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MERAVELLES

<<Un home molt savi va dir una vegada 
que morirem per falta de sorpresa, no per 

falta de coses sorprenents.>>

Stanley Tucci 

falla santa anna de sagunt
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envolguts i benvolgudes amics i 
amigues. En sis mesos torneu a tindre 
en les vostres mans un nou llibret, el 
llibret preparat i pensat per a les falles 

de març del 2022.

Ho hem fet tot pensant que així serà.

Un exercici faller curt, molt curt, però no per 
això pobre d’actes, tot el contrari, hem fet tot 
el que la situació sanitària ens ha permés en 
cada moment.

I una de les coses que no altera massa, estiga 
com estiga la situació, és l’elaboració del 
nostre llibret. Ha sigut complicat lligar una 
temàtica nova, una falla nova, un llibret nou, 
quan cremàrem l’anterior exercici fa tan sols 
uns mesos. Però ho hem fet. Ací estem, amb 
tota la il·lusió que podem transmetre.

Ficàrem en comú el tema en una primera 
reunió amb l’artista faller, els dissenyadors 
del llibret i la resta de persones implicades en 
aquest projecte, i teniu a les vostres mans el 
resultat. Un llibret meravellós.

Des d’aquestes línies només ens queda agrair 
a cada una de les persones que han col·laborat 
en aquest llibret (uns són vells amics i amigues 
que al llarg dels anys ens acompanyen, i altres 
ho fan per primera vegada) a tots ells i elles, 
gràcies, gràcies i GRÀCIES.

Ací dins gaudireu de les MERAVELLES 
de Sagunt i de la vida  i del MERAVELLÓS 
món literari al voltant del llibret, per a grans 
i menuts (que també conten!). I de la nostra 
festa, motor central per a la qual no parem de 
treballar i d’innovar any rere any.

Esperem de tot cor que gaudisquen de 
la lectura d’aquest llibret, i que el nostre 
propòsit, que és informar, fer cultura i 
promocionar la nostra llengua, us acabe 
arribant al llarg d’aquestes pàgines.

B
EDITORIAL

per l’Equip de Llibret

La nostra portada d’enguany havia de ser meravellosa, 
sobretot en l’accepció que indica impacte. Volíem deixar al 
lector o a la lectora sorprés/a jugant amb el que era trivial 
(enguany, dibuixar un Colós, igual que la falla gran), però 
amb allò que no està vist, que s’ix de la norma. I decidírem 
dotar doncs a la portada d’una càrrega crítica. Per què 
sempre són ELLS els déus, els que veiem en escultures, els 
adorats? El poder i la força no té per què sempre portar 
l’article masculí, perquè recordem, en l’antiga Grècia, elles 
també eren adorades, elles també eren vigoroses, enèrgiques 
i fortes. Elles eren iguals. Per tot això, hem il·lustrat una 
“Colosa de Rodes”, amb el tors nu, sense cap pudor, i de 
musculatura potent. O no són ELLES les meravelles més 
valuoses que ens envolten?

per Panal Fallero
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ncara hui costa assumir tot el que 
portem vivint en aquests dos últims 
anys. Però ací estem, els i les que 
ens hem quedat, els i les que podem 
explicar-ho. Ací estem, dempeus, 

hipnotitzats encara, com en xoc. Hem 
aconseguit moure’ns, un poquet, però tots i 
totes sabem que encara la vida no és igual a la 
que gaudíem abans de tota aquesta voràgine. 
Flaixejats/ades, obnubilats/ades, com si 
després d’una llarga travessia arribàrem al 
final del camí i descobrim que la Terra és 
plana, i que l’única cosa que estem fent –en 
viure, sent, en respirar– és fer voltetes sobre 
una superfície sense rumb i, per què no dir-
ho, sense sentit i sense una meta clara. Però 
caminem, que ja és prou! Hui, el que no 
continuarem fent és fustigar-nos i implorar el 
mea culpa. O sí?

Deia que estem al·lucinats/ades i sense saber 
descriure encara amb paraules el perquè 
de tota aquesta pandèmia, la nostra culpa –
perquè una mica de culpa tenim– i el futur 
que ens ofereix. Estem MERAVELLATS i 
MERAVELLADES. Es diu que una meravella 

és “aquell succés o cosa extraordinària que causa 
admiració”. Encara que siga en negatiu, no 
estem admirats de l’arribada de la covid i les 
seues conseqüències en el planeta? Ha bastat 
un virus –com en eixes pel·lícules de contagis 
i morts en cadena, amb superherois anònims i 
mundans i una àmplia bandera nord-mericana 
onejant les seues estreles i el seu amor 
patri– per a detindre la rotació planetària i 
obligar-la a girar al contrari, cap al respecte 
per allò tradicional, natural i bàsic. Com 
una espècie d’involució perquè ens adonem 
del que és realment valuós. Involució per a 
l’evolució. El planeta i la vida són meravelles 
tan titàniques, tan aclaparadores, que mai 
deixaran de tindre secrets per a nosaltres, les 
partícules de pols que un dia hi arribàrem 
i, sense deixar empremta ni rastre, el dia de 
demà ens n’anirem mentre el món seguirà 
irremeiablement el seu curs.

La vida és una meravella, dins de la 
meravella que és l’univers. Amb aquest virus 
hem subratllat la gran sort de viure i de fer-
ho amb una certa qualitat de vida: ja se sap, 
no sols tindre casa, treball i salut, sinó també 

PROLEG

E
per José Tena i Tejado

,
MERAVELLES
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nàixer en un país i un continent amb mitjans 
econòmics com per a comprar vacunes a 
tota la seua població, no com altres països, 
continents i regions, en l’ombra per a allò roí 
i també per a les coses bones (culpa nostra). 
L’ésser humà naix com una meravella, i en la 
seua mà està passar per la vida remant a favor 
o en contra, perquè si bé hem jugat un paper 
vergonyós i destructiu en molts moments 
històrics –com ara guerres, conquestes i 
holocausts, sense oblidar-nos de l’impacte 
nociu i mortal provocat al planeta–, també 
de nosaltres ha eixit bellesa, art i amor. Per 
exemple, en els primers mesos de la covid, 
no paraven d’aparéixer moviments socials 
espontanis per a ajudar el veïnat a portar 
d’una manera més amable el confinament 
domiciliari imposat. Encara que les persones 
tinguem molt de reprotxable i de zero 
empatia –sense anar més lluny, hi ha dels 
qui han esperat a vacunar-se fins que no han 
implantat el passaport covid com a obligatori 
en bars, restaurants i zones d’oci–, de nosaltres 
han sorgit genialitats. Així com l’ésser humà 
és capaç del pitjor però també del millor, de 
la meravella que és viure, hem sigut capaços 
de crear altres meravelles paral·leles. I d’això 
és del que parlarem en aquest llibret 2022, de 
MERAVELLES.

