governador general. Entre
les seues llabors estan el suprem poder militar i ser
juge d’apelacions de causes civils i criminals. El càrrec
l’eixercia l’hereu al tro per a implicar-se en la tasca
del govern. En l’edat moderna este càrrec fon substituït
pel de virrei, en les mateixes atribucions i nivell de
representació.
Els gremis: eren institucions que eixercien molta inﬂuència
en el desenroll de la vida ciutadana. Associació formada
per mestres, oficials i aprenents d’un mateix ofici i regida
per ordenances o estatuts especials.
La prosperitat de la classe burguesa en el sigle XIII i
part del XIV, se degué a l’estabilitat del sistema gremial
que se focalisà en la producció textil en una proyecció
d’expansió. No obstant se tornà en contra del propi
règim gremial quan entra el capital comercial estranger,
especialment l’italià, que desbordà les llimitacions
quantitatives de la pròpia producció.
La política monàrquica fon en llínees generals, favorable
al mercantilisme estranger en la consegüent repercussió
negativa en la promoció de la manufactura local. En els
furs de Pere el Gran en 1283, en les Corts de 1401,
en les disposicions de Ferrando I en 1440 i del Rei
Catòlic en 1493, seguien directrius lliurecanvistes que no
favorien gens al règim gremial que ya anava resentint-se
estructuralment per les tensions internes entre els propis
mestres.
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En la primera década del sigle XVI, contava en 2.352
mestres i el conjunt de gremis era de 46 i en només 6 d’ells
acaparaven 48% del total dels mestres. Les diferències
econòmiques entre ells eren molt considerables i la
proporció entre mestres, oficials i aprenents se poden
comprovar en els archius del Colege de l’Art Major de la
Seda.
Est archiu conta en una documentació tan important que
nos permet estudiar l’història d’Espanya a lo llar de
cinc sigles: La Guerra de les Germanies, La Guerra de
Successió, les Reformes Ilustrades, les relacions en
Amèrica, la Guerra Napoleònica, l’inestabilitat del sigle
XIX, etc.
Pergamins de privilegis fundacionals. Llibres d’Actes,
matrícules
i
administració.
Llibres
de
Clavaris.
Llibres de Mestres, Oficials i Aprenents. Ordenances,
Juntes, Expedients i Processos, Fàbriques i Comerços,
correspondència, etc. formen l’archiu històric del Colege
que és Patrimoni Immaterial.
En defensa de l’indústria sedera valenciana en l’any 1474
se creà el Gremi de Velluters, i fon el 16 de febrer de
1479, quan se promulguen les primeres Ordenances que
foren ratificades oficialment pel Rei Ferrando el Catòlic
el 13 d’octubre del mateix any, i més tart, el 31 d’agost
de 1483 en unes lleus modificacions foren ratificades pel
Consell de la ciutat de Valéncia.
Esquadrinyant en els registres del gremi, se pot vore
l’evolució de la seua composició professional:

S’evidencia l’absolut predomini dels mestres sobre els
oficials i aprenents i un aument progressiu de 1481 al
1487, un baixó pronunciat fins a l’any 1502 per a tornar
a pujar a partir d’eixe any. Est aument provablement se
degué a les promocions intragremials per via de l’examen,
pero sobretot per l’immigració de mestres exògens.
Segons el “Llibre d’aveïnaments” des de 1502 a 1517 se
registra l’arribada de 39 velluters immigrats a Valéncia
i segurament la major part serien mestres.
Casi en tota seguritat, el número real de mestres superava
al registrat en les estadístiques oficials. Prova d’açò
són les queixes que en setembre de 1516 formulaven alguns
velluters.
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L’inﬂació
de
mestres,
ademés
d’obstruir
l’eixida
promocional, consolida l’empobriment de la majoria que
no podien pagar les taxes anuals i un 57’8% dels mestres
velluters no tenien oficials.

Tributs i imposts

En els pagaments que la població estava obligada a
realisar, hi havien diversos imposts que eren per a pagar
al Rei, als Magistrats Diputats o als Magistrats Jurats.
Al Rei se pagaven:
-Peage: tribut que se pagava per les mercaderies que
s’importaven o exportaven en una negociació. Se pagaven
4 diners valentins per cada 20 sous del valor de la
mercaderia. Est impost assegurava la seguritat del camí.
-Quema: Impost per a reparar la Casa Real, víctima de
les guerres entre bètics i aragonesos. No obstant en
acabar de reparar-la se continuava cobrant l’impost. Se
cobrava 3 diners per cada sòu del valor de les mercaderies
importades o exportades de Castella.
-El quint del peix i delme del mar: Era el pagament pels
gasts reals.
Als Magistrats Diputats n’eren dos imposts:
-General: Este derivava en un pagament al rei, ademés de
la fabricació d’armes i municions per a la defensa del
Regne. També se destinava a tornar els censals i pensions
anuals.
-Nou Impost: Tribut impost sobre la seda per a poder
fer front als gasts destinats a la defensa del Regne per
mig de torres (Torres de Guaita) i la contractació de
guardians.
Els Magistrats Jurats, imponen uns drets municipals privats
coneguts com a “sises” per a fer front a les necessitats
privades de la ciutat. Estes sises gravaven els artículs
més consumits per a que se pagara correctament l’impost.
Per eixemple el pa. Els forners pagaven per cada mida la
cantitat de sis sous. També la carn tenia est impost pero
només al ser transportada pel venedor, el qual pagava per
cada animal viu.

,
El credit

Una gran part de l’eufòria del sigle XV fon la seua
capacitat financera que se demostra en els préstams a la
monarquia. Des de 1426 a 1515 la sifra de prestacions de la
ciutat de Valéncia a la monarquia puja a 12,343,271 sous.
El Rei Catòlic rebé 8,500,000 i Les Corts també foren
generoses en la monarquia, encara que esta generositat
valenciana se respalava en uns diners que no eren propis,
sino prestats.

Taula de canvis valenciana del S. XVI, fon
una institució financera (el precedent més
directe dels bancs actuals)
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L’emissió de censals pel regne, verdader deute públic,
representà u dels capítuls més importants de la seua
facenda.
Durant el sigle XV s’abusà de la venda de censals, aplegant
un moment en que per a pagar els interessos el regne devia
de dispondre de tots els seus ingressos. Per a paliar esta
situació, durant el regnat de Ferrando II s’escomençà
una reforma que tendia a eliminar-los o controlar-los
igualant la rendabilitat de tots els restants al 5%.
Foren el recurs utilisat per la Diputació, els municipis,
nobles i hòmens de totes les condicions per a fer front a
les seues necessitats financeres.
La ciutat per a fer front als seus compromisos de fidelitat
al rei emetia censals a favor de prestamistes particulars
que compraven estos títuls de deute, aportant el capital
en el determini immediat exigit.
Els interessos eren curts pero se compensava per la
seguritat en el cobro de les pensions (interessos).
El censal era un recurs migeval molt distint del risc
de l’especulació capitalista i fon el motor que movia
la facenda real, la municipal i de la Generalitat en
Valéncia.

Els censals

L’economia del crèdit en la ciutat se fea particularment
gravosa per no tindre capacitat d’autoabastiment, generant
moltes deficiències de forment i situacions famèliques
molt dramàtiques entre les que destaquen les de 1480,1483
i 1503.
Dos factors contribuïxen ad esta situació:
Per una banda el sistema d’importació que generava tota
una ret d’especulacions que imponia preus molt elevats.
El desnivell entre el forment contractat i el realment
rebut en Valéncia era enorme.
Per una atra la lligança entre els forners (ﬂequers) i
els senyors moliners originà constants evasions en el
pagament de l’almodí municipal i la comercialisació del
pa. L’evasió del control municipal en la distribució i la
comercialisació del forment i de la farina fon constant.
En els sistemes d’importació del sigle XV s’utilisaren
diversos procediments: llibertat d’importació, llegalisada
per la salvaguarda de ”guiages”, compra directa pels
síndics enviats per la ciutat, corsarisme i sobretot , el
sistema de “ajudes”, consistent en la concessió de primes
que el municipi solia donar als comerciants censalistes.

El forment

La realitat del règim polític i administratiu valencià
deixa vore un sentit de la democràcia molt llimitada en
els seues principis teòrics i una corrupció absoluta en
la seua praxis.
Resulta evident el buit de contingut democràtic efectiu
de les institucions valencianes que el Rei impongué des
dels primers anys del sigle XV, per mig de la figura del
virrei que a lo llarc del temps no fon atra que la de fidel
sicari de l’autoritat real.
El Rei Catòlic potencià el càrrec de governador,
rellançant les atribucions eixecutives i jurídiques,
provocant continues protestes contra els abusos de poder
per part dels governadors. També privà als diputats de
la llibertat d’elegir a l’escrivà i demés oficials de la
casa.

Llimitacions
,
del Regim
Foral
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En l’àmbit municipal, els jurats, màxima autoritat i
representació típica del sentit democràtic i lliberals
dels Furs valencians en el seu orige, des de primeries
del sigle XV se convertirien progressivament en verducs de
les primitives prerrogatives del Consell de Cent, puix la
seua elecció era cada volta més elitista per ser elegits
directament pel rei.
El Consell de Cent, el cos teòricament consultiu dels
jurats, fon progressivament devaluat .
També el Racional que en un principi era elegit pel Consell,
fon nomenat pel rei.
No només agobiava a la societat valenciana la total
substracció per part del rei del contingut autonòmic de les
institucions forals, sino ademés tingué que sofrir moltes
mostres de corrupció per part dels funcionaris en l’eixercici
de les funcions, que provocaren qüestions contra el virrei,
pasquins i propaganda contra el Racional, acusacions
d’incúria administrativa i malversació econòmica.
Paralelament ad estes iniciatives contra els oficials que
destruïen la ciutat, se va quallant un moviment reivindicatiu
dels principis forals que conseguí importants èxits en 1516
a la mort del rei Catòlic: en el més de maig el Consell de
Cent decidix no respectar la ceda del rei per a l’elecció de
jurats i en el més de juliol pren l’iniciativa i elegix al
nou racional, Bernat d’Alpont, contradient les directrius
monàrquiques.

La pirateria

En la documentació valenciana hi ha moltes referències a
la pirateria, ya en l’any 1461 s’escomencen a notificar els
robos del pirata Squirrenço. Fa cinccents anys este tipo
d’atacs era molt freqüent en les costes valencianes i les
incursions se traduïen en la merma de cultius, en la presa
de captius per a exigir rescats o per a esclavisar-los en
les galeres, i a sovint, en la fugida de moriscs a l’atra
ribera mediterrànea. En 1503 atacaren Cullera, en 1518,
dèsset veloços galeons enviats per Barbarroja atacaren les
aigües de la ciutat d’Alacant, Chilches, Dénia i Parcent,
fustigant tot el litoral valencià baix la bandera de la
Regència d’Arger i amparat per l’Imperi Turc. Jayr Al-din,
(el nom del corsari Barbarroja), no arribà mai a entrar en el
territori peninsular, sino que enviava als seus principals
lloctinents, els més coneguts foren: Cacciadiavolo, Dragut
i Salah Rais.
Les Torres de Guaita: Les periòdiques incursions dels
pirates provocaven la sicosis en la població i espentaren
a la construcció de diversos sistemes defensius, entre
ells, les Torres de Guaita, que se construïren en el sigle
XVI per a controlar i defendre el llitoral mediterràneu. En
la primera planta de les torres vivia la guàrdia costera i
vigilava la mar des de dalt d’un terrat coronat per marlets
que impedia que foren descoberts. Quan se divisava algun
moviment que alçava sospites sobre un possible atac pirata,
els vigilants donaven avís immediatament al poblat i a les
torres pròximes per mig de senyals de fum. La panoràmica
i aclarida visió de la mar que oferien les torres, els
permetia guanyar temps per a preparar la defensa dels
saquejadors.
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Les Germanies escomençaren a gestar-se com a conseqüència
de molts factors que s’iniciaren en el sigle XV, i que
durant l’estiu de l’any 1519, moment en el que Valéncia
vivia el punt més àlgit de tots els seus desequilibris,
conﬂuïren interrelacionat-se propiciant i provocant
l’alçament.
Entre les distintes causes i factors conjunturals cap
destacar les següents:
- La pesta,
pesta apareix per primera volta
en maig de 1348, entrant pel port de
Valéncia i estenent-se ràpidament per
tot el Regne. Les epidèmies foren
cícliques donant-se’n 6 en el sigle
XIV:
1384,
1362,
1374/75,
1380,
1383/84 i 1395. En el sigle XV, ne
foren 9, 1401, 1403, 1474, 1478, 1489
i en quatre ocasions més. En el sigle
XVI, cal destacar la de l’any 1508 que
fon molt virulenta, aixina que quan
en el més de juliol de 1519 Valéncia
patix un rebrot de pesta, la majoria de
nobles, oficials reals inclús el propi
Governador peguen a fogir produint-se
un gran buit de poder en la ciutat.
- Crisis de subsistència: a tots estos
episodis hi ha que afegir els periodos
famolencs
habituals
i
terribles,
destacant
l’any 1435, 1475, 1503 i
1507; la crisis agrària i l’escassea
del forment provocà un encariment
progressiu del gra. I per si tot açò
no era prou, la riuada de 1517 arrasà
tota l’horta de Valéncia, provocant si
cap més penúries i més fam a tota la
població.
- Context econòmic desfavorable, produït per l’endeutament
de la Ciutat a l’emetre títuls de deute a prestamistes
particulars, generant una gran dependència i un aument
del poder polític al mateix temps que una desigualtat
enorme en la distribució dels beneficis i del creiximent
econòmic.
- Introducció del capitalisme,
capitalisme conseqüència de la pèrdua
del monopoli corporatiu del treball i de la producció
gremial,
aplegant
la
competència
de
mercaderies
estrangeres i explotació de noves tècniques de producció
per part d’empresaris mercaders que utilisaven mà d’obra
poc qualificada i no integrada en l’estructura gremial.

102_FALLA

L,ALBUFERA

Factors
desencadenants

- Crisis del sistema gremial, degut a un número excessiu
de mestres artesans i les escasses expectatives de
guanys per la regulació i fixació de preus, producció i
venda, produí un topetó dins del màxim escalafó gremial.
Una minoria poderosa
que controlaven els mijos i les
condicions de la producció i una majoria d’escàs poder
econòmic, paupèrrims, sense oficials i que pretenien la
revisió de la reglamentació. En 1518 s’alcançà el major
grau de friccions intergremials.

- La pressió dels corsaris, en continues amenaces de la
pirateria barbaresca, obligà al rei en l’estiu de 1519
a prendre la decisió d’armar a tots els gremis per a
defendre’s.
- El retràs en la venguda del rei Carles I a celebrar
Corts i jurar els Furs del Regne, puix donà prioritat
absoluta a la seua elecció imperial en Alemanya, produint
molt de malestar en tots els estaments valencians.
- En el context polític, l’exclusió de les classes
populars del govern municipal, donà com a resultat una
oligarquia endogàmica de les èlits i un monopoli del
poder en la ciutat.

Qui eren els
agermanats?

Essencialment eren artesans, la majoria mestres, i
llauradors, de fet la revolta ha segut considerada com a
un fenomen gremial.
El croniste Miquel Garcia, escriu la seua crònica en el
nom de: “La Germania dels menestrals de Valéncia”.
Viciana al resaltar el 15 d’abril de 1520, les ordenances
militars dels agermanats, enumera 41 gremis implicats en
la revolució, tenint en conte que en la tacha real de 1513
figuraven 46 gremis, podem dir que eren casi la totalitat.
En quant al pes demogràfic dels menestrals era enorme puix
contava en més de la mitat de la població.
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Els gremis de més destacada participació en la revolució
foren els velluters, peraires, fusters, sastres, teixidors
i corredors d’orella. Era llògic perque estos sis gremis
reunien el 43% del total dels artesans de la ciutat de
Valéncia.
Els velluters contaren en figures significatives com: Vicent
Peris, Nofre Poqua o Lluís Taﬀio. Entre els peraires
destacaren: Joan Llorens (pare i fill), Joan Alfonso i
Jeroni Coll. Entre els teixidors sobreeixiren: Sorolla i
Lazart. Entre els corredors d’orella, Simó Borrell. Entre
els fusters, Estellés i entre els sastres, G. Guitart.
Els mestres artesans agermanats foren d’escàs poder
econòmic, pobres i jóvens, immigrants molts d’ells sense
oficials ni capacitat per a pagar les tasses dels gremis.
Junt als artesans cal destacar el protagonisme que els
llauradors tingueren en la revolta.

El dret migeval valencià, en contradicció permanent en
la praxis quotidiana de l’absolutisme monàrquic, fon
la cobertura de les reivindicacions sociopolítiques
que estaven a punt d’esclafir. Les
portes de l’insurrecció estaven ya
obertes.
Ferrando
el
Catòlic,
morí
en
Madrigalejo (Cáceres) el 23 de
giner de 1516 i la noticia de la
seua mort aplegà a Valéncia 4 dies
més tart. A la seua mort vindria
un periodo de regència, el Cardenal
Cisneros en Castella i D. Alfons,
arquebisbe de Saragossa en Aragó.
Se produí un buit de poder fins que
el seu net, Carles I, naixcut en
Gante, fon nomenat rei d’Espanya.
Desembarcà en Villaviciosa el 19 de
setembre de 1517 i proseguí el viage
per terra a Valladolit, a on el 9
de febrer de 1518 jurà les Corts
de Castella. Davant la tardança
en jurar en Valéncia, en 1519
reclamaven la seua presència, fent
cas omís a les vàries peticions,
posant com a pretext el rebrot de
pesta que en eixe estiu s’havia
produït, encara que més que això lo
que estava era molt preocupat per conseguir ser proclamat
Emperador, per lo que suspengué el viage a Valéncia per
a anar a Alemanya. Eixa falta d’interés pel Regne de
Valéncia no paregué gens be als seus habitants provocant
molt de malestar. El 29 d’agost els jurats informen que fa
3 dies no ha mort ningú per la pesta i soliciten novament
la venguda del rei, tornant a insistir el 19 de setembre.
El 17 de novembre els jurats demanen novament al rei que
se digne vindre a Valéncia, puix la pesta està superada,
repetint-la el 2, el 23 i el 29 de decembre. L’actitut
del rei fon evasiva i la primera resposta fon enviar a
Valéncia el dia 1 de decembre a Pedro Màrtir de Anglería
i a Jeroni Cabanilles per a gestionar l’acceptació d’un
representant seu en el jurament.
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En juliol de 1519, apareix un rebrot de la pesta bubònica,
que encara que no fon tan virulenta ni llarga com la del
1508, la gent la recordava en por per lo que ne fogí molta
de la ciutat, en especial la gent d’honor. L’absentisme
nobiliari fon absolut. El Governador fugí el 12 de juny
a Morvedre en permís del rei. Només quedà en Valéncia D.
Rodrigo Hurtado de Mendoza, marqués de Zenete i tots els
menestrals.
El 19 de setembre s’envia una carta a micer Dimas per
a que torne a Valéncia, puix no hi ha cap juriste en
el Consell. El 29 d’octubre se suplica el retorn a la
ciutat de mossén Jaume Ferrer, lloctinent del general
governador. L’absència del poder judicial i eixecutiu
ocasionà una gran cantitat de pleits sense resoldre.
En maig de 1519, se registra un atac dels pirates a Oropesa
i un atre a Borriana. El 8 de juny els jurats escriuen
al rei alarmats, que han besllumenat vintihuit fustes
i quatre galeres de turcs i enemics, suplicant la seua
ajuda. El Rei, conscient dels atacs de pirateria, escriu
al governador ordenant-li que prenga les mides oportunes
per a repelir l’agressió. Este dona una còpia a cada braç
i dictamina que a costa del governador s’allisten cent
individus per a defendre la costa.
El procurador fiscal patrimonial del rei, Martí Ponce,
recorre als clavaris dels gremis pregant-los: “poner a
punto de guerra toda la gente desta ciudad por capitanias y
squadras y adosenar toda la gente por cofradias, de manera
que siendo assi ordenados, a cualquier repentino assalto
la gente estará presta, para defender u ofender....”.
Tots estos acontenyiments: la pirateria, la pesta, la
falta de forment, l’absència de poder i la negativa del
Rei a visitar Valéncia, eren verdader caldo de cultiu
per a que la revolta prenguera cos. Només fea falta una
purna per a que s’encenguera el fòc i això ocorregué el 7
d’agost de 1519 quan se produí un sonat incident contra un
forner sodomita, Cristòfol de la Torre, que havia segut
condenat a presó perpètua i com el poble estava molt
sensibilisat contra el vici de la sodomia se formà un gran
tumult de gent a la porta de la catedral.
La resolució de l’agermanament se feu en solemne jurament
establint que cada ofici fera bandera de guerra i tambors,
nomenara capitans i comprara armes a la confraria.
Les primeres manifestacions de les Germanies foren
múltiples i vistoses resenyes militars. “Segons Miquel
Garcia, la primera bandera que se feu fon la dels peraires
que la tragueren el dia de Sant Miquel per ser el seu
patró, la segona la dels fusters i la tercera la dels
velluters i aixina mateixa ho feren tots els oficis”.
D’esta manera en la sòlida base dels gremis armats, se
constituí el dia 29 de setembre de 1519 La Germania.
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Les figures més representatives de la primera etapa de les
Germanies foren: Llorens, Sorolla, Caro i Monfort.
Joan Llorens: naix en Valéncia en 1458. Està considerat
com a l’ideòlec i fundador de la Germania. Agermanat del
gremi de peraires, formava part de la burguesia local.
Dirigí el moviment revolucionari dels gremis contra
l’aristocràcia urbana fins a la seua mort, en els últims
dies de juny de 1520 i fon el primer líder de la Junta
dels Tretze. La seua aportació fon donar-li força al
poble com a estament i com a agent polític, potenciant
l’accés al règim municipal i a l’administració local.
Llorens despertà simpaties entre tots els cronistes:
Viciana parla de “ancianidad i saber” al mateix temps
senyala que “era tenido por varón de autoridad entre los
otros pueblos ...y vino en querer desde su casa ordenar y
reformar toda la república”.
Escolano, aludix al seu “gran celo, mejor labia y no poca
agudeza, considerado como oráculo del pueblo”.
Perales el nomena com “el Cincinato de su época”.
Sorolla: Guillem Castellví, àlies “Sorolla”, era natural
de Sant Mateu i teixidor d’ofici. Colaborador directe de
Llorens en la creació de la Germania. Va pertànyer a la
primera Junta dels Tretze; formà part en les embaixades
al rei; amotinà al poble contra el virrei i difongué
les Germanies per la Plana. Més tart fon alcalde de
Benaguasil, tenint problemes en la gestió del seu càrrec.
El 17 de novembre de 1520, els jurats de Valéncia el
recriminen durament per haver apresonat a dos persones
sense causa llegítima.
No gojà de moltes simpaties entre els cronistes:
Sandoval, el nomena com “el gran bellaco”
Viciana, aporta notícies sobre els misteriosos tractes
que té en el marqués de Zenete, insinuant la falta
d’escrúpuls de Sorolla.
Escolano, destaca la seua altaneria considerant-lo
buscador de riquees que volgué explotar en benefici propi
la revolució: “paseaba por la ciudad a caballo, galán,
con pajes y lacayos...”
Perales, l’acusa d’egoisme personal i grans ambicions.
Boix, dona una visió més positiva d’ell: “audaz, altivo,
figura nada vulgar, vengador de un agravio que le habia
hecho un caballero y cuyo resentimiento llevó hasta el
límite...”
Caro: Joan Caro fon el capitaliste que inicià el sufragi de
les embaixades dels agermanats, invertint en eixos gasts
1.000 ducats. Introduït en les Germanies per Sorolla, fon
peça clau en conseguir el recolzament monàrquic en els
primers temps de la revolta.
Seria elegit racional de la ciutat i, ya en ple enfrontament
bèlic, capità de l’eixèrcit del front meridional, tingué
grans problemes que desembocaren en sa forçosa dimissió.
Al fer marcha arrere en la revolució el virrei el mantingué
en el seu càrrec fins acabar el mandat. En el virregnat de
Germana pegà a fogir a Simancas, pero aixina i tot no se
lliurà de la seua repressió.
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Bertomeu Monfort: incomprensiblement fon oblidat per
l’historiografia sobre les Germanies. Doctor en lleis,
fon l’advocat conseller de les Germanies. De gran poder
econòmic, és u dels que més pagaren en les composicions
i confiscacions durant la repressió. Serví moltes voltes
d’intermediari entre les Germanies i els enviats reals; i
fon la gran pantalla llegal dels agermanats.
En l’agermanament del Regne de Valéncia destacaren líders
en cada lloc:
Francesc Jordà en Morvedre, Nicolau Romeu en Alpont, Pere
Camps i Miquel Castell en Castelló, Pere Balaguer, Miquel
Carrascull i Antoni Altafulla en les aldees de Morella,
el mestre d’escola Francesc Guadalupe en Ontinyent, Pere
Palomares en Oriola, els germans Alapont en Carlet, etc.
En la segona etapa de les Germanies:
Vicent Peris: naixcut en Sogorp en 1478 era velluter d’ofici
i emigrà a Valéncia el 13 de juny de 1517, segons consta
en el Llibre d’Aveïnaments. A la mort de Joan Llorens,
passa a ser el líder i la gran figura del radicalisme
agermanat.
És un personage enfosquit per tots els cronistes. Tal
volta els que millor el jugen són Viciana i Perales.
Viciana diu d’ell: “de insuperable corazón, muy bravo,
que se prometia gran mando... de gran ánimo y destreza”.
Perales, diu: “altivo, valiente, pundonoroso, dotes de
guerrero consumado, tres jefes más del temple de Peris i el
dominio de los nobles terminó en el Reino de Valencia...”.
El Virrei: Diego Hurtado de Mendoza i Lemos, segon fill del
Cardenal Mendoza i Mencía de Lemos, naixqué en el Castell
de Manzanares en 1468. Lluità en la guerra de Granada i
fon nomenat en 1506 Comte de Mélito (Nàpols) per la seua
brillant actuació junt a les tropes del Gan Capitán,
Gonzalo Fernández de Córdoba, en la guerra d’Itàlia.
Fon nomenat virrei de Valéncia en 1520 en plena guerra de
les Germanies, derrotat en Gandia el 25 de juliol de 1521,
al rebre tropes de reforç del bando real pogué derrotar
als agermanats entrant en Valéncia el 9 de novembre de
1521. Morí en Toledo en 1536.
El Marqués de Zenete: Rodrigo Díaz de Vivar i Mendoza,
marqués de Zenete i comte del Sit, naixqué en Guadalajara,
segurament en 1466, fon el primogènit del Cardenal
Mendoza. Nomenat Governador de Valéncia quan el seu germà
Diego aplegà a la capital i ocupà
el càrrec de virrei. De geni viu i
violent, tingué una vida inquieta
i turbulenta. Participà política i
militarment contra les Germanies, fon
acceptat com a mediador i demostrà
grans dots diplomàtiques. Morí el
22 de febrer de 1523 i està enterrat
junt a la segona esposa, Maria de
Fonseca i Toledo, en el convent de
Sant Doménech en Valéncia.
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L’Encobert: En el més de març de 1522 apareix la primera
menció de l’encobert, Peris havia mort pero Xàtiva i
Alzira encara conservaven uns reductes d’agermanats.
Les Germanies estaven en plena regressió i necessitaven
d’un mit operatiu per a mantindre’ls en rebelia. La seua
biografia és prou obscura i les úniques senyes fiables
són: la pronunciació d’un discurs en la plaça de la Seu
de Xàtiva el 21 de març de 1522 i el de la seua mort el
18 de maig del mateix any, assessinat en Burjassot. Se
presentà dient que era fill de D. Joan i per lo tant net
dels Reis Catòlics.
Viciana el descriu com: “hombre de mediano cuerpo,
membrudo, con pocas barbas y roxas, el rostro delgado,
los ojos zarcos, la nariz aguileña, las manos cortas,
boca muy chiquita, las piernas corvadas, la hedad de XXV
años, hablava muy bien castellano y del palacio, vestia
una bernia de marinero parda, capotín de sayal abierto
a los lados, calsones de lo mismo de marinero, bonete
castellano, una avarca de cuero de buey y otra de cuero
de asno por calzado”.
La virreina: Na Germana de Foix, naixcuda en França en
1488, fon la segona dòna de Ferrando II d’Aragó (El
Catòlic). Reina consort d’Aragó des de 1505 a 1516, any
de la mort de Ferrando. Tres anys més tart en 1519, se
casà en Juan de Brandenburgo i el rei Carles I els nomena
virreina i lloctinent general de Valéncia i al marqués,
capità general del regne. Pronte quedà novament viuda i
el rei ordenà un nou matrimoni en Ferrando d’Aragó, duc
de Calàbria, nomenant-los virreis i lloctinents generals
de Valéncia, des d’a on eixerciren un govern autoritari
i repressor. Morí en Llíria el 15 d’octubre de 1536 a
l’edat de 48 anys.

El lloc de reunió dels agermanats fon la casa de la
Confraria de Sant Jordi en la parròquia de Sant Martí,
a on diàriament assistien els síndics, u per cada gremi,
per a prendre decisions.
La primera determinació fon enviar una embaixada al rei,
que en aquells moments se trobava en Molins de Rei, per a
garantisar el seu recolzament a les incipients Germanies.
El 4 de novembre partixen cap ad eixe lloc Joan Llorens,
Joan Caro, Guillem Sorolla i Joan Coll per a expondre al
rei totes les seues reivindicacions. El monarca presta
molta atenció a totes les queixes dels agermanats, prova
d’això és la carta que escriu el 25 de novembre en la que
remarca: “Lo que haveis provehido de armaros y ordenar
cual scrivimos a nuestro Governador desse Reyno, lo que
será con esta, porque el mire que todo se haga...”
La reacció nobiliària fon immediata, Enviaren dos cartes
el 2 i el 17 de decembre de 1519, reiterant la necessitat
de la presència del rei, i despuix li envien una embaixada
composta per D. Joan de Castellví, D. Pere de Corella, D.
Gaspar de Buyl, D. Pere de Mercader, mossén Manuel Piera,
Joan Cabrugada, Francesc Joan i Gaspar de Montagut.
Esta embaixada someté al rei a grans pressions, al temps
que li descrivien els reaccionaris abusos agermanats,
forçant al rei a donar marcha arrere en les seues inicials
concessions.
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El beneplacit
real
a les Germanies

La retracció monàrquica queda patent en la carta dirigida
als majorals dels oficis de Valéncia el 4 de giner de 1520.
Esta retracció obligà a la Junta dels Tretze a enviar una
nova embaixada, esta volta composta per Joan Caro, el
notari Jeroni Coll i Guillem Sorolla, per a contrarrestar
les pressions nobiliàries sobre el rei i revocar la carta
del 4 de giner.
Agobiat per l’imminent viage a Alemanya, Carles I envia
a Valéncia com a representant seu al cardenal Adriano de
Utrecht per a que jurara els furs en son lloc i per a
que trobara recolzament entre els agermanats. El 31 de
giner de 1520 confirma novament les Germanies, revocant la
decisió anterior.
Esta carta del rei del 31 de giner de 1520 fon utilisada
pels Tretze com a soport bàsic de les seues accions.