En el període hel·lenístic, els autors grecs 
experts en art i arquitectura van considerar 
que hi havia diversos monuments dignes de 
ser coneguts i admirats. Posteriorment, el 
pintor neerlandés Maerten van Heemskrerck 
(1498-1574) va il·lustrar set d’eixes obres 
del passat les quals es van fixar com les 
Set Meravelles del Món Antic, tal com les 
coneixem en l’actualitat: la Gran Piràmide de 
Gizeh (l’única dreta), els Jardins Penjants de 
Babilònia, el Temple d’Àrtemis a Efes, l’Estàtua 
de Zeus a Olímpia, el Mausoleu d’Halicarnàs, 
el Colós de Rodes i el Far d’Alexandria. 

Colós de Rodes, Falla Plaça del 
Caudillo 1970 (Octavio Vicent)
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Aquestes obres van ser un exemple de la 
magnificència que l’ésser humà és capaç 
d’aconseguir, a pesar que estan exposades als 
perills del planeta, del pas del temps i de la 
pròpia mà humana. De la mateixa manera 
que creem, amb el mateix poder i força, som 
capaços de destruir. Si alguna cosa és una 
meravella, si alguna cosa genera en nosaltres 
un delit i una sorpresa, un valor, hauríem de 
conservar-ho, lluitar per això. Perquè, si no, 
acabarà en l’oblit, el pas del temps acabarà 
esborrant-la i les generacions futures la 
desconeixeran; i cauran irremeiablement en 
els mateixos errors, pensant des de zero en les 
possibles solucions que ja es van aconseguir i 
es van posar en pràctica. Si la covid ha posat 
sobre la balança allò que tenim en les nostres 
vides i és valuós i imprescindible, i en l’altre 
plateret allò mundà, intranscendent i anodí, és 
el moment de generar una cúpula de cristall 
a prova de bales sobre tota allò realment 
meravellós que ens envolta. Per a preservar-
ho, davant el planeta, el temps i les persones. 
Per a donar-li el seu lloc i el seu valor.

Amb l’excusa de les Set Meravelles del Món 
Antic, analitzarem una a una quines van ser, en 
què van consistir, i les usarem com a remats 
de set falles per a crear les escenes d’aquesta, 
on abordarem temes d’actualitat i interés 
cultural. Així, unim passat i present, tradició i 
evolució. Analitzarem cada monument primer 
des d’un punt de vista històric i divulgatiu, per 
a donar pas després a una sèrie d’articles, dins 
d’eixa mateixa meravella, que reivindiquen 
meravelles actuals en perill d’extinció –pel 
temps, pel planeta o per l’ésser humà– i que 
potser no sols no li estem parant atenció, sinó 
que potser ni tan sols ens hem adonat que són, 
valga la redundància, meravelloses. Tot això, 
a més, posant l’accent en Sagunt, en el seu 
patrimoni, cultura i gent. És el nostre poble 
i la nostra llar, i quan passen els anys, un dia 
ens adonarem que hem guardat a casa massa 
andròmines, que fa falta una nova decoració i 
tornar a ensenyar els estris més valuosos que 
teníem guardats –i menyspreats– en el calaix 
de l’aparador.

Reconstrucció del Colós de Rodes, Falla Plaça del 
Caudillo 1971 (Octavio Vicent)
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I, òbviament, sense oblidar-nos de la nostra 
festa fallera. Perquè les diverses comissions 
de Sagunt vam tindre la grandíssima sort 
de poder celebrar les Falles al setembre 
passat de 2021, però eixa meravella que és 
la nostra festa, eixe gran delit de fallers i 
falleres, eixe Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO –vaja, que això 
de meravelles no ho diem només nosaltres, 
com la mare que sempre veu el seu xiquet el 
més bonic del món!– porta anys d’evolució i 
no sempre per camins que fan avançar, sinó 
per tortuoses senderes que només generen 
voltes sense sentit o que simplement no 
porten enlloc. La celebració de les Falles al 
setembre, sota estrictes mesures de seguretat 
per evitar contagis, no sols ens ha deixat 
clar que la festa fallera és segura, sinó que 
hi ha convencionalismes actuals que són 
modificables –o fins i tot, mancats de sentit–, 
i que a més canviar-los fan que brillen amb 
més fulgor els aspectes essencials de la nostra 
festa. Hem sentit en boca 
de moltíssims fallers i 
falleres això de “he viscut 
aquestes Falles 2021 
de forma més intensa, 
diürna i especial”. És per 
aquest motiu que hem 
d’asseure’ns i reflexionar 
sobre el que sobra i el 
que ha de reivindicar-se, 
sobre la nostra culpa –una 
altra vegada la culpa– en 
la deterioració de la festa, 
i sobretot en les possibles 
solucions per a tornar-la a posar en valor.

Nosaltres, les persones que fem aquest llibret, 
després de les falles pandèmiques ja hem 
posat en marxa la primera renovació. Després 
de la impecable trajectòria de Paco, el nostre 
artista faller dels últims quaranta-cinc anys, i 
l’arribada d’un nou artista faller per la jubilació 
del primer, hem remodelat el concepte que 
teníem de llibret. Perquè el temps, com hem 
dit adés, passa factura, i portàvem molts anys –
som la falla de Sagunt amb més participacions 
en els premis de Conselleria a l’ús i promoció 
del valencià– fent del llibret una peça 

indispensable de la nostra festa. I arriba un 
moment en el qual cal respirar, revisar allò 
que s’ha fet malament i en quins punts errem, 
per a tornar a eixir a flotació i ressorgir, però ja 
no sols pel que fa als premis, sinó al concepte 
en si del que és un llibret i la seua importància 
en les Falles. Enguany hem ideat la temàtica 
de l’any per a atorgar-la al llibret i a la falla de 
manera paral·lela, i no sols amb la major, sinó 
també amb la infantil. Perquè, si bé la falla és 
l’epicentre de la festa –sense falles no hi ha 
Falles–, el llibret és una extensió de la falla, 
amb una metàfora/remat i una sèrie d’escenes/
articles que parlen de la societat, de nosaltres 
i d’allò que ens importa i ens és necessari. En 
el 2021 no teníem una falla actualitzada en 
el temps: la nostra falla plantada no parlava 
de la covid i del seu impacte, però el nostre 
llibret –perquè Sagunt i les seues falles han 
demostrat sempre, fins i tot en el difícil 2021, 
que són falles que valoren el llibret i el posen 
en el seu just valor– sí que l’analitzava, sí que 

parlava de la covid; va ser 
un llibret pandèmic. El 
llibret és una forma més, 
en paral·lel a la falla, per a 
parlar del que ens passa, 
del que ens inquieta i 
de traure tota la sàtira i 
crítica que els valencians 
i les valencianes portem 
dins. Amb o sense falla, 
podent plantar o no, vam 
tindre clar fer llibret, i així 
ho vam fer. Vam fer, en 
definitiva, cultura i falla, 

molt abans de saber amb certesa si podíem 
plantar falla i sota quines circumstàncies. Els 
llibrets de falla són una de les meravelles de la 
nostra festa, que mai se’ns oblide.

Per això mateix, decidírem recrear un Colós 
de Rodes, a la nostra manera i amb un polsim 
propi de picardia, en la nostra falla adulta, 
també com a homenatge a aquella falla de 
la plaça de l’Ajuntament de València –plaça 
“del Caudillo” en aquell any– del 1970, obra 
d’Octavio Vicent, que després de la seua 
caiguda va tornar a ressorgir en el següent 
exercici, aquesta vegada íntegrament. Aquella 

<<Si alguna cosa és una 
meravella, si alguna 

cosa genera en nosaltres 
un delit i una sorpresa, 
un valor, hauríem de  

conservar-ho,  
lluitar per això>>
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falla, que representava el colossalisme de 
les festes josefines –s’havien creat quasi 70 
comissions noves en l’última dècada i el 
turisme començava a créixer estrepitosament– 
va tindre un xoc inesperat: es va esfondrar 
però es va reconstruir a l’any següent per 
complet. Com les Falles 2020, que van quedar 
paralitzades, però que després de més d’any 
i mig van ser capaces de tornar als carrers, 
plantar-se –alguna fins i tot creada de nou– i 
exhibir la seua crítica. I reinventar-se, sobretot 
això, reinventar-se. Ja no va ser una festa per i 
per al turisme (colossalisme), ni una festa que 
gira en cercles al voltant de la nit i la gresca. 
Quan el motor es passa de revolucions, el 
millor és parar i deixar que tranquil·lament 
es refrede; en cas contrari, pot esclatar. Pel 
mateix motiu, com a homenatge a aquella falla 
que va ser i va tornar a ser, i en paral·lel amb 
la nostra temàtica, vam tindre clar que Santa 
Anna enguany havia de lluir un bon Colós. 
Esperem que no caiga!

En definitiva, és temps de pensar i 
reflexionar sobre els nostres errors (i la nostra 
culpa) i sobre com millorar, com continuar 
avançant com a societat i com a festa. Traure-
li lluentor i preservar dins d’eixa urna de 
cristall a prova de temps/persones/planeta 
totes les meravelles que ens envolten. Només 
així serem capaços de veure que la Terra no 
és plana, que després d’eixe abisme que vam 
creure que era el final, continua havent-hi 
camí, i que el nostre caminar, encara que a 
vegades patisca de voltes i reculades, serà 
infinit i sempre cap avant i per a bé.
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<<El llibret és una forma 
més, en paral·lel a la falla, per 

a parlar del que ens passa, 
del que ens inquieta i de 

traure tota la sàtira i crítica 
que els valencians i les 

valencianes portem dins>>

MERAVELLES



LA PIRAMIDE DE GIZEH

PIRAMIDE DE GIZEH
Any de creació: 2570 a.C.
Localització: Guiza (El Cairo)
Metres d’alçada: 146,70m
Material: Pedra
Destrucció: Encara es conserva
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És la major piràmide de tot l’Egipte. 
Coneguda com la Piràmide de Kheops, és 
l’única de les set meravelles del món antic que 
encara hui podem gaudir. Data del 2570 aC i 
és una de les tres piràmides que conformen 
la necròpoli de Gizeh, als afores del Caire. 
És l’edifici de pedra (2,3 milions de blocs 
aproximadament) més gran del món i durant 
3.800 anys no hi havia un altre que el superara 
en alçada, independentment del seu material 
de construcció. La Gran Piràmide es va 
construir en el període de màxim apogeu del 
poder faraònic d’Egipte, i és per això que és el 
major exemple de construcció piramidal de 
tota l’època antiga.

És sorprenent veure com una cosa tan antiga 
i que ara com ara continuem podent veure, 
ens sorprén i enlluerna, potser fins i tot més 
que en el seu moment de construcció, ja que 
entenem la dificultat d’haver superat la lluita 
contra el pas del temps. Els monuments 
antics i conservats continuen atraient-
nos i important-nos, i no sols en l’aspecte 
monumental, sinó també al referent a la 
cultura, a la forma de vida, al pensament. De 

tot això extraiem saviesa, perquè hi ha coses 
que no canvien i no tenen per què canviar 
–o sí–, com les tradicions. Evolucionar en el 
temps no implica perdre els costums, perdre 
eixes meravelles.

Per tot això, parlarem en aquesta secció de la 
importància de les tradicions, de les tradicions 
de Sagunt, com la Subhasta del Saions de la 
Setmana Santa en l’escalinata de l’ermita, o 
la Processó de la Huitava, que continua viva 
després de més de quatre-cents anys. També 
parlarem de la important tradició i història 
de la Creu del Garbí i de la tradició musical 
arrelada que conformen les albades. Però, a 
més, parlarem també de com hi ha tradicions 
que, amb el pas de les generacions, han de 
reordenar-se i plantejar escenaris alternatius. 
Potser no ho hem hagut de fer tots i totes amb 
les Falles en aquest setembre, entre horaris i 
restriccions? 

La robustesa i solidesa d’allò autèntic acaba 
guanyant la partida al temps. El temps, no 
obstant això, deriva la tradició cap a ports més 
respectuosos, lliures i inclusius.

LA PIRAMIDE DE GIZEH

« No menysprees les tradicions que ens arriben d’antany; 
ocorre sovint que les velles guarden en la memòria coses que 

els savis d’un altre temps necessitaven saber. » 
J.R.R. Tolkien

« Per a crear has de ser conscient de les 
tradicions, però per a mantindre les tradicions 

has de crear una cosa nova. » 
Carlos Fuentes
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LA SUBHASTA DELS SAIGS

n primer lloc, vull agrair de tot cor a 
l’Associació Cultural Falla Santa Anna 
de Sagunt la invitació a escriure en el 
Llibret de la Falla d’enguany. És un 
honor com a antic membre d’aquesta 

falla. Tinc un especial record del meu pas, on 
vaig arribar amb els meus amics Roge i Jaime, 
que Déu els tinga al seu costat, i de la mà del 
meu amic Miguel Vicente Bono Romero, un 
faller de tota la vida que desenvolupà càrrecs 
de molta responsabilitat durant molts anys.

Voldria dedicar aquest article als meus 
amics i antics fallers d’aquesta Associació 
Cultural Rogelio Beltrán Martínez i Jaime 
Tomás Candelás Rodríguez; ens deixarem 
massa prompte i sempre els tinc presents en 
el pensament i en el cor. Estic segur que ja 
gaudeixen de la Glòria Eterna amb el nostre 
Senyor Jesucrist.