La Junta
dels Tretze

Una volta fonamentades les Germanies en el beneplàcit
real, Llorens promou la vertebració institucional d’elles,
creant la Junta dels Tretze, màxima autoritat dirigent
dels gremis, en independència de l’administració real i
municipal. L’elecció dels membres de la Junta devia de
ser anual i sempre havien de
figurar en ella un velluter,
un peraire, un teixidor i un
llaurador.
Alguns cronistes relacionaven
el número Tretze en el
règim polític de Venècia,
del que Llorens era gran
admirador, mentres que atres
historiadors com Viciana o
Escolano, ho atribuïxen a la
religiositat dels agermanats
que s’inspiraven en Jesucrist
i els dotze apòstols.
La primera junta dels Tretze
que durà des de decembre de
1519 fins a decembre de 1520,
estigué constituïda per:
El peraire Antoni Garbí, el
velluter Sebastià de Noha,
el teixidor Guillem Sorolla,
el llaurador Vicent Mojolí, el barreter Joan Lledó,
l’abaixador Pere Villes, el passamaner Àlvar Carmona,
l’esparter Onofre Peris, el blanquer Pere Bagà, el guanter
Damià Isern, el mesurer Joan Sanxo, el peixcador Joan
Gomis i el veler Jeroni Cervera.
La segona composició funcionà des de decembre de 1520 fins
a la fi de la Germania i estava composta per: Pere Llorens,
Lluís Taﬀio, Francesc Pastor, Guillem Cardona, Lluís
Traus, Miquel Odena, Simó Borrell, Narcís Martín, Pere
Ortuña, Alfons Rodríguez, Jeroni Bramón, Jayme Ferrer i
Pere de la Cova
La principal funció en l’any i mig que permaneixqué
activa la Junta, fon essencialment propagadora de les
idees revolucionàries, procurant l’adhesió a la revolta
d’atres llocs, construint juntes o consells locals de
tretze membres.

LLIBRET 2019_109

El contengut revolucionari de les Germanies s’eixercí
a tres nivells: en el marc professional dels gremis,
en l’administració municipal i en la pròpia estructura
socioeconòmica.
Referent als gremis, els agermanats proyectaren les
seues reivindicacions a la transformació del règim
jeràrquic dels gremis i l’autonomia en la comercialisació
de sa pròpia producció front
a
l’ingerència
del
capital
mercantil estranger. Al mateix
temps se radicalisa la tendència
de segregació en els gremis en
funció d’una especialisació cada
volta més necessària.
En l’àmbit polític-administratiu,
els
agermanats
pretenien
essencialment
un
sanejament
de l’administració local en un
replantejament del funcionariat
municipal, la supressió de les
especulacions en l’abastiment del
forment i de la carn i l’inspecció
del compliment dels deutes.
Resp e c t e a l ’ a d m i n i s t r a c i ó ,
i m p o n e n l a s u p r e ssió de la
nominac i ó e l i t i s t a d e l m è t o d o
insaculador, proponent un
s i s t e m a e l e c t i u d e m o c ràtic
que tinguera com a base electoral
el Consell municipal.

L’estratègia revolucionària dels agermanats se proyecta
des de febrer de 1521 a la supressió dels imposts.
Tres agermanats, Ballester, Lázaro i Guanyador elaboraren
un memorial de tots els imposts que presentaren als
Tretze. La Junta adoptà una actitut molt desconfiada a la
supressió dels imposts.
Dien: ¿no vos parece, que si quitamos los derechos, que
no habría dinero para pagar lo que la ciudad deve y ha
de gastar en los bastimentos de pan y carne?. ¿O qué
nuevas formas se hallarán para haver dinero, para pagar
las pensiones de censales, que justamente los antiguos
cargaron, y pagar gastos ordinarios, y si se ofrece algún
gasto extra ordinario de muertes, de peste, guerras o
socorro y servicio al rey?, ¿qué pensais que entonces se
hará?.
A pesar de l’informe desfavorable de la Junta, la proposta
recolzada inicialment pels gremis de velluters i de
parires acabà prosperant el 21 i 23 de febrer en el curiós
crit de: “Biva el rey y fuera derechos”.
El primer dia llevaren: el tall del general, sises de
mercaderies, peage, quema, portugués, peix sec, quint del
peix, drets de l’almodí i sises del vi.
El segon dia llevaren: el dret del carbó i la sisa de
l’oli.
Dels onze imposts que llevaren, sis corresponien al
municipi, quatre a la facenda real i u a la Generalitat.
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Reivindicacions i
programa

,
Estrategia
,
revolucionaria

La resposta social fon immediata. Els canonges fugiren
de la ciutat emportant-se l’Eucaristia. El virrei i el
propi rei se feren eco immediat, criticant-los durament
i amenaçant de que si els imposts no se cobraven, els
acreedors i abastidors deixarien de prestar a la ciutat
i el propi rei s’abstindria de pagar les pensions de
censals per ell degudes.
El 27 de febrer de 1521
un
grup
de
llauradors
entre ells Jaume Sancho
de Russafa, Miquel Gil de
Benimaclet,
Martí
Jordi
de Patraix i Joan Bosc de
Campanar,
condenaven
la
supressió d’imposts firmant
un document que subscriurien
trenta gremis. El 2 de març,
de 1521, 123 velluters
se reunixen i subscriuen,
davant de notari, el següent
document:
“que
estos
propassats dies per alguns
particulars persones motu
propio e contra voluntat e
consentiment de nosaltres
davall scrits esser estat
fer en paig e contradiccio
y pertubacio en los dits
drets....e nostra voluntat es que tots los drets sien
restituits e tornats en lo estament modo e forma que
estaren...”
El 4 de març els imposts eren restaurats exceptuant només
els de la quema, el peix sec i salat i el portugués,
aixina com seguir en el control popular dels imposts de
la Generalitat.
L’única mida revolucionària dels agermanats que
consolidaria fon el bateig forçós dels mudéixars.

Enfrontament
en el Virrei

se

En busca del soport real que fins eixos moments era ben
explícit, els agermanats enviaren una nova embaixada al
rei, que estava en La Coruña, el 23 de febrer de 1520,
presidida pel notari Jeroni Coll, que acossava al monarca
en noves reivindicacions.
La noblea i el Clero,
contrapesaren
la
gestió
dels Tretze en una embaixada
al rei formada per Gaspar
Marrades, Pere Navarro, el
canònic Burgarini, Jeroni
d’Ixar i Tomàs Dassio.
La bipolarisació creixent
de la societat valenciana en
l’acossament
irresistible
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al rei de cada una de les dos faccions, el forçà a
nomenar virrei de Valéncia el 12 d’abril de 1520 a D.
Diego Hurtado de Mendoza, germà del marqués de Zenete,
que venia precedit de gran prestigi militar per les seues
campanyes en la guerra de Granada i en Itàlia.
La reacció dels agermanats ad este nomenament fon hostil.
Fracassaren les gestions de Llorens per a conseguir que
els nobles s’opongueren al nomenament per la condició de
foraster del virrei i perque el rei no havia jurat encara.
L’actitut del rei seguix sent ambigua. Les instruccions
donades al virrei el 10 d’abril de 1520 són delliberadament
abstractes. “y poniendo en orden las cosas de la justicia
y castigando los dichos excesos de tal manera que en todo
esse dicho Reyno se administre rectamente la justicia,
y los malos sean castigados y los buenos defendidos y
amparados como es razón, en lo qual poneys la diligencia,
solicitud y buena manera que convenga...”
“el modo que haveis de tener, para que se de crehencia que
leays, deys a entender a los cavalleros y otros estamentos
comunicando con pocos y de los más principales que vais
principalmente por remediar los desórdenes del pueblo;
y a los del pueblo que vays para ordenar sus cosas, de
manera que vivan en paz y en justicia y la tierra esté
defendida...”
El 7 de maig escrivia al virrei recomanant-li estudiara
el privilegi real de 1278 i precisant-li que “nuestra
intención sea de contener y desgraviar al dicho pueblo.”
Tres dies més tart escrivia als menestrals exigint que
l’elecció dels jurats se fera “conforme a la dita nostra
ceda”.
L’entrada del virrei en Valéncia el 21 de maig de 1520
escomençà en un colp d’efecte dels agermanats que
desviaren a D. Diego Hurtado de Mendoza de la trayectòria
prevista des del Tossal pel carrer de Cavallers fins a la
Catedral. Li impongueren un itinerari enrevessat que no
té atre objectiu que fer-li vore l’actitut hostil del
poble valencià. El passejaren per Bosseria, Mercat, Sant
Vicent, la vella Corregeria (entre Mar i Micalet), per a
desembocar en la Catedral.
Les relacions del virrei i els agermanats foren des del
primer moment tirants. Els agermanats s’amparaven en la
carta del rei del 7 de maig i el virrei en el document
de Carles I que llevava llegitimitat a les pretensions
agermanades. El punt més àlgit de l’enfrontament fon el
26 de maig, dia de les eleccions dels nous jurats.

L’agermanament mai fon exhaustiu i el final de la revolta
molt dispar. Llocs a on la revolució acabà molt pronte
com Vilarreal, Onda, Benicarló, Castelló o Cullera i
uns atres a on la resistència fon prolongada i firme com
Valéncia, Morvedre, Xàtiva o Alzira.
A on més ràpit prosperà fon en la governació de Valéncia,
especialment en les localitats de l’horta com les baronies
de Paterna, Benaguasil, La Pobla, llocs com Massamagrell,
Mislata i atres pròximes a la capital. Morvedre s’agermanà
en març de 1520 i Llíria, Alpont i La Llosa en juny. El
foc més resistent d’esta governació fon Xérica d’a on sis
agermanats hagueren de refugiar-se en Altura.
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La geografia de
les Germanies

En la governació de Xàtiva, la “governació dellà lo
riu Xúquer”, ademés de Xàtiva i Alzira, les dos grans
capitals, que tenien les seues respectives juntes de
tretze, destacaren, Biar, Ontinyent i Albaida. Penàguila
no s’agermanà fins a març de 1521, en Bocairent no aplegaren
a prosperar les Germanies i en Gandia només s’agermanaren
22 hòmens en març de 1521.
En la governació de la Plana, les Germanies se difongueren
pronte, des d’abril de 1520 en la vila de Castelló,
Vilarreal i Peníscola i en alguns llocs de l’Orde de
Montesa com Cabanes, Cervera, etc. A on més enfrontaments
i disputes hi hagueren per la diversitat d’opinions fon
en Benicarló que contava en uns 30 agermanats. En Borriana
no s’implantaren. Morella fon hostil, pero no en les
seues aldees: el Forcall, Vilafranca i el Portell.
En la governació d’Oriola, les Germanies se desenrollaren
ràpidament, en Oriola i Callosa des de maig de 1520 i en
Alacant. En Elig i Crevillent tingueren un marcat caràcter
anti-senyorial. El principal refugi anti-agermanat en
esta zona fon Albatera.
Els agermanats procedien de les comarques de l’Horta
de Valéncia, Ribera Alta i Baixa del Xúquer, el Pla de
Sagunt, la plana de Castelló, excepte Borriana, Foya
d’Alcoy, Vall d’Albaida, la Marina, el Baix Vinalopó.
Els focs anti-agermanats foren: el Maestrat Alt i Baix, la
Vega de Sogorp (excepte Altura), i la Vall de Bocairent.
Entre estos dos blocs estaven les zones de marcada
ambigüitat com: les planices litorals castellonenques,
Vinaròs, Benicarló, Peníscola, i la Vall de Valldigna o
la Foya de Castalla.
A on la revolta tingué major protagonisme fon en els
llocs de jurisdicció real com: Valéncia, Xàtiva, Alzira,
Alcoy, Morvedre, Xixona, Ontinyent, Castelló i Oriola.
En jurisdicció senyorial com: Cocentaina, Cullera, Elig,
Xàbia, Albaida, Russafa, Campanar i Patraix. Els manco
implicats en les Germanies són els llocs de jurisdicció
eclesiàstica.
La resposta contestària al jou feudal fon el detonant
de moltes ciutats de jurisdicció senyorial: Elig i
Crevillent, contra el domini dels Cárdenes; Toixa contra
el vescomtat de Chelva; Albaida contra la família Escrivà
de Romaní; Cocentaina contra els Corella; Carlet contra
els Castellví; Rafelbunyol, Massalfassar i el Puig contra
els Exarch, etc.

Les Germanies
en ,
la ciutat de
Valencia

Els agermanats se concentraren en la ciutat de Valéncia
en els barris de les parròquies de Sant Martí, Santa
Creu i Sant Joan, que eren típicament gremials. Sorolla,
Estellés, Urgellés, Peris, Llorens (fill) i Diego Trevinyo
residien en el barri de la parròquia de Sant Martí i Joan
Llorens, Jeroni Coll i Guillem Cardona en el barri de la
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parròquia de la Santa Creu.
Joan Caro, vivia en el barri
senyorial de la parròquia de
Sant Nicolau.
S’observa
una
estratègica
agrupació militar d’agermanats
en cinc places: el Tossal,
junt a la Moreria, zona
conﬂictiva
per
excelència;
la plaça de Pellicers, a on
conﬂuïa l’artesanat de Sant
Martí, molt propet de la
casa de Peris; la plaça de
Sant Francesc, a on estava
l’Ajuntament,i en la Sala de
Consells és a on se conseguiren
els guanys institucionals més
brillants dels agermanats;
la plaça de Predicadors, (hui
Tetuan) a on desembocaven els
llauradors de Benimaclet i la
plaça de la catedral, centre
neuràlgic de l’efervescència
agermanada.

Encara que en el més de juny de 1520, el rei envia unes
recomanacions al virrei demanat-li ﬂexibilitat, este pren
les primeres iniciatives puix no veu una atra eixida a la
situació només que la guerra.
Diego Hurtado de Mendoza que havia passat des de Cocentaina
a Xàtiva i des d’allí a Dénia, en l’estiu d’eixe any inicia
una campanya per a captar la fidelitat de nous adaptes i
com a objectiu principal assegurar el recolzament del
nort del Regne. El 20 d’agost escriu solicitant hòmens
als jurats de Borriana, Morvedre, Vilarreal, Castelló,
Morella i Peníscola. Al mateix temps convocava “host i
cavalcada”, ordenant que tots els nobles s’armen per a
intervindre en Valéncia.
Esta disposició provoca que el 25 d’agost, els jurats
de Valéncia envien una protesta al rei que no resultà
efectiva.
En setembre, en un intent per a salvar la guerra, el rei
envia al secretari González de Villasimpliz que com a
“hombre bueno” pretén per una part la tornada del virrei
a Valéncia i per l’atra el fi de les Germanies. Les dos
foren estèrils.
L’estament militar del regne se reuní en el monasteri de
Valldigna elegint una comissió formada per 40 persones
que s’ocuparen de la preparació de la guerra.
La radicalisació de les iniciatives agermanades se
feren patents en els primers mesos de 1521 tant en el
context rural perpetrant l’assalt al vescomtat de Chelva,
l’abolició de censals en Elig i Oriola, com en el mig urbà,
en la nova elecció dels Tretze, avalots gremials i la
suspensió dels imposts i drets en Valéncia, precipitarien
els acontenyiments.
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La Guerra

A la firme repulsa del rei
en març de 1521, seguiria
en la primavera una febril
preparació de la guerra.
Els agermanats, conscients
de la movilisació militar
dels nobles, desenrollen
els últims intents de
solució
pacífica
al
conﬂicte,
enviant
una
embaixada al virrei que
estava en Dénia, cartes
a l’infant Enrique i al
marqués de Zenete.
L’intransigència
del
virrei dona la raó als
agermanats més radicals
que, en eixe més saquejaren
cases de nobles, cremaren
els escrits de propietat
i robant les actes dels
consells, accions que se
repetirien fins al més
d’octubre.
El 14 de juny l’eixèrcit
agermanat en un total de
2.000 hòmens en bandera de
casi tots els gremis, declara la guerra al virrei i als
nobles. Se nomena al jurat en cap Jaume Ros com a capità
de l’eixèrcit i a Esteve Urgellés com a lloctinent.
L’eixèrcit ixqué cap a Catarroja, pero les continues
manifestacions de pusilanimitat per part de Ros, feren
que els Tretze prengueren la decisió d’elegir nou capità
general en la persona del racional Joan Caro, que fon
ratificat el 19 de juny pel Consell General. Immediatament
destituïx a Urgellés nomenant com a segon a Jeroni Coll.
També foren designats com a coronels de la ciutat: Joan
Lázaro, peraire; Lluís Molla, velluter; Joan Sancho,
llaurador i Doménech Llop carnicer.
Caro convocà a la gent armada el dia 20 en el portal
de Sant Vicent i impongué disposicions com: la pena de
mort per al que saquejara iglésies o cases particulars i
l’exigència de que tot lo món tinguera la llum encesa en
les finestres durant la nit, baix pena de 5 sous.
En els últims dies de juny moria Joan Llorens. El croniste
Miquel Garcia senyala: “En aquest dia mori Johan Llorens,
lo inventor de la Germanía, lo qual sclatà de congoixa,
com veu la cosa tan rompuda, perque ya coneixiia que tot
lo que avien fet era mal fet.”

Els dos
fronts de la
guerra

La guerra mantingué dos fronts ben delimitats:
En el nort, el Maestrat, en la disputa per la fidelitat de
les comarques de la Plana i Baix Maestrat. Els objectius
concrets en este front foren la conquista del castell de
Morvedre i la lliberació de Vinaròs i Benicarló del domini
real i poder consolidar les Germanies en la Governació de
la Plana, trencant el monopoli sobre el forment de les
forces monàrquiques.
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Els agermanats uns 2.000 hòmens procedents de tota l’horta
de Valéncia, se concentraren en Morvedre, Des de Valéncia
enviaren com a capità d’estes tropes al fuster Miquel
Estellés, delegat del capità general, Caro.
La pressa del castell el 25 de juny fon fàcil, pero el
manteniment de la guerra i la prolongació de la campanya
fins a Benicarló exigia més hòmens, per lo que Estellés que
estava instalat en Vilarreal, reclutà hòmens de Castelló i
demana infructuosament la colaboració de ciutats com Onda
i Morella. El 29 de juny Estellés aplegava a les coves
de Vinromà, prenia el castell d’Alcalà de Chivert i el
saquejava. El següent objectiu era l’assalt al castell de
Peníscola.
Mentrimentres les tropes del duc de Sogorp, des de la
Vall d’Uxó, en ajuda de gent d’Onda i sobretot la gran
cantitat de moros (l’eixèrcit tindria uns 1.200 infants
i 300 d’a cavall) s’apoderaren de Vilarreal i de Castelló
el dia 3 de juliol. Estellés i els 1,500 hòmens seus
recularen cara a Castelló i se saldà en una gran derrota
en Oropesa el 4 de juliol. Com a conseqüència Estellés fon
penjat en Castelló junt ad atres líders de les Germanies
castellonenques. La repressió en la Plana fon duríssima.
L’eixercit nobiliari s’instalà en Nules per a preparar la
pressa de Morvedre, el principal reducte agermanat.
En Valéncia, els agermanats conseguiren reunir un eixèrcit
de 8.000 infants, molt poc equipats, pero en molts carruages
i dònes, dirigit pel jurat Jaume Ros.
L’eixèrcit agermanat, fatigat i mal
dirigit, aplegà a Morvedre el 17 de
juliol i el 18 s’enfrontaven en Almenara
a l’eixèrcit del duc de Sogorp, en 8.000
infants pero sòlidament dotat de cavalleria
i artilleria. La derrota agermanada fon
absoluta. Moriren uns 2.500 agermanats.
Només quedava Morvedre resistint en la
zona nort. La Junta dels Tretze d’esta
ciutat s’afanyaren a dimitir.
En el sur: en les hortes meridionals, és el
front al que els agermanats consideraren
més rellevant, dedicant-li l’eixèrcit més
poderós dirigit inicialment per Caro.
Est eixèrcit ixqué de Valéncia el 20 de juny
i de Catarroja cara a Silla, saquejaren
Alcàsser i Picassent, lo que motivà séries
manifestacions
de
disconformitat
per
part dels jurats el 28 de maig a Caro,
qui optà per dimitir el 1 de juliol de
1521, davant de la seua incapacitat per
a fer-se de respectar per la seua gent,
que aplegaren a amotinar-se contra ell.
Fon substituït per Esteve Urgellés qui
assumí la capitania general, encarnant el
radicalisme revolucionari.
El centre d’operacions anava a ser Alzira,
des d’a on Caro havia intentat prendre el
castell de Corbera, sense conseguir-ho.
L’objectiu fonamental d’Urgellés era la
conquista del castell de Xàtiva, a on se
trobava presoner des de 1512 el duc de
Calàbria.
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En la colaboració dels agermanats de Xàtiva conseguix
reunir un total de 4,000 hòmens que sitiaren el castell
fins conseguir la seua rendició el 14 de juliol de 1521,
pero a on pergué la vida Urgellés, que seria substituït
per Vicent Peris, la gran figura del radicalisme agermanat.
Les tropes del virrei en els reforços que anaven aplegant,
molts de fòra del Regne com Requena, Villena i Almansa
se concentraren en el núcleu fidel a la seua causa de la
Vall de Valldigna, recorregueren Benigànim, Beniajar i
Castelló de Rugat, buscant més soports. La partida dels
agermanats cap a Gandia, donà lloc a una ràpida marcha
del virrei ad esta ciutat per Terrateig i Castellaret.
El 23 de juliol prop de Gandia se produïx l’enfrontament
entre les tropes del virrei (2.000 infants, dels quals
1,500 eren mercenaris: 700 moros, 600 manchecs i 200
catalans i uns 500 ginets), ademés del rovellet de
l’ou de la noblea valenciana, com el duc de Gandia,
el comte d’Oliva, el comte de Cocentaina, etc. Per
l’atra banda les tropes de Vicent Peris, uns 800 hòmens
segons la versió del propi virrei, un poc exagerada.
La victòria agermanada, l’única gran victòria en camp
de batalla dels agermanats, fon total. Se saldà en
250 morts en l’eixèrcit real. Els agermanats saquejaren
Gandia, batejant per la força als moros de Gandia,
Oliva, marquesat de Dénia, Polop, Villalonga, Guadalest,
Penàguila,etc.
El 26 de juliol el virrei s’embarcà en Dénia, en direcció
a Peníscola, solicitant ajuda al marqués de los Vélez
Cap als últims dies del més de juliol el panorama que
presentava el Regne era el de dos grans bandos: el
nort despuix de la batalla d’Almenara era totalment
fidel al virrei, a excepció de Morvedre, mentres que el
sur despuix de la batalla de Gandia era monopoli dels
agermanats.

Mentrimentres els agermanats del nort i del sur se
juaven la seua sòrt en els camps de batalla, la ciutat
de Valéncia adoptava una actitut progressivament
reaccionària.
Escolano, descriu aixina la situació: “y aun los mismos
que la juraron estaban arrepentidos que buscaron como
restaurar el daño causado por su imprudencia.”
El 15 de juny els propis jurats de Valéncia informen
al comte d’Oliva els propòsits bèlics dels agermanats
contra Gandia i Oliva. El 29 de juny, li demanen al
marqués de Zenete, germà del virrei, que assumira el
càrrec de governador de Valéncia i el 4 de juliol prengué
possessió.
Els oficis reuniren als seus membres des de mitat de
juliol per a formalisar acorts públics d’obediència al
rei. El 21 de juliol els jurats de Valéncia recomanaven
que no se produïren enfrontaments bèlics en les tropes
del virrei. El 30 de juliol de 1521 dimití la Junta dels
Tretze.
La realitat és que les Germanies que naixqueren en
mala consciència, arrastraren moltes contradiccions.
La primera radica en el desfase de la llegitimitat
original que defengué l’èlit dirigent i el radicalisme
irrefrenable de la base. La revolució antifeudal
acabà devorant els escrúpuls dels primers promotors:
els mestres-artesans, integrats plenament en el règim
feudal. La ciutat que havia protagonisat la revolta, se
feu arrere a l’eixir-se’n esta dels estrets màrgens en
els que havia naixcut.
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La victòria de Gandia no donà els resultats esperats per
als agermanats. Vicent Peris, abandonà l’artilleria, que
havien guanyat en esta batalla, que fon recuperada pels
jurats de Valéncia. A lo llarc de tot el més d’agost,
Vicent Peris junt ad atres capitans agermanats entre
els que destacà Bocanegra,
se
dedicaren
a
saquejos
i correries en la canal de
Navarrés, que els jurats des
de Valéncia censuraren en
greus amenaces.
L’objectiu
bàsic
dels
agermanats en este moment
era castigar les desercions
d’Elig i Crevillent, per lo
que necessitaven controlar
la zona més meridional i
això passava per prendre el
castell d’Oriola. Cap allí
se
dirigiren
les
tropes
agermanades
procedents
de
Xàtiva, guiats per fra Miquel
Garcia
i
els
procedents
de
Penàguila
guiats
per
Bocanegra, reunint-se tots en
Xixona.
L’eixèrcit dels agermanats contava en 6.000 infants, que
en sitiar el castell d’Oriola, s’enfrontaren a l’eixèrcit
de Pere Maça (alcalde del castell) i del marqués de Vélez,
en total uns 200 cavallers i 6.000 infants, resultant la
batalla un complet desastre per als agermanats. Moriren
més de dosmil agermanats i foren eixecutats quaranta dels
més destacats, entre ells Pere Palomares. Sorprenentment
Peris i els seus hòmens no participaren en esta batalla
lo qual inﬂuí en el seu resultat. El saqueig d’Oriola fon
espantós, emportant-se la palma les tropes del marqués de
Vélez, que s’endugueren de la ciutat uns 700 carros d’or
a part de roba i atres objectes. Este saqueig durà des
del 30 d’agost fins al 29 de setembre.
Bellot, el croniste més documentat sobre esta matèria
escriu: “el marqués de los Vélez y su gente, todo era
saquear las cosas de los comuneros y, a rio revuelto,
todo lo que podía, no perdonando las mismas iglesias, de
las cuales se llevaron toda la ropa de consideración que
hallaron, sin perdonar la plata ni ornamentos sagrados,
no perdonando lo que habían depositado algunos pensando
que como cristianos, guardarian respeto a las iglesías.
Y lo que más espanta, es que, por orden del marqués de
los Vélez, se repartiesen las tres parroquias para la
gente de las tres ciudades, Murcia, Lorca y Cartagena, y
las saqueasen; y hovo entre ellos quien, con sacrílegas
manos, abriere el sagrario de la cathedral y se llevare la
caxuela de plata donde estava el Santísimo Sacramento...
el saco fue tan miserable, fuera de no haver sangre, que
tuvieron lugar de llevarse hasta las cosas más mínimas
como platas y escudillas de tierra y hasta arrancar las
puertas y ventanas de alguna consideración...”.
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La rendicio de
,
Valencia

Els ,
ultims
reductes

A l’enterar-se de la derrota, Vicent Peris s’embarcà en
Vilajoyosa en direcció a Valéncia, a on aplegà el 8 de
setembre aposentar-se en el Real. El seu objectiu era
frenar la tendència de l’alcaldia de la ciutat de Valéncia
a la rendició, pero el procés era ya irreversible. El 20
de setembre entrava en Valéncia l’infant
Enrique, acceptant el paper de mediador
que tantes voltes li havien solicitat. El
dia 1 d’octubre els jurats enviaren una
embaixada al virrei en Nules, reiterant-li
que vinguera a Valéncia.
Tots els esforços de Peris per a prologar
les Germanies foren inútils, de res valgué
que el 29 de setembre imponguera el bateig
forçós als moros de la moreria de Valéncia.
El dia 11 d’octubre foren derrotats en
Morvedre els últims agermanats de l’eixèrcit
dirigit per Peris, que se va vore obligat a
traslladar-se a Xàtiva. Morvedre se rendia
el 12 d’octubre i el virrei entrava quatre
dies més tart. El 19 d’octubre, renuncien
els jurats agermanats i foren designats
nous jurats.
El 21 d’octubre el virrei dictà un perdó
general al mateix temps que ordenava
l’expulsió de tots els vagabunts de la
ciutat i el desarme de tots els habitants.
El 31 d’octubre ratificava el perdó general
exceptuant a 65 persones.
El 2 de novembre nomena una comissió de 12 persones
regentes de justícia per a guardar l’orde públic de la
ciutat.
El 5 de novembre eren nomenats els nous consellers de
la ciutat. Quatre dies més tart entrava solemnement el
virrei en la ciutat de Valéncia per la Porta de Serrans.
A lo llarc del més de novembre se produïx la renovació de
tots els càrrecs municipals que hagueren seguts elegits
pels agermanats. Només se mantingué en el seu lloc el
racional Joan Caro. “conﬁant de la rectitud vostra a que
continuareu e regireu lo dit oﬀici de racional a servey
de les dites Majestats”.

Només quedaven per sometre Xàtiva i Alzira. El 17 de
novembre les tropes del virrei, ajudat pel marqués de
Moya i el de Vélez, sitiaven Alzira que resistí el siti
obligant al virrei a alçar-lo passats 18 dies.
L’eixèrcit nobiliari se dirigix cara
a Xàtiva sitiant-la el 8 de decembre,
prolongant l’atac a les muralles durant
quinze
dies,
pero
fon
infructuós.
Pareixia
que
les
negociacions
eren
imprescindibles, per ad això els jurats
de Valéncia pressionaren al marqués de
Zenete per a que fera de mediador, que va
acceptar desplaçant-se a Xàtiva el 24 de
decembre. Segons Viciana,el marqués pren
contacte en el capità Agulló, deixantlo entrar en Xàtiva i escomençar les
negociacions sobre la rendició, en dos
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premisses: que l’eixèrcit alçara el siti i que el virrei
no entrara personalment en la ciutat.
En els últims dies de decembre, l’eixèrcit d’una
heterogénea composició, se dissol i les negociacions
pareixia que anaven per bon camí, pero l’arribada de
Vicent Peris a Xàtiva en 200 hòmens i les pressions del
capità d’Ontinyent, Melchor Torró, trencaren els tractes
recents escomençats, apresonant al marqués de Zenete en
el castell el 22 de giner de 1522.
Els jurats de Valéncia carregaren en la missió de conseguir
la lliberació del marqués, per mig de cartes i embaixades
a lo llarc de tot el més, mentres que des de Xàtiva
s’intentava coaccionar al virrei per a conseguir el perdó
general a canvi de la lliberació del marqués.
Les gestions realisades i per supost la rendició d’Ontinyent
el 29 de giner, a la que seguí una forta repressió,
conseguiren del grup més moderat dels agermanats de
Xàtiva: Agulló, Boluda, Carmona i Giner, la lliberació
del marqués el 9 de febrer, que se dirigí a Valéncia
passant per Albaida, Ayora i Moixent.
Vicent Peris ixqué de Xàtiva direcció a Valéncia al mateix
temps que el marqués, en uns trenta hòmens en l’intenció
de reproduir les ya dissoltes Germanies en la capital.
En Silla tingué que lliurar un chicotet combat contra
les tropes enviades pel virrei, eixint victoriós, entrà
en Valéncia el 25 de febrer, sis dies més tart que D.
Rodrigo.
El marqués intentà negociar el perdó en Peris, pero ell
el refusà, per lo que el marqués pactà en els menestrals
l’aïllament del líder radical de les Germanies. Abandonat
pels que dos dies abans l’havien aclamat, tingué que
refugir-se en sa casa.