La Confraria de la Puríssima Sang del Nostre 
Senyor Jesucrist de Sagunt té més de 500 
anys d’història i és una de les confraries més 
antigues d’Espanya, declarada Festa d’Interés 
Turístic Nacional l’any 2005. La Confraria 

LA SUBHaSTA DEL DIVENDRES SANT

E
per José Caballer i Mateu

1.1 Piramide de gizeh
,
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es regula per un estatut i un reglament en 
què tots els actes estan regulats (horaris, 
indumentària, ordre processional, bandes de 
música, passos, majoralies de servei, etc.). Al 
llarg dels anys els actes s’han incrementat, 
però l’essència de la festa és el Tridu Pasqual, 
és a dir, Dijous Sant, Divendres Sant i Dissabte 
de Glòria.

Els Oficis i la visita als monuments 
de les esglésies el Dijous Sant

El Divendres Sant de matinada el Via Crucis 
al Calvari, el Sermó de la Galtà, els Oficis 
a l’ermita de la Sang i a l’església de Santa 
Maria; a la vesprada la subhasta de passos, 
encenser, els trages del capità, dels saions i del 
tambor, Sermó del Desclavament a l’església 
de Santa Maria, la Solemne Processó del Sant 
Soterrament i a la seua finalització l’acte més 
pur, el més autèntic, el més senzill, més íntim: 
l’Adoració de la Vera Creu.

Santa Missa de Resurrecció el Dissabte de 
Glòria a l’església de Santa Maria.

Però vull parlar d’un dels actes més 
emblemàtics i autèntic de la nostra Setmana 
Santa Saguntina: la Subhasta del Divendres 
Sant.

La Setmana Santa Saguntina compta amb 
dos subhastes: la primera té lloc el diumenge 
abans al Diumenge de Rams, és a dir, el 
diumenge de la Junta General de la Confraria; 
quan finalitza, a les portes de l’ermita de la 
Sang els Majorals de l’Any realitzen la subhasta 
de trages dels saions, del capità i del tambor 
per al Via Crucis de la matinada del Divendres 
Sant. Aquesta subhasta és curta, pot durar una 
hora aproximadament, i és el primer contacte 
de la Majoralia de l’Any amb les subhastes.

“Vint euros donen per portar el trage dels 
saions, a la una!”.

“Vint euros donen per portar el trage dels 
capità dels saions!”.

“Vint euros donen per portar, tocar i trencar 
el tambor dels saions, a la una!”.

Suhasta del Saigs a Sagunt
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Així comença tot.

Però en aquest article parlaré de la Subhasta 
del Divendres Sant, la subhasta d’andes, trages 
de saions, capità i tambor i l’encenser per a 
la Solemne Processó del Sant Soterrar del 
Divendres Sant, que té lloc a les 20.00 hores. 
Les andes que en l’actualitat ixen a la subhasta 
són: la Dolorosa, els Assots, el Davallament, 
l’Entrada de les Palmes, el Natzaré, la Soledat, 
el Bes de Judes, l’Oració de l’Hort, la Verònica, 
el Crist de la Bona Pau i l’Ecce Homo.

El Sepulcre el porta de servei la Majoralia 
que va fer la festa fa un any, i l’anda del l’Últim 
Sopar la porta la Majoralia de fa dos anys, 
també de servei.

Aquesta subhasta té lloc a les 17 hores de la 
vesprada el Divendres Sant a les portes de 
l’ermita de la Sang, però no sempre ha tingut 
el mateix horari. Revisant els llibres de la 
Setmana Santa, fins als anys huitanta la feien a 
les 16.30 hores.

Els grups de confrares pugen per portar 
les andes; està prohibit donar caramels i 
portar qualsevol tipus de beguda o menjar, i 
els diners recaptats estan destinats a ajudar 
econòmicament la festa.

El preu de cada licitació (puja) de les 
subhastes està en funció de molts factors; la 
puja entre diferents grups per a la mateixa 
anda, la situació econòmica del moment, 
una anda reformada o restaurada, una anda 
a muscles, previsió de pluja o aire... Hi ha 
un fum de possibilitats, per això les nostres 
subhastes són tan variables. Mai la Majoralia 
de l’Any pot comptar amb uns diners fixos, i el 
que es troba és ben rebut.

Ara com ara, la subhasta gaudeix de bona 
salut, però no va ser sempre així: fins a l’any 
1981, la subhasta d’andes no era veritable. 
Fa molts anys s’havia de pagar a colles de 
portadors per a poder traure a la processó 
totes les andes; es feia una subhasta fictícia 
perquè no hi havia gent que licitara. Per 
exemple, a l’any 1978 sols se subhastà el 
tambor, el trage del capità i els trages de 

saions; per a la resta es llogaren colles de 
portadors. També en 1973 sols quatre andes 
tingueren ofertes i, per tant, pagaren per 
portar-les, però per a la resta la Majoralia 
de l’Any hagué de pagar colles. Era així des 
de fa molt de temps: la subhasta era com 
una representació, quasi res era real, però la 
Majoralia de la Puríssima Sang de l’any 1978 
va proposar l’ampliació dels anys de servei per 
a les majoralies a cinc anys més (els estatus 
indiquen que són cinc anys de servei). Per tant, 
hauria de retirar cinc andes (d’onze passaria 
a sis), les que la Junta Directiva creguera 
convenient de la Subhasta del Divendres Sant 
i passar-les a les majoralies corresponents. 
També varen proposar que les majoralies que 
ja no estaven de servei pogueren licitar per les 
andes i portar-les a la processó amb vesta, ja 
que les colles llogades anaven amb trage de 
jaqueta o túnica blanca.

En la proposta també indicaren que algunes 
majoralies, després dels cinc anys de servei, no 
anaven a la processó del Divendres Sant, o hi 
anaven poques majorals, possiblement per les 
molèsties de la capirulla o la cua.

El 5 de abril de 1981, en la Junta General 
varen fer la proposta, i es decidí convocar 
una Junta General Extraordinària per tractar 
aquest tema. El 10 de desembre de 1981 
s’aprovà la proposta de la Majoralia del 1978, és 
a dir, l’ampliació dels anys de servei i que a la 
subhasta no sols pogueren licitar les majoralies 
fora de servei, sinó també grups de confrares, 
però tots amb la vesta.

A partir d’aquell moment, la subhasta és 
una realitat: s’ha passat de pagar per a portar 
les andes en la Processó del Sant Soterrar a 
recaptar diners per a ajudar a les despeses de la 
Festa (llibre dels 25 anys de la Majoralia de la 
Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de 
l’any 1978).

En la Junta General del dia 29 de març de 
1998, la Junta Directiva proposa la reducció 
dels anys de servei de les majoralies de forma 
progressiva. La General aprovà la proposta, 
per tant la quantitat d’andes en la subhasta 
tornaria a ser d’onze progressivament.