Com a últim intent de negociació, el 2 de març s’acorda
una entrevista entre Peris i el marqués en la parròquia
de Sant Tomàs, pero fon interpretada per Peris com a una
possible emboscada i optà per resistir fins a les últimes
conseqüències.
La casa de Peris, en l’antic
carrer del Fumeral, (hui en dia
Baró de Càrcer), fon atacada
pel marqués en un total de
5,000
hòmens
dividits
en
tres esquadrons presidits pel
marqués de Zenete, D. Lluís
Cavanilles i mossén Exarch. La
defensa heròica de la casa no
pogué impedir el seu assalt i la
cruelíssima mort desquarterat
el dia 4 de març, el seu cap
fon penjat en la porta de
Sant Vicent per a que servira
d’escarment als rebels. Eixe
mateix dia i el següent dia
5, foren ajusticiats un total
de 15 companyers, incloses dos
dònes, al mateix temps que sa
casa era destruïda i se sembrà
de sal el solar que havia
ocupat.
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La mort de
Vicent Peris

L,encobertisme

L’image que la societat valenciana tenia de l’Encobert
se coneix a través de la série de testificacions que
l’apertura del procés inquisitorial generà.
En tots els testimonis, entre els que abunden els dels
ﬂares franciscans, obligats a anar per la força al sermó de
l’encobert, se nota una admiració evident del personage.
I és que l’autopresentació que el personage se fea era
tan imaginativa com eficaç.
La seua història fon acceptada i en Xàtiva tingué casa,
criats, guàrdia personal, fruí de vestits nobiliaris i se
li coneixia com a “el rei Encobert” .
L’explotació del mit tingué un doble beneficiari: per una
part les Germanies, necessitades d’un líder que fera
renàixer a les desanimades forces revolucionàries despuix
de la mort de Peris i per una atra el món convers que
buscava angustiosament un redentor i cregué encontrar-lo
en l’encobert.
Els noms en els que les cròniques el batejaren com Enrique
Enríques de Ribera, Enrique Manrique de Ribera, són de
reconeguda falsetat. Potser que l’autèntic nom fora el de
“Antoni Navarro”, perque apareix en abundant documentació
sobre la repressió de les Germanies.
Més que l’encobert, mereix atenció l’encobertisme, la
série d’encoberts que succeiren al primer. Se’n coneixen
a lo manco tres. El que més sobreïx d’ells fon un andalús
que “era stat venent oli e fruita” promogut pels capitans
de Xàtiva “dient que era el mateix Rei Encobert, que el
que havien mort en Burjassot no era lo Encobert, sino un
atre qui semblava”. Este jugà un important paper en la
defensa de Xàtiva front al virrei. Un atre fon natural
de Calatayut, professor de gramàtica, se presentà en
Valéncia com a germà del que havien mort en Burjassot,
en una filosofia radicalment anticlerical i antisenyorial.
Este fon desquarterat en Valéncia en març de 1523. El
tercer, d’ofici plater i de nom Juan Bernabé, prolongà
l’estrela d’encoberts “conduint gent per Aragó” i fon
eixecutat en Terol el dia 1 d’agost de 1522.
L’encoberterisme representava socialment les expectatives
dels llauradors de Valéncia, encara que el primer estava
ubicat geogràficament en Xàtiva, perque els que figuren en
les relacions de bens confiscats en el nom de l’encobert
són tots llauradors de Benimaclet, Chirivella, Patraix,
Catarroja, etc. tots d’escassíssim poder econòmic i que
foren els protagonistes més frustrats de les Germanies.
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El final de la revolta agermanada fon poc uniforme, és
el virrei D. Diego Hurtado de Mendoza, qui inicia la
repressió en acabar les capitulacions de Valéncia en
octubre de 1521, en un caràcter prou benevolent que a
poc a poc anà endurint-se des de febrer de 1522 per la
prolongació de la resistència de Xàtiva i Alzira.
En el primer perdó general del virrei el 21 d’octubre
de 1522, exceptuava només a 65 hòmens, entre els quals
estaven els Tretze “vells e novells”, inclús d’estos
tretze foren absolts Pere Llorens, Antoni Garbí i Francesc
Pastor. El perdó general del virrei se dirigí només a la
població de la capital i de l’horta, pero no del Regne
i per supost se reservava la decisió sobre les persones
que en eixe moment estaven en presó i la possibilitat de
sometre a examen les hipotètiques culpes d’individus de
classes privilegiades i oficials reals.
La
prolongació
de
la
resistència
revolucionària,
radicalisaria els plantejaments repressius. La mort de
Peris en març de 1522, anà acompanyada del apresonament
de 94 persones de les quals serien eixecutades unes 15,
darrere d’una série d’interrogatoris acompanyats de
tortures: “fins que de la seua boca se sàpia la veritat
de tot”. D’estos interrogatoris ixqué una llista de 50
denunciats, alguns d’ells foren eixecutats mesos més tart
i uns atres com Llorens o Peris ya havien mort.
Ontinyent i Albaida contemplaren
moltes eixecucions en març
de 1522, paralelament a la
resistència de Xàtiva i a la
pressió del marqués de Zenete.
Els seguidors de l’encobert
reberen un tractament igualment
dur, d’un total de 90 presoners,
foren eixecutats uns 20. El
propi Encobert, l’assessinaren
en Burjassot el 18 de maig
de 1522, les seues despulles
foren traslladades a Valéncia
i al declarar-lo l’Inquisició
herege, cremaren el seu cos i
el cap el penjaren en el portal
de Quart.
La rendició final de Xàtiva i
Alzira en decembre de 1522,
propicià
una
nova
onada
repressiva que afectà, entre
atres,
a
Guillem
Sorolla,
que havia segut fet presoner
en Montesa i eixecutat en
Xàtiva, el seu cap l’enviaren
a Valéncia.
La successora de D. Diego Hurtado, fon la virreina Na
Germana de Foix, nomenada en març de 1523, coincidint
en un chicotet rebrot revolucionari, representat per u
dels encoberts i el velluter, Jeroni Castelló, generant
unes dotze eixecucions més en Valéncia. Na Germana,
entrà en Valéncia el dia 11 de decembre i pronte acaparà
l’antipatia de casi tots els cronistes.
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El 20 de decembre, ordena l’apresonament de 43 persones
i dèu dies més tart afegia a la llista 13 persones més,.
Huit juristes, entre ells Jeroni Soria i Bertomeu Monfort,
(est últim havia prestat diners al virrei), sis mercaders,
huit dels que havien segut dels Tretze: Pere Llorens,
Miquel Odena, Pere de la Cova, Damià Isern, Francesc
Pastor, Joan Tàrrega, Jeroni Bramón i Joan Sancho i dos
dels jurats: Jaume Ros i Jeroni Coll.
S’apresonà a dos dels Tretze: Llorens i Pastor que
inicialment havien segut absolts pel virrei. La repressió
s’estén per tot el Regne i com a llògica resposta, la
fugida massiva dels agermanats. Segons Viciana, el 25 de
giner s’incoen processos contra un total de 77 fugitius.
El 16 de febrer, se portà la relació de fugitius a
Valéncia des de Simancas a on havia segut apresonat el
ex-mestre racional Joan Caro, perdonat primer pel virrei
D. Diego Hurtado de Mendoza, pero despuix perseguit per
Na Germana, que el sentencià el 12 de març de 1524.
La pena imposta als eixecutats era tan complexa com
funesta: desorellaments, assots, forca, arrastrament i
desquarterament. Als clercs, tingueren la consideració de
no arrastrar-los.
Des de febrer de 1524 a octubre de 1525, segons la relació
de la pròpia Na Germana, 98 persones entre elles els
notaris Gisbert, Llabata i Mayques, foren eixecutats, pero
segons el Llibre d’Antiquetats, el número d’eixecutats
era de 800 individus en uns 18 eclesiàstics sentenciats.
La repressió se prolongaria fins a la mort de Na Germana
en l’any 1536.

Confiscacions i
composicions

La
major
novetat
introduïda
per
Na
Germana
en
l’interpretació de la repressió fon el marcat caràcter
econòmic, perseguint les confiscacions de bens que ya
havia iniciat D. Diego Hurtado de Mendoza, pero sobretot
promovent les composicions.
Les confiscacions s’impongueren tant als agermanats
empresonats com als absents. El sistema de confiscacions
de bens era complex. En l’orde del mestre racional instant
al registre de les cases dels agermanats condenats,
visitava cada casa un alcalde o un procurador fiscal; en la
documentació apareixen freqüentment mossén Lluís Zaidía,
aguasil real i Antoni Pellicer, corredor públic de la
Real Audiència, que acompanyats per dos notaris, dos
porters i alguns testics, feen l’anotació i inscripció
dels bens en la corresponent evaluació.
El destí dels bens era doble: la major part eren
“capllevats” pels familiars i amics de l’agermanat, que
se comprometien a abonar la cantitat taxada a canvi de
la retenció dels bens. A voltes una chicoteta part era
monopolisada per l’aguasil i entregada al governador, per
a ser venuda en pública subasta (almoneda). L’encarregat
d’estes subastes, delegat pel governador, era Miquel
Cortés.
En realitat les confiscacions no era sino una multa per
l’import aproximat dels bens.
Les confiscacions de bens escomençaren en febrer de 1522.
Des del 7 de febrer al 20 de març se confiscaren els
bens de 27 persones. Del 20 de març a novembre de 1522
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se confiscaren els bens de 18 persones més, la majoria
companyers del primer Encobert.
En l’any 1523 no hi hagueren confiscacions per haver-se
substituït per les composicions. En l’any 1524 en el
virregnat de Na Germana, se rellança de nou la mecànica de
les confiscacions rigorosament centralisades en el mestre
racional i no pel governador com els primers mesos. Se
confiscaren els bens a només 32 persones, perque uns atres
55 que ya tenien el procés incoat els fon substituïda la
confiscació per les composicions.
La major part dels bens incautats no canviaren de
posseïdor, perque els “capllevadors” (fiadors) eren amics
i familiars de l’agermanat. Les subastes de bens se feren
en poca freqüència, perque resultava més cómodo per a la
facenda real cobrar de manera immediata la fiança pagada
pels fiadors. Les propietats dels agermanats no canviaren
de mans a excepció d’Ontinyent i Agullent.
El recurs que anava a resultar més freqüentment empleat
fon el de les composicions que en realitat eren multes a
persones, poblacions i oficis, mètodo repressiu més discret
i eficaç que les confiscacions, puix estes suscitaren una
complexa problemàtica jurídica per les protestes de les
dònes dels agermanats reivindicant les seues respectives
dots. La sifra obtesa per les composicions va ser molt més
superior a l’obtesa per les confiscacions de bens.
Com hem dit adés, les composicions no només s’aplicaren
a les persones sino també a ciutats i oficis globalment.
Són 80 els llocs multats: Valéncia, Xàtiva, Alcoy,
Alzira, Morvedre, Xixona, Ontinyent, Castelló, Oriola,
Cocentaina, Cullera, Elig, Xàbia, Benimaclet, Albaida,
Russafa, Campanar, Patraix, Biar, etc.
La tècnica del cobro era simple: una volta imposta la
tassa, se dividia la ciutat en una série de fraccions per
parròquies i quarters, donant plens poders als jurats de
la ciutat per a nomenar als que han de pagar. El criteri de
l’equip imponent de les sancions
era el general agermanament de
cada ciutat.
Respecte a les composicions dels
oficis de la ciutat de Valéncia,
pot dir-se que els gremis que
més pagaren foren els de major
participació
en
la
revolta:
velluters, peraires, sastres,
corredors d’orella i fusters
i els que manco pagaren els
“tirasachs” i pedrapiquers.
El total de les multes impostes
als agermanats pujaren, segons
Viciana a uns 350,000 ducats.
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Les consequencies

De l’enfrontament militar, cap destacar la pèssima
direcció de l’eixèrcit agermanat, salvant a Peris, perque
ni Estellés, ni Ros, ni Bocanegra ni Garcia eren bons
estrategues. Ells fonamentaren tota la seua força, casi
sempre, en l’artilleria, sense capacitat de maniobra.
Cariren en tot moment de cavalleria, lo qual resulta
inconcebible. puix és u dels resorts fonamentals del
triumf militar de les tropes monàrquiques.
La precipitació, la torpea i l’ingenuïtat són qualitats
que justificaren, en gran part, les derrotes agermanades.
L’estratègia agermanada se centrà en l’assalt de castells,
com si estos foren els únics resorts de la dominació
feudal.
El titubeig davant de l’objectiu ideològic-econòmic
(bateig forçós de mudéixars i saquejos) i el merament
estratègic-militar que en moltes ocasions se posen en
contradicció, planteja baralles tan significatives com el
motí contra Caro o la deserció de Peris en la batalla
d’Oriola.
Lo més terrible de les germanies era l’absoluta penúria
de recursos, carència de forment principalment, degut a
la prohibició real d’importació que agravava la tràgica
situació d’una economia de guerra. La falta de forment
era tan gran en ocasions que segons conta Viciana, els
agermanats se veren obligats a menjar figues en lloc de pa.
L’única eixida possible era el saqueig revolucionari, a
costa de la relaixació bèlica. Este problema d’abastiment
no el tingué l’eixèrcit monàrquic o si el tingué fon en
manco grau.

La repressió fon molt gravosa per a la societat valenciana,
pero la gran víctima de les Germanies són els propis
protagonistes. El croniste Miquel Garcia sifrà els danys
sofrits per la ciutat de Valéncia en
700.000 ducats i Viciana registra un
total de 2,000.000 de ducats en tot
el Regne.
La derrota dels agermanats implicà
la
definitiva
marginació
de
l’artesanat de l’administració i
un procés de refeudalisació en el
camp, paralelament a l’endeutament
nobiliari i a la consolidació de
l’imperialisme de Carles I
Ademés de la derrota dels agermanats i
del triumf de la noblea i l’oligarquia
valenciana, se produí el triumf de
l’alta burguesia mercantil italiana
en acabar en els monopolis del comerç
i vendes dels gremis
aixina com
la desestructuració o la roïna de
molts d’ells i que deixà un desastre
demogràfic; 5,000 cases de cristians
i 1,000 de moros buides a causa de
la guerra i de l’exili. En 1526 la
ciutat de Valéncia tenia 776 viudes,
600 més que en 1513.
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Una atra conseqüència dramàtica per al Regne serà la
gran repressió sofrida pels musulmans que són considerats
els perdedors del conﬂicte, puix sofriren un fustigament
enorme per part dels rebels que els obligà a molts d’ells
a convertir-se al cristianisme.
El comerç experimentà un descens indubtable i el tràfic
mercantil se desvià a Barcelona i Alacant.
Per atra part persistiran els desequilibris estructurals
de la societat valenciana: el problema bandoler i la
qüestió morisca. Les repercussions no marcaren l’evolució
històrica posterior,

És una part de la nostra història molt trista, i dol
sentir dir si li preguntes a la gent: ¿Fon una Guerra? O
lo que és pijor ¿Germanies? ¿No és l’avinguda que està a
l’eixida del túnel?