17

En 1847, Basilio Sebastián Castellanos y 
Losada (1807-1891), en el seu treball titulat 
Costumbres españolas parla de com era en 
aquell moment el Divendres Sant a Sagunt, 
i diu que sols hi havia tres imatges: Ecce-
Homo, la Soledat, el Sepulcre més la Vera 
Creu. Mossén Josep Martínez Rondan, en el 
llibre El teatre en la festa valenciana editat per la 
Generalitat Valenciana i el Consell Valencià de 
Cultura, en el capítol 10 parla de la subhasta 
de saigs i de les andes a la porta de l’ermita 
com a restes d’aquella Setmana Santa de 1847, 
però modificats en forma , espai i temps. 
També diu: “La subhasta. Una presentació 
tan nombrosa –hom pot calcular uns 60 
actors més la xusma– requeria una ordenació 
i repartiment de papers i de vestuari entre 
el personal. Pot ser que d’aquella necessitat 
provinga l’anual subhasta”. En les conclusions, 
mossén Josep diu: “6. La pujada de Jesús 
Natzaré al calvari Divendres Sant al matí, 
la subhasta de saigs, el Desenclavament i la 
processó del Sant Soterrar, són els darrers 
vestigis d’una escenificació teatral de la 
Passió celebrada al viu als carrers i calvari de 
Morvedre”.

Després de tota aquesta informació, podem 
traure diverses conclusions:

1. La Subhasta del Divendres Sant estava 
relacionada amb la representació de 
la Passió: possiblement, en la subhasta 
se subhastaven el personatges, i eixos 
personatges que de matí representaven la 
Passió eixien en la processó de la vesprada 
amb tres andes, la Vera Creu i els confrares. 

  2. A mesura que la representació de la 
Passió perd força i desapareix, la quantitat 
d’andes s’incrementa i els personatges 
amainen o desapareixen. En 1927, els passos 
de la Confraria en són nou més la Vera 
Creu, i en eixe moment la Passió havia 
desaparegut. Les andes substitueixen els 
actor de la Passió en la processó.

3. Per això, la relació entre la Subhasta, 
el Via Crucis al Calvari la matinada del 
Divendres Sant, el Desenclavament, la 
Processó, els saions, els maries que a vegades 
ixen en la processó, tots són vestigis de 
l’antiga Passió en Viu medieval a Sagunt.

L’única menció que fan els Estatus de la 
Confraria sobre la subhasta és al “Capítulo VIII. 
Actos públicos de la Cofradía, artículo cuarenta y 
cuatro.- La tradicional subasta de los pasos de la 
procesión del Santo Entierro se celebrará a la hora 
de costumbre a la puerta de la Ermita, la realizarán 
los mayorales del año, en lengua vernácula, de vesta 
y con la tradicional caña”. Estatuts de 27 d’abril 
de 1976.

El “Reglamento de la Cofradía o Mayordomía de 
la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo” 
de 1878 també fa esment de la Subhasta del 
Divendres Sant a l’article 64 del “Capítulo VIII, 
de los Mayorales de Iglesia. Serà indispensable se 
encuentren estos Mayorales en la Ermita el Viernes 
Santo a la una de la tarde, para la subasta de las 
andas en la procesión”.

“Mil euros donen per portar el Crist de la 
Bona Pau, a la una”.

“Mil cent euros donen per portar el Crist de 
la Bona Pau, a les dos”.

“Mil dos-cents euros donen per portar el 
Crist de la Bona Pau, a les tres”.

Finalitza la Subhasta i comença la Solemne 
Processó del Sant Soterrament amb la Vera 
Creu als carrers del nostre poble, l’acte més 
important de la Confraria. 

Puríssima Sang de Jesucrist!!!!!!

1.1 Piramide de gizeh
,
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TRADICIONS ESTIMADES

l folklore musical autòcton és una 
de les grans meravelles de la nostra 
cultura popular. A la nostra comarca 
del Camp de Morvedre el cant valencià, 

concretament les albades estan molt arrelades. 
Per tant, este article es centra en el cant 
valencià, especialment les albades.

El cant valencià és la tradició vocal de 
transmissió oral menys coneguda a Espanya, 
al costat del flamenco d’Andalusia, la jota 
aragonesa o l’asturiada. El flamenc o la jota 
aragonesa han estat més reconeguts i han 
gaudit d’una gran difusió, mentre que el cant 
valencià s’ha quedat dins de la zona geogràfica 
d’origen. Sense tindre el reconeixement que 
es mereix, podem afirmar que en general ha 
estat ignorat a la resta del territori. Encara que 
molts valencians han reconegut el seu valor 
en promoure i impulsar el seu estudi, tal com 
va fer en 1917 J. Alcina Navarrete en alçar-se a 
favor del cant valencià i reivindicar el seu valor 
artístic des de les pàgines d’una prestigiosa 
revista cultural i econòmica dirigida a un 
sector alt de la societat valenciana. 

El cant valencià o cant del valencià està 
constituït pel cant d’estil i les albades. El cant 
d’estil o cant valencià és un conjunt de cants 
melismàtics, de rondalla o ball sense mètrica, 
d’origen rural (com l’u i dos, la riberenca, l’u i 
dotze i l’alacantina, entre altres), normalment 
acompanyat per instruments de corda com les 
guitarres i guitarró.

L’origen del cant valencià s’inicia amb els 
cants a l’aire, usats a les faenes del camp cap 
a la baixa Edat Mitjana i principi de l’Edat 
Moderna (segle XVI). Al segle XIX i XX es va 
difondre a les rondes amoroses que feien els 
fadrins o en les festes, així com en diverses 
ocasions per les celebracions familiars. Des 
del segle XIX també s’han dedicat els cants als 
quintos, a espectacles de cant i balls populars, 
i s’han convertit en emblema de la identitat 
valenciana.

En l’execució del cant d’estil són necessàries 
grans aptituds vocals, una acurada 
especialització, expressivitat i ritme lliure i 
estil (tècnica de cant en què una vocal està 
molt ornamentada amb diferents notes musicals).

LES ALBADES

E
per Eva Marco i Raro

1.2 Piramide de gizeh
,
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En referència a la zona geogràfica d’influència 
del cant valencià d’estil, ha estat o està 
present al llarg de tota la zona de costa de 
la Comunitat Valenciana, des de la Plana 
de Castelló fins a la Marina. Cal destacar les 
comarques del Camp de Morvedre, el Camp 
de Túria, l’Horta de València, etc. 

Destacarem la zona de la comarca de l’Horta 
de València, bressol d’intèrprets on s’han 
format molts dels cantadors i cantadores més 
destacats.

Tot i que els cantadors i cantadores del 
cant d’estil al segle XIX guanyaren fama i 
reconeixement, ja que eren sol·licitats per 
a les festes rellevants, molts cantaven per 
tradició heretada de la família de generació 
en generació, sempre que tingueren talent i 
condicions vocals. 

D’aquesta tendència de demanar col·laboració 
per a les festes importants no sols a aquelles 
persones de la zona d’origen sinó de llocs 
més distants, va sorgir un costum que ha 
arribat fins als nostres dies: compensar la seua 
col·laboració, de vegades desinteressada, amb 
menjar i algun refrigeri.

Per a fer les rondes també hi participava un 
nombre elevat de gent rural que havia heretat 
la cultura musical i a poc a poc convertiren la 
celebració en un acte de relació social entre el 
veïnat.

Mapa del  àrea aproximada de difusió del 
Cant Valencià d’Estil (1966)
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Les albades

El cant tradicional amb improvisació del text 
el podem trobar a la Comunitat Valenciana 
en les tradicionals albaes, cant nocturn de 
ronda que consisteix en un cant mètric 
acompanyat per la dolçaina i el tabalet. Estan 
molt arrelades a les comarques de la província 
de València, però s’estenen des de la Plana fins 
a Gandia. Provenen de pràctiques musicals 
urbanes de carrer, documentades cap al segle 
XIV, en què es dedicaven aquestes cançons a 
persones destacades. 

El cant d’albades està interpretat normalment 
per dos cantadors o cantadores que s’alternen 
començant i acabant el versat. A més dels 
cantadors i cantadores, en les albades 
participen també els versadors o versadores, 
que hi tenen un paper fonamental, ja que 
improvisen en el moment i apunten a cau 
d’orella als que interpreten les cançons 
o albades. Vers a vers, improvisen i els 
cants poden tenir un caràcter humorístic, 
satíric, crític o de lloança; consta d’una part 
instrumental al so de la dolçaina i tabal, la 
melodia es repeteix amb diferents variacions i 
la part cantada és a capella.

Tradicionalment estes cançons improvisades 
són dedicades: 

a) En to de lloança: per als patrons, verges 
o sants patrons d’una festa, a les autoritats 
civils, alcaldia o regidories, a l’organització 
de la festa, al veïnat del poble o a persones 
destacades.

b) En to de crítica: criticant esdeveniments 
més significatius al llarg de l’any, com 
descobrint el pastís. 

La Nit d’Albaes tradicional es desenvolupa en 
les festes dels pobles, com poden ser les festes 
patronals, les de barri o les falles.

El recorregut s’inicia a la mitjanit a 
l’ajuntament, a la plaça del poble o a l’església. 
Normalment es canta la primera allí on 

comença el recorregut, dedicada als festers, 
a la Mare de Déu, a un sant o a l’alcaldia. A 
continuació es realitza un recorregut pels 
carrers del poble cantant davant la porta dels 
festers o festeres.

Per a cantar les albades és necessari 
dolçaina i tabal, dos cantadors i un versador 
o versadora. Veritablement, abans els 
cantadors i els músics eren homes, però hui 
en dia són indistintament homes o dones. 
El poema va dictant-lo a cau d’orella el 
versador a qui canta, i aquest allarga les notes 
en cantar, normalment les vocals. Canten 
alternativament la meitat de l’estrofa de 
l’albada, cadascuna d’elles composta per tres 
frases musicals que s’anomenen terç. Sota una 
melodia bàsica, ornamenten cada frase per tal 
d’obtenir una línia el més lluïdora possible per 
destacar les seues qualitats vocals, ja que al so 
de la dolçaina en la nota SOL obliga les dones 
i els homes a adoptar un to vocal molt agut, 
molt exigent.

La dolçaina s’encarrega d’emmarcar les 
estrofes cantades, amb una introducció i una 
coda.

Nit d’Albades al Puig

En referència a l’estudi de les albades que 
Daniel Cristóbal Rubio Ferrandis va fer en 
2017 per a la Revista Digital de Musicologia¹ –
estudi de la Nit d’Albades del Puig de Santa 
Maria, que es celebren la nit del 15 al 16 
d’agost dins de les festes de Sant Roc–, l’autor 
recull mostres audiovisuals i entrevistes amb 
el veïnat, amb els músics i amb el cantador 
Emilio el del Puig.

La festa comença al Puig a la mitjanit del 15 
d’agost i finalitza quan han cantat a tots els 
clavaris o quintos, que són els encarregats 
d’organitzar la festa de Sant Roc. Segueix 
l’esquema tradicional d’una Nit d’Albades.

Com a curiositat, el veïnat del Puig pot 
comprar una albada perquè canten a la seua 
porta entre albades dedicades als festers dins 
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del recorregut. Els músics que acompanyen 
formen una colla de sis dolçainers i dos 
tabaleters, tots de l’Escola de Tabal i Dolçaina 
del Puig.

Nits d’Albades al 
Camp de Morvedre

Les Nits d’Albades a 
la comarca estan molt 
arrelades a pobles 
com Petrés, amb una 
estructura molt pareguda 
a la festa del Puig. A 
Petrés canten albades la 
nit abans del dia de festa, 
i es realitza un recorregut 
des de la plaça fins a les cases dels festers o 
festeres. La porta de casa és ornamentada 
amb murta o algun altre complement, i es 
va cantant per totes les cases dels festers i 
festeres. Les festes se celebren en honor al 
Salvador, la Puríssima i l’Infant de Praga.

En altres pobles de la Baronia també es 
cantes albades; cal destacar les Valls per la seua 
tradició i pels seus cantadors i cantadores, com 
ara Pascual Beltrán (el Xiquet de Faura) gran 
versador i molt conegut a tota la comarca. 

A les festes de Sagunt també s’han organitzat 
Nits d’Albades per a les festeres de la Mare de 
Déu dels Desemparats, les Filles de Maria i, 
per descomptat, dins de la programació de les 

Falles al llarg de més de 
quaranta anys. 

El divendres 11 de 
març de 1976² es celebrà 
per primera vegada 
la Nit d’Albades de la 
Junta Fallera de Sagunt, 
començant pel domicili 
de les Falleres Majors de 
Federació Junta Fallera 
de Sagunt i després fent 
ronda per totes les falles 
de Sagunt i Port.

Primerament es dedicava una nit a realitzar 
el recorregut de les albades, i després en la 
dècada dels huitanta se’n feien dues nits, una a 
Sagunt i una altra al Port.

Des de 1992 cap a endavant, el seguiment 
a les Nits d’Albades de Falles va augmentar. 
El veïnat, la ciutadania en general i les 
comissions falleres tenien les nits de 
divendres al mes de febrer una grata cita i 
acompanyaven la colla de la Fallera Major de 

<<En l’execució 
del cant d’estil són 
necesàries grans 

aptituds vocals, una 
acurada especialització, 

expressivitat i ritme 
lliure i estil>>

Nit d’albaes a Sagunt 
(2019)

 1- Article publicat a 
la Revista Digital de 
Musicologia: «Fiesta y 
música en la Nit d’Albaes 
de El Puig de Santa Maria»

2-Data del programa de 
festes del llibre publicat 
per la Junta Fallera de 
Sagunt, en commemoració 
del XX aniversari en 1993..