Els anys de la guerra, deixaren 12.000 morts només en els
camps de batalla ademés dels que moriren ajusticiats per
la repressió. Foren uns anys que quedaren en la memòria
dels valencians com als més trists i dolorosos de la
nostra història antiga. Perque és molt cruel i dolorós
vore que els fills d’una mateixa terra se maten entre sí
i que la seua sanc, fora de qui fora, amerà les terres
valencianes.

126_FALLA

L,ALBUFERA

Conclusio

,

Les Germanies foren més síntoma d’una situació de crisis,
que remei dels mals que pretenien atallar. Llàstima que
tot aquell sofriment de les persones i aquelles vides
que se pergueren, passats els anys casi han quedat en
l’oblit.

el centenari
,
de la catedra
de llengua
valenciana

EL CENTENARI
DE LA CÀTEDRA
DE LLENGUA
VALENCIANA
per
Ampar Orellano
En el més de setembre de 2017, des de la Secció de
Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV., l’Acadèmic
numerari En Vicent Ramon Calatayud, nos va propondre, a
la nostra comissió, formar part del comité organisador
del “Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana”,
perque no passa desapercebut per als membres de dita
Secció la nostra trayectòria en el món de la cultura i en
la defensa de la nostra llengua.
Nos sentírem molt afortunats al rebre la
notícia i agraïts de poder colaborar junt ad
atres entitats com: Foments de les Lletres
Valencianes, l’Associació d’Escritors en
Llengua Valenciana (AELLVA), Casal Bernat i
Baldoví, el Patronat de la RACV, El Rogle,
Plataforma Valencianista, etc. per a formar
el comité per a la celebració del Centenari
i al mateix temps rendir-li just homenage al
Pare Fullana.
Des d’eixe moment el nostre compromís
estava pres: assistir als actes que per dit
motiu s’anaven a celebrar en l’any 2018 i a
participar de forma activa, incloent en les
nostres activitats culturals actes relatius
ad est event.
El dia 25 de giner a les 19:00h, assistírem
a la “Crida Oficial” que se celebrà en el
saló d’actes de la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana, quedant obert oficialment l’any
del centenari.
El dia 27 de giner a les 19:30h. en l’Aula
Magna de l’Universitat de Valéncia, Centre
Cultural La Nau, assistírem a la:
“Lliçó magistral de Fra. Benjamí Agulló OFM,
acadèmic de la RACV i biógraf de Fullana,
coincidint en el centenari de la primera
lliçó de Lluís Fullana i Mira en la Càtedra
de Llengua Valenciana de l’Universitat, el
29 de giner de 1918.
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El dia 28 de giner a les 12:00h. en la Catedral de
Valéncia, missa cantada en valencià i concelebrada per
les autoritats eclesiàstiques i de l’Orde Franciscana,
en acció de gràcies commemorant el centenari i també en
recort de Lluís Fullana i Joan Lladró.
En el més de novembre els dies 12, 13 i 14 assistírem a
les XXVII Jornades de la AELLVA, dedicades íntegrament al
Centenari i a la figura de Fulla, que foren clausurades el
dia 16, en el tradicional sopar dels Escritors, a on fon
nomenat Escritor de l’any 2018, Sito Sanchis, i se feu
l’entrega del VI Premi Nacional de Lliteratura en Llengua
Valenciana per la AELLVA, a Aureli López i Muñoz.
Ademés d’assistir ad estos actes, per la nostra part hem
colaborat en els següents events:
En el més d’octubre, en la nostra Exposició 9 Dies
d’Octubre, dedicant-li un espai en commemoració del
Centenari i a la figura del Pare Fullana.
En el més de decembre dedicàrem la tradicional Tertúlia
a lo viu, en la que parlà gent experta i vinculada
directament en el tema i en els actes del Centenari.
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Si eres una persona que seguixes de manera habitual el
nostre llibret, recordaràs que esta pàgina dedicada a
la tertúlia, casi sempre escomença dient: “en aplegar el
més de novembre”, “cóm és costum en este més”, “el més
de novembre és el que per tradició...”, perque novembre
és el més que dediquem a celebrar la nostra Tertúlia a
lo viu, salvant poquets anys que per motius d’agenda hem
tengut que canviar de més que és lo que nos ha ocorregut
est any.
Lo que sí que és una excepció és el seu contengut,
perque la tertúlia sempre va vinculada al tema principal
del llibret i enguany per primera vegada no seguix la
tradició, puix el tema central és “La Guerra de les
Germanies” que el 29 de setembre de 2019 complirà els
cinccents aniversari de la seua formació, i la tertúlia
enfocarà un tema diferent encara que també tractat en el
nostre llibret.
Ad est altura del llibret ya haureu llegit les
pàgines dedicades al “Centenari de la Càtedra
de la Llengua Valenciana en l’Universitat de
Valéncia” i el manifest que s’ha presentat
en Estrasburgo al Comité Europeu d’Experts de
Llengües Regionals i Minoritàries”.
Com la nostra falla forma part del comité del
Centenari de la Càtedra, hem considerat que
seria més convenient realisar la tertúlia
entorn ad este tema i al mateix temps divulgar
el manifest que acabem de nomenar. Aixina que
acodim a les persones que estan involucrades
en este menester i que de forma incondicional,
sempre estan dispostes a prestar-nos la seua
colaboració.
Com sempre no podien faltar dos clàssics,
sobre les 11 del matí el passeig en barca per
l’Albufera i en acabar, nos assentem tots
junts al voltant de la taula per a paladejar
el tradicional “arròs de perol” que tan bo li
ix sempre al nostre benvolgut amic Paco “el
grillet”,
Hui el dinar no l’hem fet tan llarguet com en
atres ocasions perque algunes de les persones
que nos acompanyen han de complir en uns
atres compromisos i només hem pres el cafenet
i despuix d’haver brindat en una copeta de
cava pels 40 anys de la nostra falla, nos hem
reorganisat per a mamprendre la tertúlia,
que en esta ocasió està formada per gent molt
especialisada en els dos temes adés nomenats.
Assentats a la taula estan: Vicent Ramon
Calatayud, Aureli López, Miquel Ramon,
Òscar Rueda i com sempre nos acompanya el
nostre poeta Donís Martín. Tots ells en
uns currículums impressionants, vinculats
directament en la nostra cultura, pero que
detallarem de forma breu.
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TERTÚLIA
A LO VIU
2019
per
Ampar Orellano

Vicent Ramon Calatayud i Tortosa
Natural de Vallada, agent comercial colegiat,
fon cofundador, President i actual President
d’honor de la AELLVA. Columniste de Las
Provincias. Escritor premiat en diverses
ocasions en guardons importants com: Vinatea
– Amics RACV.; El Fadrí de Castelló; Al mèrit
periodístic en 1993. Premi en els Jocs Florals
i Medalla d’Or en el Centenari de Lo Rat
Penat. Acadèmic Numerari en la medalla nº 6
i actual secretari de la secció de Llengua
i Lliteratura de la RACV. Colaborador en el
Diccionari General i en la Nova Gramàtica
de la Llengua Valenciana. Premi Nacional
de Lliteratura en Llengua Valenciana per la
AELLVA.
Aureli López i Muñoz
Natural de Paterna, és agent comercial colegiat.
Ademés és professor de Llengua Valenciana de
Lo Rat Penat. Fundador, President i President
d’honor de la AELLVA. Vicepresident de
l’Ateneu Cultural de Paterna. Apassionat de
la pilota valenciana, és director, des de fa
25 anys, del programa “cavallers va de bo” hui
en la 107.7 Play ràdio i de l’espai de pilota
“Yo sé qui soc” en Onda Valéncia TV. En el
seu haver diversos llibres com: “Pensaments
Lliures”, “Brots” o “Un llarc desig” entre
atres. Acadèmic Corresponent per Paterna des
de 1998 i Agregat Colaborador de la Secció de
Llengua en la RACV.. Colaborador directe en
el Diccionari General i en la Nova Gramàtica
de la Llengua Valenciana... i Premi Nacional
de Lliteratura en Llengua Valenciana 2018 per
la AELLVA.
Miquel Ramon i Quiles
Natural de Valéncia, És graduat social
llaboraliste, que eixercix com a la seua
professió. Polític valencià, fon Diputat
en les Corts Valencianes des de 1987 a 1991
i Senador en el Senat Espanyol des de 1991
a 1995. Fon directiu de Lo Rat Penat i de
la Fira de l’Art en Metal de la FIAM. És
Vicepresident del Casal Bernat i Baldoví i
Lloctinent General de l’Insigne Capítul de
l’Almoina de Sant Jordi dels Cavallers del
Centenar de la Ploma.
Òscar Rueda i Pitarque
Natural de Valéncia, és Ingenier de Camins,
Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier
Tècnic d’Obres Públiques, ademés Especialiste
Universitari en Prevenció de Riscs Laborals
per l’Universitat de Valéncia. Desenrolla la
seua activitat professional en el camp de
l’ingenieria del trànsit i la coordinació
de seguritat i salut. Professor de Llengua
Valenciana, director dels Cursos de Llengua
i Cultura Valenciana i Vicepresident de
formació en Lo Rat Penat, entitat de la que
és Vicepresident.

Autor de diversos llibres. Columniste semanal
en el diari Las Provincias, participa de
forma habitual en les tertúlies de prosa
de la AELLVA, associació de la que és
secretari. Agregat colaborador de la Secció
de Llengua i Lliteratura Valencianes de la
RACV, ha format part de l’equip redactor de
la Nova Gramàtica i en el Diccionari General.
President fundador de l’Associació Cultural
Casal Bernat i Baldoví i de l’entitat Foment
de les Lletres Valencianes. Guardonat per les
més prestigioses entitats valencianistes de
la nostra Comunitat.
Fetes les pertinents presentacions i informats
sobre l’objectiu d’esta tertúlia, Pepe llança
a l’aire la següent pregunta:
¿No és un
poc vergonyós i insultant que un poble com
el valencià hui tinga
que reivindicar la seua
llengua en Europa per a
que nos la reconeguen?
Òscar: Per a trencar el
gèl, vaig ha contar-vos
que este tema escomençà fa
2 anys.
Hi ha un comité d’experts
per a controlar la carta
Europea
de
Llengües
Regionals i Minoritàries,
que Espanya firmà en 2001,
comprometent-se a complir-la i que té una
llista de mides d’actuació i una filosofia per
a protegir les llengües minoritàries, puix
a pesar de que són llengües parlades per
poca gent, que això no siga una excusa per a
discriminar-les o per a que se perguen, sino
tot lo contrari, per a protegir-les i que
tinguen el seu espai oficial.
Lo que passà fa dos anys, és que este comité
d’experts que està obligat a fer un informe
bienal sobre el compliment d’eixa carta en
tots els països que l’han firmat, vingueren a
Valéncia en una visita de camp, visitant al
Conseller i a certes entitats com: Associació
Cultural del PV, l’Escola Valenciana i
ad algunes atres més. En canvi a entitats
valencianistes centenàries com Lo Rat Penat i
la RACV, que estan treballant més de cent anys
per la nostra llengua i en uns criteris que
nosatros pensem que són els que vol la majoria
de la població valenciana, no nos cridaren ni
nos digueren res, nos tinguérem que enterar
per la notícia que aparegué en la prensa.
Lo que volem és que això no torne a passar i
com la data de visita dels experts s’acostava
per a fer un atre informe, nos proponguérem que
per ad esta nova visita tingueren de primera
mà tota l’informació que nosatros pensem que
no els han contat en els últims anys.
És un informe que s’ha fet en valencià,
castellà i anglés, en un apèndix de notícies i
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documents per a ilustrar dit informe. Consta de
145 pàgines a on fa una descripció de la situació
actual del valencià i totes les postures que
n’hi han en conﬂicte, enquestes sociològiques
sobre qué pensa la gent del valencià: si és o
no una llengua; si la parla o no; si vol que
se seguixca parlant en el futur i sobretot lo
que volem mostrar ad eixe comité d’experts,
és que les persones que defenem la llengua
valenciana no estan representades per eixes
entitats en les que ells s’estan reunint, puix
en l’últim informe se presentava com a únics
defensors del valencià a les entitats que hem
nomenat adés, que neguen inclús el mateix nom
de “valencià” aplicat a la nostra llengua i
nosatros lo que volem demostrar ad este comité
és que com a mínim, ademés d’eixa tendència que
existix en Valéncia des de fa uns anys, encara
que no conta en història, ni arguments, ni
tradició, està la postura valencianista, que
com a mínim és tan respectable com les demés,
i que no solament no està sent respectada,
sino que també està discriminada, puix des de
fa 4 anys nos estan deixant fòra de qualsevol
ajuda institucional, simplement per seguir
la normativa valenciana de la RACV., S’està
excloent institucionalment a una part dels
parlants d’eixa llengua que supostament està
protegida i reconeguda a tots els nivells.
El dia 13 de decembre venen novament a
Valéncia i encara no s’han posat en contacte
en nosatros per a reunir-nos. Sabem que
l’informe els ha arribat i nos han promés que
l’estudiaran i el tindran en conte. Per la
nostra part, se reunixquen o no en nosatros,
continuarem insistint i si no volen ací, nos
plantejarem fer-los una visita en la seua sèu
o parlar directament en el membre espanyol
del comité, que és gallec, i per cert dels
més de 20 membres, ell és u dels pocs que no
nos han contestat, a pesar d’haver-li enviat
comunicacions concretes dirigides ad ell,
perque en teoria és el que nos representa als
valencians en el Consell d’Europa. Sí que nos
han contestat els de Croàcia, Romania, França,
Alemanya, etc.
Estes institucions que se diuen “valencianes”,
presenten a Lo Rat Penat i a la RACV, com a
“uns extremistes d’ultradreta que només volen
defendre el castellà i fer que desaparega el
valencià”. Eixes barbaritats que solen dir
de nosatros i una image distorsionada del
valencianisme, és lo que
estan traslladant a Europa.
Si no hi ha una atra veu
que contrapese això, se
creuran lo que diuen del
valencià, sobretot si no
n’hi ha una atra opció que
vaja en contra de lo que
estan fent.
Vicent: Hui estem posant
damunt de la taula una série
de connotacions que tenen un
determini, un aniversari,
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un centenari, i la clau l’hem de buscar en
més de 150 anys arrere. Si situem les coses en
la seua época les vorem més clares. A mitat
del sigle XIX, Catalunya tingué una eclosió
enorme quan se desenrollà l’industrialisació
en Espanya i el proteccionisme els va favorir
moltíssim, mentres que nosatros que acabàvem
de passar una “pobruna”, teníem un desfalc
enorme i ademés la competència en el mercat
de la seda, puix s’havia obert el comerç en
China. En total estàvem en decliu i ells en la
cresta de l’ona.
En aquells moments se plantejaren un futur que
no tenien, en unes conseqüències que hui estem
veent. Crearen una série de rets, institucions
i llocs en els que estar i actuar en un moment
donat. Hui nos donem conte que allà a on hi ha
possibilitat de parlar d’un tema referent a la
llengua, allí estan ficats.
Confessat per persones que estan en l’Institut
Cervantes, molts diners dels que els donen
per a difondre la llengua castellana, estan
aprofitats per alguns membres per a comprar
voluntats i fer cursos de llengua catalana.
Recordareu, que en les Corts Espanyoles se
produí una votació a on d’una forma estranya
conseguiren que els diputats digueren que
Valencià i Català era lo mateix. Eixa decisió
nos descalabrà i com a revulsiu se feu en l’any
98 una manifestació per a defendre la normativa
valenciana. La manifestació fon un èxit de
participació, pero només quedà en això.
Per la nostra part, anàrem a Brusseles i
parlàrem en la responsable de cultura en
referència a les llengües i nos reconegué que
sempre recolzarien lo que diguera l’Estatut
i l’oficialitat; si dia Valencià, ells dirien
Valencià. Nos facilitaren l’accés per a parlar
en el Comité de Llengües Minoritàries i nos
digueren que ho tenien tot archivat, pero que
nosatros seguírem presentant treballs.
No nos queda atra que seguir treballant, fer
accions com les que fa la Falla l’Albufera, la
RACV, Lo Rat Penat i unes atres institucions
i aprofitar la celebració del Centenari de la
Càtedra que nos pot servir d’espill per a
saber qué és lo que hem de fer i per supost,
actuar i seguir el camí que nos marca el propi
sentiment de valencià.
Aureli:
A
vore
si
yo
conseguixc un poquet de
positivisme.
Estem d’acort en lo que ha
dit Òscar i Vicent, pero
crec que això tots nos ho
sabem. ¿Quines perspectives
de futur veig yo hui?: puix
que ningú és capaç de parar
les rets socials ni les
eixides al món en l’aspecte
jove. Yo volguera que Òscar
nos parlara d’un proyecte
que se diu “Recicla’t” que
és molt ilusionant, molt de

captar a gent jove que sap que li estan donant
gat per llebre, perque nota que això no és
el valencià que sempre ha parlat en sa casa.
Eixe proyecte de “Recicla’t” està fent-lo
Voro, Òscar i alguns més. Gent preparada, gent
nostra, que podria tindre bona collita; que
des del recort al passat superem la realitat
negativa que fa que el domini el tinguen els
autèntics enemics de la llengua valenciana.
Ells tenen el domini, pero lo que no són
capaços de dominar són les rets socials i
els proyectes de futur. Com sabeu soc un gran
defensor dels llibres i artículs escrits en
paper, pero reconec que per cada u que llig
un llibre, doscents estan cara al mòvil tot
el dia i això és una realitat que no la pot
qüestionar ningú. Des d’eixe punt de vista, si
som capaços d’entrar per ahí, que escomencen
a qüestionar-se i a qüestionar als mestres lo
que els ensenyen, i que els chicons de hui
que tenen una forma molt particular d’afrontar
les situacions, no tinguen inconvenient de
plantar-li cara al professor defenent lo que
ha vist escrit o sentit dir a un filòlec de
llengua valenciana.
Crec que per eixe camí sí que tenim una
esperança de recuperar tot lo que fórem i no
som, advocant per tots estos esforços, ademés
de mantindre lo que tenim com: els cursos
de llengua valenciana, les publicacions, els
actes culturals, com els que fa la vostra
falla, per a fer un caminet i si potser, millor
una autopista de setze carrils.
Miquel: M’agrada que parles
de possibilitat de futur,
pero crec que és important
centrar-nos en el perqué
estem ací i de quina manera
hem deixat que passe açò.
En el fondo crec que és un
problema que hem consentit
els valencians, puix cada u
ha anat a la d’ell. Mai nos
hem unit, mai hem intentat
defendre res, ¡lo meu és
lo meu i no n’hi ha ningú
que m’ho discutixca!. Hem
cregut
que
per
tindre
la raó, no fea falta fer res més. Per lo
contrari, els atres, i quan dic els atres
estic parlant de ponent i de tramontana, des
dels dos llocs han intentat fer lo contrari.
Els de tramontana, apropiar-se de lo nostre i
els de ponent, dividir als valencians perque
podien ser un problema; als dos els ha vengut
molt be.
Tenim als vascs que quan havien de respalar
l’elecció d’un president del govern, negociaven
en diners i en competències i en això (que no
és poc) se conformaven. Per una atra banda,
els de tramontana (els catalans), negociaven
en diners i en Valéncia i en la seua cultura i
cada volta arramblaven una miqueta més.
Vos vaig a contar un eixemple; estant yo en

el Senat per U.V., se feu l’Estatut de les
Comunitats Autonòmiques. Se reuniren tots
els presidents de les CC.AA. I els senadors
que anaven en representació dels parlaments
autonòmics. N’érem 10 i teníem la possibilitat
de que cada u parlara en el seu idioma,
solicitant prèviament els intérprets. Yo
toquí a Corts Valencianes i m’enviaren als
intérprets, de la mateixa manera que ho feren
els vascs, els gallecs i els catalans, que
érem els que teníem llengua co-oficial. Quan
escomençà el debat, l’únic parlamentari que
parlava en valencià era yo, perque els demés
representants valencians parlaven en castellà,
i quan me tocava parlar a mi, tirí mà dels
traductors que ho feen de forma simultànea.
De repent se m’acosta un català dient-me que
els seus traductors s’havien posat mals, i que
necessitaven que foren els valencians els que
els traduïren. Doneu-vos conte lo sibilins que
eren; volien que foren els mateixos traductors
per ad ells que per a nosatros, perque davant
de tots els espanyols, donaven a manifestar que
era la mateixa llengua. Me neguí rotundament,
amparant-me al president de la comissió
d’autonomies, que per cert era català, diguí
que no ho consentia, que buscaren que segur
que hi hauria una atra solució.
Eixa és la seua tàctica, tenen una fulla de
ruta des de fa molts anys, que va en eixa
direcció, no peguen passos molt llarcs, pero
cap d’ells cap arrere.
Recordareu que fa uns anys quan nosatros
advertíem de que ells parlaven dels “països
catalans”, la gent nos dia que estàvem locos,
que veíem visions, no pot ser, perque una cosa
és la qüestió idiomàtica, que els dos idiomes
siguen iguals encara que en diferències, pero
és impossible que siguen “països”.
Mireu ara, el dilema és nostre que no hem
sabut unir-nos i no hem sabut treballar perque
no hem tengut una fulla de ruta.
En l’any 75, l’Ajuntament de Valéncia conseguí
que el valencià fora una llengua escolar.
Immediatament Joan Fuster, (en representació
dels de tramontana) ficà a la seua disposició
als professors i els llibres. L’Alcalde rebujà
l’oferiment i acodí a Lo Rat Penat per a
demanar la seua colaboració. Lo Rat no tenia
preparats ni llibres ni professors, perque no
estava previst, encara que de manera immediata
se prepararen, cosa que els atres sí que ho
tenien perque ho portaven
en la fulla de ruta.
Donís:
Yo
volguera
retrotràurem a una época
lluntana, quan en la plaça
de Catalunya, se féen els
valls de les sardanes en la
glorieta.
Afortunadament
hi
hagué
una
reacció
encapçalada
per
Julià
Sanvalero i tota la seua
gent que tingué un cert
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seguiment, encara que el principal problema
som nosatros mateixa, perque com sempre estem
molt disgregats, deixant el camp lliure als
partits que nos han venut als de tramontana.
Aureli: El sentit de fracàs passat no nos
aporta cap solució. Torne a insistir que si
tenim possibilitat d’eixida, és per mig de les
rets socials.
En una reunió familiar voreu a sèt en el mòvil
i a u mirant als sèt.. El plantejament és:
anem a fer que pel mòvil, s’ensenye als jóvens
i per ad això, Òscar, nos deu d’explicar el
programa “Recicla’t” en el que per mig del
mòvil els diu: “estem escoltant això, pero
deuríem d’escoltar açò”. Donant-los arguments,
fonaments, documents, i tot lo que fa falta
i que tenim, puix si eixe jove ho qüestiona
en classe, possiblement uns atres jóvens el
seguiran.
Òscar: Parlem de futur. Per desgràcia en este
moment està l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL) en l’Estatut i està blindada. Per a
poder traure-la de l’Estatut fa falta que 2/3
dels diputats de les Corts Valencianes voten a
favor d’eixa reforma, que passe al Congrés, i
que este l’aprove . Per a canviar la llei de
la creació de la AVL se necessiten 3/5 i això
és una majoria molt gran de diputats, i hui
en dia a no ser que hi haja un clamor popular
que ho demane, ells no van a pegar el pas.
L’ensenyança ha segut un patrimoni particular
del sector del catalanisme. En les últimes
eleccions sindicals ha tret més del 50% dels
representants, el Sindicat de Treballadors
del País Valencià, que seguix les tesis de
Marsà i Cia. I encara que eixa ideologia és
minoritària en la població valenciana, els
resultats de les eleccions sindicals diuen que
més del 50% dels professors estan d’acort en
això, perque en el seu moment en l’escola de
Magisteri s’actuà a través de l’institut de
Ciències de l’Educació, puix sabien que era
més important tindre 1,000 professors que 1
diputat, perque el diputat està només 4 anys
i els professors estan tota la vida ensenyant
lo que tu vullgues que ensenyen. Al final tot
està relacionat siga política o no ho siga i
està clar que en la faena de pensar a molt
llarc determini, de moment nos estan guanyant
la partida.
¿Qué se pot fer?; efectivament les rets socials
són una oportunitat per a nosatros, perque les
podem aprofitar d’una manera senzilla, pero per
a poder fer-ho, s’han de fer contenguts de
certa calitat i que estiguen pensats per a
diferents públics. Un jove no se va a llegir
un informe de 140 pàgines, perque a lo millor
només és una minoria la que estiga interessada
en est assunt, pero podem fer vídeos d’una
manera distesa i fresca, moderna i informal,
anar criticant la situació actual des d’una
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perspectiva sicològica que ells la puguen
captar i comprendre.
És un tema que estem escomençant a treballar
en este moment, en una série de vídeos que
serà la campanya “Recicla’t”, destinats al
públic jove i als adolescents per a que en el
moment que deixen l’ensenyança, hem d’intentar
que tornen a la valencianitat i que els més
majorets en classe, intenten respondre al
mestre o li donen alternatives.
Sempre sabedors que n’hi ha un colectiu de
persones en qui respalar-se en un moment donat;
i eixa és la segona part en la que hem de
treballar, és absolutament necessari crear un
colectiu per a organisar tant als mestres que
no estiguen d’acort en lo que s’està ensenyant,

pero que no poden fer una atra cosa, perque és
lo que els manen ensenyar, com als pares que
estiguen més conscienciats i que els alumnes
estiguen organisats o coordinats d’una manera
que ara no ho estan.
Hem de conseguir canalisar la força que hui
en dia tenim dins del poble que encara li naix
protestar, perque sino anirà diluint-se.
Internet i rets socials, importantíssim, pero
en trellat, ben fet i constructiu. Pensar
quines coses fem i fer acció i si n’hi ha
un número suficient de persones que a nivell
social se queixen en diferents àmbits com poden
ser les falles o el casal Bernat i Baldoví,
per a parar-los els peus i que se respecte
la normativa d’El Puig. Queda molt per fer,
pero lo que s’ha conseguit en l’Ajuntament,

no s’ha conseguit en la Conselleria, que des
de 2015 deixà fòra dels premis a les falles
que escrigueren el seu llibret en les normes
de la RACV.
El CBB. presentà una queixa al síndic
d’agravis que ve a ser el defensor del poble
valencià i nos donà la raó, perque considera
que l’administració no deu de discriminar
en funció de la normativa, pero el senyor
Conseller continua fent lo que li dona la
gana.
En la mida que conseguim conscienciar a la
gent, sobretot a la que passa un poquet de
tot, pero que al final és la que decidix en
totes les coses, podrem conseguir canviar la
situació actual. Intentar que la gent canvie

Des del seu egoisme, necessiten omplir el buit
cultural en la cultura valenciana, i no és
que el necessiten sino que ya s’han apropiat.
Per sòrt, tenim molta documentació que podem
ensenyar a qui siga, encara que tot açò és
més que sabut. A nosatros lo que nos fa falta
és una oferta política que no apareix, puix
hi han sèt o huit partits que diuen que són
valencianistes, lo qual fa que ningú traga res
i això de per sí ya és un erro grossíssim.
Necessitaríem que a molta gent jove li aplegue
una informació, com diu Òscar, en forma de
vídeo divertit a on vegen les diferències i que
ademés sàpien que ho diuen persones qualificades
i que els envie a un Diccionari General de
la Llengua Valenciana, a una Gramàtica i uns
documents de referència importants en filologia;
a partir d’ahí pot créixer una demanda social
de lo nostre, que no naixerà de la nostra
força sino d’uns camins que s’han obert i que
hem d’aprofitar.
Miquel: Ells no paren mai. Estant yo en el
Senat, se feu una chicoteta reforma de la
Constitució, per a donar permís als estrangers
per a que votaren en les eleccions municipals.
En el moment de publicar la reforma, vingué
la discussió. Yo diguí que s’havia de publicar
en totes les llengües oficials que reconeixen
els estatuts, per lo tant en valencià també,
pero els catalans que de ninguna manera i
yo insistint; al final lo que digueren fon:
“nosatros la mateixa còpia que la valenciana”,
i si veus la publicació són les dos iguals,
conseguint lo que volien “en el mateix idioma”,
segons ells en català. Ells ho tenen molt
clar, en inteligència crearan lo que tinguen
que crear per a conseguir-ho.

la perspectiva de que lo que s’està ensenyant
en les escoles va en contra del valencià i
el poble que té tot el dret a queixar-se i
defendre lo que és el verdader valencià.
Eixe és el futur, pero necessita el treball de
moltes persones i en bona formació. Ells tenen
diners i li poden dedicar tot el temps del
món. Nosatros haurem de fer proyectes clars i
ben construïts per a presentar-los a la gent
que puga econòmicament recolzar-nos.
Aureli: En tot el tema històric dels catalans
que nos ha expost Miquel, té raó. Ells ho
necessiten i aixina ho han reconegut: ¿qué
seria de la poesia catalana si li lleven la
valenciana?.