1.2 Piramide de gizeh
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Junta i la Cort d’Honor pels diferents casals 
fallers. En principi es celebrava els dos últims 
divendres del mes de febrer. Un divendres al 
nucli de Sagunt, començant per l’Ajuntament, 
encara que primerament visitaven els 
ajuntaments de Faura i Gilet, domicili de 
la Fallera Major o Infantil de Junta Fallera 
(en aquell moment, les Falleres Majors eren 
cadascuna d’elles d’un nucli) i el casals de les 
comissions. L’altre divendres de febrer, al nucli 
del Port començava a la Tinència d’Alcaldia, 
passaven pel domicili de la Fallera Major o 
Infantil i seguia el recorregut pels casals de les 
comissions del Port.

En aquesta època la colla estava composta per 
les cantadores, que eren Conxa Monzón de 
Petrés i Amparo Navarro de Faura, la colla de 
Guillermo el Dolçainer i el versador Pascual 
Beltrán (el Xiquet de Faura). Destacarem la 
gran qualitat vocal de les cantadores, Conxa 
Monzón amb una veu fina excepcional i la 
jove Amparo Navarro d’excel·lent qualitat 
vocal, hui una gran soprano que podem 
gaudir al Palau de les Arts amb la sarsuela de 
Doña Francisquita. En eixos anys 1992-1993 
podíem gaudir d’unes albades d’una qualitat 
extraordinària, no sols per la categoria de les 
intèrprets sinó també per l’enginy, la gràcia i la 
improvisació del versador Pascual Beltrán.

Actualment, les Nits d’Albades falleres 
són dividides en quatre nits: s’inicien en 
l’Ajuntament de Sagunt, l’Ajuntament de 
Faura i l’Ajuntament de Gilet, domicilis de les 
Falleres Majors de Federació Junta Fallera de 
Sagunt, i es realitzen els divendres del mes de 
febrer. 

A més de la qualitat de les albades en 
l’aspecte vocal, les albades són un element 
de sociabilitat cohesionador i de germanor, 
encara que algunes persones que acompanyen 
aquestes nits no acudien a la cita per gaudir del 
cant de les albades, sinó de l’aigua de València, 

Nit d’albaes. Plaça Ajuntament de 
Sagunt (2019)
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la festa, les pastes i la resta de viandes que 
ofereixen els casals.

El cant d’albades està poc estudiat: és 
tradicional i hereditari, passa de pares a fills 
l’afició al cant (si es tenen qualitats vocals), és 
de gran exigència vocal pels seus aguts i cal 
que la ciutadania valenciana pose en valor les 
albades. Anys enrere, l’Institut Valencià de 
la Música organitzava algunes rondalles pel 
centre històric de València per a promocionar 
el cant valencià.

Amb la declaració de les Falles com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO, aconseguírem visibilitzar una part 
del nostre patrimoni cultural, però encara 
queda molt de recorregut per a valorar-lo 
com cal. El cant valencià, especialment el 
cant d’albades per les seues característiques 
especials, caldria posar-lo en valor i donar-lo 
a conéixer al món. 

Altres cants tradicionals al món com la 
maloya de l’Illa de la Reunió (illa africana a 
l’oceà Índic, regió d’ultramar de França) van 
aconseguir el reconeixement de la UNESCO 
en 2009 com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat. La maloya és un estil de música i 
cant tradicional creat originalment pels esclaus 
natius africans que originàriament travaven 
un diàleg entre un solista i un cor acompanyat 
per instruments de percussió. Si la maloya ha 
aconseguit aquest reconeixement, el nostre 
cant valencià podria obtenir-lo també?

Conclusions

Les albades són un gènere molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana, formen part de 
les tradicions festives i són molt importants 
per als pobles. Tal vegada han perdut força 
al llarg d’aquest nou segle, però al Camp de 
Morvedre i a l’Horta Nord es mantenen amb 
força. Les Nits d’Albades de falles són una 
tradició molt esperada i es viuen intensament 
en diferents grups socials i d’edat. És una 
tradició que està viva al Camp de Morvedre 
per l’afluència de públic, però cal posar en 
valor i ensenyar les noves generacions a 
estimar-les. Perquè són de gran qualitat pels 
seus cants, per la tradició oral, pel cant vocal 
melismàtic, per la improvisació i per la seua 
identitat valenciana. Segurament, si es valorara 
més, li donarem el suport que es mereix i la 
suficient difusió, seria conegut a tot Espanya 
i a Europa, i potser així s’aconseguiria el 
reconeixement de la UNESCO. No deixem 
oblidades aquestes tradicions tan estimades 
i nostres; donem difusió i suport al cant 
d’albades.

Un patrimoni immaterial cultural que no 
ha estat massa estudiat i que cal protegir, 
conservar i difondre.
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LA HuITAVA

ecorde, de ben menut, anar a missa 
d’onze a Santa Maria i preguntar-li a la 
meua iaia Conxa: “Per què hi ha tant de 
fum? Per què fa aquesta olor?”. Ella em 

contestava: “Perquè avui és Minerva.”

Jo no entenia res, que un diumenge aïllat 
al mes, el fum i l’olor de Santa Maria, em 
resultava tan curiós i embriagador.

Una de les meravelles que tenim a Sagunt 
és la Confraria de Minerva, oficialment 
coneguda com la Confraria del Santíssim 
Sagrament. Junt amb la Confraria de la Sang, 
són de les més antigues de la nostra ciutat i 
que, a dia d’avui, encara es mantenen latents i 
esperem que per molts més anys.

Les Confraries del Santíssim Sagrament, més 
popularment conegudes com de Minerva, 
van ser reconegudes pel papa Pau III en la 
butlla que va concedir el 15 d’abril de 1540 a 
la Basílica de Santa Maria “supra Minerva”. 
Aquesta església rep el nom de la deessa 
Minerva, perquè a la vegada va ser fundada 

sobre les restes d’un temple dedicat a la 
Deessa de la saviesa, Minerva, filla de Júpiter 
i Metis. Aquesta església es troba ubicada 
a Roma, molt a prop del Panteó d’Agripa, 
l’imponent edifici amb la cúpula a l’aire lliure 
que, per cert, vos recomane que admireu en la 
vostra propera visita a la ciutat eterna.

Però a Sagunt ja hi ha documents que daten 
la Confraria del Santíssim Sagrament des de 
1286. Així ens ho ha transmés Antonio Chabret 
en la seua obra de 1896 Origen y tradiciones 
de la Cofradia del Santísimo Sacramento o de 
Minerva de la Iglesia Parroquial de Sagunto.

Una de les joies més preuades que té la 
Confraria són uns llibres d’actes, comptes i 
altes de confrares que daten del 13 de juliol de 
1886. El seu estat de conservació és prou bo 
i són molt interessants. Aquests llibres en el 
seu inici expliquen fets importants de l’antic 
Morvedre, com per exemple que van perdre 
en la guerra de la Independència contra 
els francesos, a causa del saqueig i setge de 
Sagunt, on la ciutat va quedar abandonada 

COFRARIA DE MINERVA

R
per Donís Farinós i Peris
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durant onze mesos. També es recull un 
esdeveniment important per a Santa Maria, 
com va ser la finalització del retaule major de 
l’església per aquelles dades de 1778. Per a mi, 
que els he tingut a les mans i custodiat, tenen 
un valor incalculable, especialment per tot 
el que ens ensenyen del nostre passat, i així 
mateix per valorar el present i somiar el futur.