Òscar: Hi han qüestions pràctiques com per
eixemple el còdex ISO. Totes les llengües tenen
associades una norma UNE, que és una norma
tècnica, un còdex associat de tal manera que
quan se fa una pàgina web, se fa un programa
a on tu pugues tirar eixe còdex per a fer
les diferents versions de diferents idiomes
i resulta que el valencià no el té, de fet
el demanà fa molts anys la RACV, passant per
molts tràmits i en l’últim se tombà perque la
AVL digué que això no fea falta, que com ya
estava el còdex del català, eixe era bo per a
tots.
Una de les qüestions fonamentals que hi ha
que demanar és que independentment de que
se considere si és una o dos llengües, se
tenen que demanar les versions valencianes,
perque és la millor mostra de que fa falta un
reconeiximent diferenciat del valencià, inclús
utilisant l’estàndart de la AVL en la versió
més valenciana, ix una versió prou distinta de
la versió catalana corresponent i per eixa via
hem de treballar també, puix lo que està clar
és que la gent a nivell escrit i més encara
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a nivell oral, no se sent identificada en una
versió catalana.
Referent a les rets socials, està la wikipedia
que és un problema puix és la principal font
d’informació dels alumnes d’ara i junt a coses
molt interessants n’hi han unes atres que són
aberracions i més encara si se busca en la
versió catalana.
N’hi ha una atra que se diu “l’enciclopèdia”
que està feta pels nostres, pero encara té
poquets artículs. ¿Quin problema tenim?:
que en la wikipedia en català hi ha tot un
eixèrcit que està subvencionat per a introduir
contínuament artículs i que estan atents per
si algú modifica alguna cosa, ells entren
ràpidament i ho tornen a ficar com
estava,
perque encara que és una enciclopèdia oberta,
ells la tenen tan controlada que no se pot
modificar res.
Per a poder superar això, necessitem primer
molta gent formada que sàpia escriure en
valencià, que sàpia trobar informació i
redactar artículs. Ademés un atre eixèrcit de
gent que encara que no estiga tan formada,
estiguen atents per a que com a mínim estiga
en igualtat de condicions per a fer una paret
que impedixca que contrarresten lo que hem
rectificat.
Per a conseguir això nos fa falta una
organisació que no tenim o que no la tenim
encara, i està clar que no és qüestió política
sino estrictament cultural per lo que és
responsabilitat de les entitats culturals.
En segon lloc, una vegada que tot estiga
organisat, fa falta que hi hagen unes persones
que si realment nos ho creem, miqueta a
miqueta, fent una chicoteta aportació mensual,
podrem tindre a cinc o sis persones pagades
per a que estiguen dedicats exclusivament a
treballar en eixa faena, que els atres estan
fent subvencionats, fins que pugam canviar
la situació política i tornar a la mateixa
igualtat en totes les entitats.
Vicent: En els diners que rep de subvenció la
AVL i que li’n sobren més de la mitat, perque
apenes li dediquen temps, nosatros podríem
treballar tranquilament.
Òscar: El problema de la AVL és que als
acadèmics no els elegixen en les Corts, sino
que ho fan entre ells mateixa, aixina que si
són una majoria catalanista, cada dia serà
pijor.
Ampar: Volguera que m’explicàreu el tema de
les subvencions que reben Lo Rat Penat i la
RACV, perque quan comentes la seua situació
pareix ser que la gent ho posa en dubte.
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Òscar: A Lo Rat, li donen una chicoteta
subvenció de 15,000 euros, quan per a fer
les coses que fem a lo llarc de l’any, ne
necessitem molts més, perque com sabeu se
convoquen els concursos de les Creus de Maig,
els Milacres de Sant Vicent, els Llibrets de
Falla
i els Jocs Florals, que són els més
destacats, ademés d’uns atres.
La subvenció de 2017 encara no s’ha cobrat i
enguany la Diputació nos concedí una subvenció
de vora 100,000 euros complint tots els
requisits. Una volta aprovada i publicada en
el Bolletí Oficial de la Província, aparegué
un informe dient que com teníem en la web un
artícul d’opinió criticant a la AVL i recolzant
a la RACV, que ya no procedia donar-nos eixos
diners perque no seguíem els criteris llingüístics
oficials. Subsistim gràcies als socis patrocinadors.
En referència a les ajudes, és una discriminació
absoluta
i lo que reclamem és com a mínim
tindre igualtat de condicions.
És
absolutament
necessari
rejovenir
el
valencianisme i procurar tindre representació
en els pobles i en les comarques, ademés de en
la capital.
Ampar: En referència a lo que dius de rejovenir
el valencianisme, com be saps fa alguns anys
que assistixc a casi tots els actes que se
celebren en Lo Rat i he de dir-te que aixina
com en els primers anys la major part dels
assistents pentinaven canes, des de fa un
parell cap ací la tendència va canviant, hui
casi o més de la mitat és gent jove i això
me dona molta satisfacció i esperança. Ya no
només és cosa de vells o “carques” sino també
de joventut.
Anem a donar la paraula a Raül que porta un
ratet intentant parlar.
Raül: En la meua época
d’estudiant, era en el
colege a on s’exalçaven
els valors catalans. Açò ha
segut molt favorable per ad
ells que han fet un camí a on
les seues idees van avant,
mentres que les nostres
seguixen qüestionades i per
desgràcia passa lo mateix
ara en els nostres fills.
¿Són importants les rets?,
sí, pero te dones conte que
tot acaba sent qüestió de diners, perque si
econòmicament vas be, pots dedicar-li part del
teu temps fent colaboracions.
La meua proposta és escomençar com ells
ho feren, per les escoles, i presentar als
pares, les associacions a on poden consultar i
contrastar lo que als seues fills els ensenyen.

Ampar: Se pot crear la plataforma, pero qui
millor sap els pares dels alumnes com les
vostres filles de quin peu coixegen sou vosatros
mateixa. Podíeu fer una espècie d’associació
o grup de whatssapp de pares que sigau de
la mateixa corda i que tingau les mateixes
inquietuts i preocupats per lo que s’ensenya
i aixina sabran que encara que açò és lo que
marca la llei, n’hi ha una atra opció en bases
científiques a on podeu consultar. Això sí que
seria una llabor important en els coleges i
encara que coste, se pot fer, és una forma
d’aguaitar a les classes dels més menuts i
estar protegint als vostres fills. Tot açò se
conseguix creant cossos i presentant queixes.
Aureli: En la 107.7 Play ràdio, de dilluns
a divendres tenim un programa Vicent i yo,
de només 5 minuts, “Charrant, charrant”. El
director del programa nos ha dit que passa de
norantamil la quota d’audiència i que ad eixes
persones els interessa molt el contengut del
programa. Mentrimentres charrem, aprofitem per
a dir paraules i frases per a que vegen la
diferència de les que se diuen en les classes,
en els organismes oficials o en els mijos de
comunicació valencians.
Bernat: Ad estes altures,
encara no hem tocat el
Centenari de la Càtedra de
la Llengua Valenciana i és
una part d’esta tertúlia,
per lo tant no podem acabar
sense tractar-la.
Vicent:
És
una
ocasió
estupenda en transversalitat
en la que puga implicar-se
més gent de la que estem
cada dia. El que la vostra
falla estiga implicada de la
forma que ho haveu fet, que en Benidorm s’han
fet més accions, que l’Ateneu de Paterna tinga
una vinculació molt estreta o que Castelló
haja participat també, ha resonat en gran part
de la Comunitat.
Aureli: En el programa que vos he dit adés,
tots els dimarts des de que escomençà el
Centenari, li’l dediquem a la Càtedra de
Fullana i al Centenari, perque és una forma de
documentar a la gent.
Òscar: És molt important el Centenari perque
és un moment de fer docència valencianista,
com be acaben de dir Vicent i Aureli, lo que
se conseguí fa cent anys a través del Centre
de Cultura Valenciana, hui Real Acadèmia, és
fer una gestió en l’Universitat de Valéncia,
per a que hi haguera una càtedra de llengua
valenciana i que fora regentada pel Pare
Fullana.

En eixe moment, Fullana era l’únic filòlec
estudiós de la llengua valenciana, coordinà
les Normes de 1914, que no són massa
conegudes, pero que és el primer consens al
que s’arriba en els locals de Lo Rat Penat, en
acort dels principals escritors de l’época.
Són unes normes que se fan com a resposta a
les de l’Institut d’Estudis Catalans, que en
1913 creà Pompeu Fabra. En aquells moments
n’hi havien elements que tenien contacte
en Catalunya i molt d’interés de que ací
s’adoptaren eixes normes i que fora Lo Rat
Penat qui les adoptara. Contràriament, lo que
fa Lo Rat Penat és una série de reunions a on
se consuma la normativa valenciana. Fullana
tractava de mantindre un equilibri entre la
llengua parlada i l’etimologia, és dir, per una
banda no decantar-se al valencià castellanisat
que ha perdut totes les seues característiques
pròpies, pero tampoc un valencià arcaic del
sigle XV. Volia defendre el valencià correcte
en l’ortografia valenciana tradicional, i eixa
via intermija és la que ell difon a través de
la Gramàtica de 1915, la primera obra científica
del Centre de Cultura Valenciana.
Fullana no era anticatalaniste, tenia un
sentit de germanor en els catalans i en
els mallorquins, de fet era molt amic de
mossén Alcover (mallorquí), pero ell dia que
l’única manera de no excitar els sentiments
anticatalanistes en els valencians, era fent
una normativa pròpia valenciana, perque en el
moment que obligaren als valencians a adoptar
la catalana com a llengua culta, hi hauria un
rebuig total que lo que conseguiria era tot
lo contrari. Eixe moviment se tallà en aquells
moments, i en temps de la república s’intentà
reprendre novament, pero no se conseguí per
una série de circumstàncies.
Tots estos punts de vista foren analisats
minuciosament en les Jornades de la Aellva, que
en el més de novembre li dedicaren íntegrament.
Ampar: ¿La presentació oficial del document que
s’ha enviat a Europa en el més de novembre, té
alguna relació en la celebració del Centenari?
Òscar: Est any nos hem propost recuperar la
reivindicació social de la Llengua Valenciana
i la seua Normativa i dins de les nostres
possibilitats s’està fent, i el manifest a
Europa és una més de les accions. Una atra
cosa és la repercussió que puga tindre. A
curt determini ne tindrà poqueta perque els
que manen són contraris a lo nostre, pero
hem d’intentar conseguir de les persones més
moderades de dins dels partits que governen,
que com a mínim respecten a tot lo món. Pero que
independentment de qui governe, conseguir que
nos tinguen el reconeiximent que devem tindre
com a les entitats culturals més principals de
Valéncia.
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Referent a la carta Europea, ya n’hi han hagut alguns
eurodiputats parlamentaris que a títul particular estan
intentant donar-li certa difusió, sense nomenar cap
partit, perque lo que se pretén és que se donen conte de
que lo que estem defenent és perfectament democràtic i
científic i lo que més s’adequa a la nostra història, per
lo que té tot el dret a ser defés i recolzat, pero sobretot
nos interessa resaltar la paraula “discriminació”
que
és clau, per a que vegen que nos discriminen per parlar
valencià.
Aureli: Cada fracàs de Puigdemont i de Torra, indirectament
juga al nostre favor, perque conforme perguen credibilitat
se veu més la mentira històrica que promulguen i potser
que des d’Europa hi haja algú que diga que lo que reclamem
els valencians és de veres.
Miquel: Sí, pero no, perque qualsevol fracàs del
nacionalisme català és un fracàs per a totes les autonomies
espanyoles.
Ampar: El temps passa molt ràpit i quan estàs a gust molt
més, estem casi dos hores raonant i se nos han passat
en un bufit, pero hem de ser coherents en els nostres
compromisos. Diguérem que seríem molt escrupulosos en el
compliment de l’horari i com ya casi són les cinc i mija
de la vesprada, hem de pensar en posar punt final a la
tertúlia, no sense demanar abans les últimes conclusions
als contertulians.
Aureli: Seguir en proyectes com els que hem nomenat, estar
en els mijos de comunicació sempre que se puga propagant lo
nostre i sobretot tractar de que els valencians entenguen
que primer que res és ser valencià en orgull i en una
miqueta de cultura.
Vicent: Yo dic que parlem i que raonem pero sense perdre de
vista que també hem d’escriure per a que quede constància.
Miquel: Me reitere en lo que he dit adés, el problema
dels valencians és la desunió, que no tenim un discurs
comú i que tampoc tenim un objectiu clar. Discursos n’hi
han i bons, el dia que pugam seguir-lo tots, tindrem el
problema més resolt o per lo manco el camí acertat.
Òscar: Que no tenim que parar. Els aniversaris estan molt
be per a motivar, pero lo important és la faena del dia a
dia que és lo que s’està fent fa molt de temps i ademés,
hi ha que intentar-ho en unes atres vies per a que arribe
a més gent.
La qüestió és no parar i continuar cada u en el nostre
lloc imponent la Llengua Valenciana.
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1. La nostra posició com a valenciaparlants mereix el
mateix respecte que la d’aquells valencians que opten
per posicions “particularistes” o “anexionistes”. En
canvi, la nostra postura ve patint les últimes décades
uns maltractes creixents per part de l’oﬁcialitat.
2. La consideració de la nostra postura com a supostament
“minoritària” en la societat valenciana, o l’argument
de les majories electorals en un moment determinat, no
són raons acceptables que justifiquen la conculcació dels
nostres drets com a valenciaparlants, entre ells els de
llibertat d’expressió i creació lliterària, o el dret a
rebre ajudes públiques en igualtat de condicions.
3. Respectem la llibertat de càtedra, pero som del
parer que els actuals responsables dels departaments de
“Filologia Catalana” de les universitats valencianes no
estan sent objectius en els seus plantejaments, els quals
veem moguts més per motivacions polítiques i ideològiques
que cientíﬁques.
4. L’afirmació anterior la sustentem especialment en que
“la ciència” no pot, en ningun cas, esgrimir-se com a motiu
per a justiﬁcar la discriminació social cap a parlants
de llengües minoritàries, simplement perque llegítimament
no estan d’acort en les tesis anexionistes que defenen
els actuals responsables dels departaments de “Filologia
Catalana” de les universitatsvalencianes.
5. Com afirma l’artícul 9 de la Declaració Universal dels
Drets Llingüístics, “Tota comunitat llingüística té dret
a codiﬁcar, estandardisar, preservar, desenrollar i
promoure el seu sistema llingüístic, sense interferències
induïdes o forçades”.
6. El cas valencià, ademés, és perfectament homologable
a la d’uns atres casos sense haver d’eixir d’Europa, com
ara el del noruec o el del gallec; o, en époques passades,
l’ucranià.
7. Demanem que els poders públics valencians, espanyols i
europeus tracten als valenciaparlants “autoctonistes” en el
mateix respecte i reconeiximent que als “particularistes” i
especialment els “anexionistes”, reconeixent els mateixos
drets a rebre ajuda, i a la promoció i difusió de les
nostres expressions culturals i el nostre posicionament,
sense ninguna discriminació.
8. Per això, els firmants d’este informe reclamem als
poders públics les reformes llegislatives necessàries
per a impedir llegalment qualsevol discriminació,
activa o passiva, i per a reconéixer llegalment a la
RACV com a entitat normativa de referència per a la
llengua valenciana, puix ho és ya de facto per a una part
important de la comunitat llingüística valenciaparlant:
els valencians partidaris de les tesis autoctonistes.
9. Igualment, els firmants d’est informe afirmem que els
nostres drets com a valenciaparlants no es veuen complits
en l’existència única de versions orals o escrites en
català estàndart, i reivindiquem que els poders públics
valencians, espanyols i europeus fomenten l’existència
de versions orals i escrites en estàndart valencià a tots
els nivells, distintes de les catalanes.
10. Este plantejament se concep com la millor manera
de protegir el sentiment sociollingüístic històric dels
valencians de parlar una llengua autònoma, de potenciar la
seua autoestima llingüística i, per tant, la conservació
de l’idioma en les generacions futures.
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e-mail: carpinteria@blasalba.es
www.blasalba.es

CENTRO ÓPTICO RAGA
C/ Joaquín Olmos, 4 • Catarroja (Valencia)
Teléfono: 96 127 09 68

PUERTAS • ARMARIOS CORREDEROS
PUERTAS DE ENTRADA • PUERTAS DE PASO
TECHOS • PARQUET
MUEBLES A MEDIDA
RESTAURACIÓN DE MUEBLES
MUEBLES COCINA

Compro
ORO
y PLATA
Suso Joyero
Avda. Camí Real, 55 bajo
CATARROJA. Tel. 96 126 74 08

NEUMÁTICOS
ASENSIO
MIGUEL ASENSIO FERNÁNDEZ

MIGUEL I MARINA

LA FONT, 46
CATARROJA
Valencia
Pedidos: 637 65 63 88
96 126 31 52

Pol. Ind. El Bony - C/. 30, nº 1
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 96 321 73 98 - M. 627 551 990
neumaticosasensio@hotmail.com

electro.mecafil@gmail.com

ELECTRO-MECAFIL S.L.
Venta, instalación y
reparaciones eléctricas, antenas
y video-porteros electrónicos

ERNESTO PUCHALT
CAMÍ REIAL 109 - BAJO
46470 CATARROJA (VALENCIA)

TEL. 961 273 435

GRÀCIES ALS
COLABORADORS PUBLICITARIS
QUE EN LA SEUA INESTIMABLE AJUDA
NOS PERMETEN QUE PUGAM CONTINUAR
DIFONENT LA CULTURA I LA FESTA
DEL NOSTRE POBLE
I DE LA NOSTRA COMUNITAT

Este llibret se presenta el dumenge 17 de
febrer de 2019 a les 12 hores en Catarroja,
dia en que se complixen 346 anys de la mort
dalt d’un escenari en Paris, de l’actor i
comediógraf Jean Baptiste Poquelin, en l’any
1673, més conegut pel seudònim de Molière,
mentres representava l’última obra eixida de
la seua ploma: “El malalt imaginari”.