Actualment, l’exaltació al Santíssim 
Sagrament es fa cada tercer diumenge de mes. 
Caiga com caiga, en la missa de les 10.30h 
a Santa Maria. En acabar aquesta, sempre 
dedicada a la Confraria, es fa una processó 
claustral de la custòdia davall el pal·li. Es fan 
tres parades a les capelles de la Immaculada, 
els Sants de la Pedra i el Cor de Jesús. Obrin 
la processó dos fanalets i l’estendard de la 
Confraria, seguit pels fidels, la custòdia davall 
el pal·li i la junta de la confraria. Al mateix 
temps que el cor canta en llatí el Tamtun 
ergo, el sagristà va encensant en cada parada 
de la Custòdia, impregnant d’aquella olor 
característica (l’encens) i que jo detectava de 
xicotet, quan hi anava amb la meua iaia.

<<Una de les joies 
més preuades que té 
la Cofraria són uns 

llibres d’actes (...) tenen 
un valor incalculable, 
especialment per tot 
el que ens ensenyen 

del nostre passat, i així 
mateix per valorar el 

present i somiar el 
futur.>>

La Huitava  de Sagunt, amb més de 400 anys d’història
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En acabar la processó, també és costum que 
el clavari convide els assistents a la processó 
a “secos i mistela” en la Sagristia de Minerva, 
una xicoteta sala dins de l’església de Santa 
Maria, adjunta a l’altar dels Sants de la Pedra. 
Vos recomane que hi passeu qualsevol tercer 
diumenge de mes, i descobrireu què són els 
“secos.”

La Confraria de Minerva també s’encarrega 
d’organitzar la processó del Corpus Christi, 
de manera que organitza els xiquets i xiquetes 
de comunió que hi participen, els portants del 
pal·li, que solen ser la majoralia de la Sang que 
farà la Festa l’any següent, la dolçaina i tabalet, 
dansaes i banda de música. Aquesta és més 
coneguda per tots i totes pel seu recorregut 
habitual de processó a Sagunt i la seua 
vistositat.

La festivitat gran és la huitava del Corpus, 
aquesta es realitza vuit dies després de la 
festivitat del Corpus, que com ja sabreu, 
encara que a Sagunt se celebra un diumenge, 
la festivitat del Corpus és sempre dijous. Així 
doncs, vuit dies després se celebra la solemne 
missa de la huitava del Corpus a l’església de 
Santa Maria, a les vuit de la vesprada. En ella 
participen les tres parròquies del nucli antic 
de la ciutat i conclou amb la processó claustral, 
que es realitza també cada tercer diumenge, 
però aquesta vegada de forma més solemne. 
Ací vos cite que enguany serà el 23 de juny i 
podreu anar a les vuit de la vesprada a Santa 
Maria, a gaudir de la solemnitat de l’eucaristia, 
com es fa des de fa molt de temps i amb pocs 
canvis respecte a com ho feien els nostres 
avantpassats a Sagunt.

Esglèsia de Santa Maria (Sagunt)

1.3 Piramide de gizeh
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socarrat
per Salvador G.

igual que la gran piràmide, les falles són i seran. Per a 
quan unes falles 5G? Quin futur li espera a la nostra festa? 
Sobreviurà? Només el temps té la resposta.
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LA FESTA DE LA CREU

l naixement de qualsevol festivitat està 
vinculat amb les ganes d’una societat 
de reunir-se per a renovar tradicions i 
compartir el temps de diversió d’una 
manera pública. Al llarg dels segles, 

han canviat les formes de fer-ho. Però, en tots 
els casos, ha sigut sempre un bon espill de 
la situació d’una comunitat i les estructures 
polítiques del moment. 

En el cas de l’origen de la festivitat de la 
Creu del Garbí d’Estivella, s’observen eixes 
característiques. No sols triomfem les ganes de 
celebrar sinó la manera de realitzar-ho, tenint 
en compte els canvis socials experimentats en 
eixos anys. Així que, al llarg d’estes línies, es 
pretén  descriure els trets d’una festa i alhora 
tindre en compte que creix en l’etapa final de 
l’Antic Règim.

L’origen de la festa està relacionat amb una 
família determinada de la població: els Galbis, 
posteriorment castellanitzats amb el cognom 
Gálvez. La idea d’erigir una Creu al terme, i 
després de fer-li una festa anual, va partir de 

Francesc Galbis Rico (1731-1801)¹. Ell provenia 
de la població veïna d’Albalat dels Tarongers², 
però s’hi havia instal·lat, arran del seu 
matrimoni l’any 1761 amb Rosa Gasch Ramos 
(1733-1806)³. Francesc també va tindre els fills i 
les filles⁴ al poble. 

L’esdeveniment pel qual Francesc Galbis va 
passar a la història d’Estivella succeí l’any 1787. 
Fou, precisament, poc abans de l’eclosió de 
la Revolució Francesa de 1789. A Espanya, es 
vivia un moment de reaccionarisme enfront 
dels ideals de la il·lustració i tenien molt 
d’èxit determinades predicacions religioses. 
En concret, aquell any de 1787, van arribar a 
València les missions populars de fra Diego 
José de Cadis (1743-1801). Era un dels més 
coneguts  caputxins. Havia recorregut les 
terres andaluses i les de la corona d’Aragó 
amb la intenció de potenciar la fe en la Creu i 
alhora evitar l’entrada dels elements il·lustrats 
en la societat. En eixe mateix any, va fer-ne 
una a Saragossa que li causà l’oposició del 
poder real.  La realitzada a la plaça de la Seu 
a València va tindre un gran èxit. Allí, com en 

DEL GARBI I EL FINAL DE L ANTIC REGIM

E
per Lluís Mesa i Reig
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unes altres ocasions, va demanar l’erecció de 
creus en els termes per a assegurar la protecció 
de totes les poblacions. Pareix que entre els 
concentrats hi havia no sols ciutadans del Cap 
i Casal sinó de diversos llocs. El ressò de les 
seues paraules va arribar a moltes persones.

El que hi passà amb la predicació de fra 
Diego José de Cadis és el que solia succeir 
allà on anava este religiós. Sabia evangelitzar 
i exaltar les masses contra l’entrada de les 
idees revolucionàries però també contra els 
elements culturals que considerava enemics 
de la fe (els teatres o les societats d’Amics 
del Pais). Com diu V. López Cordón Cortijo 
“arrengaba a los fieles por medio de una perolenta 
brillante, efectista y enardecida, preveniendole de 
la amenaza de la democracia y asegurandoles que la 
religión católica consideraba enemigos no solo a los 
insurrectos solícitos sino a quienes simpatizaban con 
ideas tales como la de libertad la raiz y el origen de 
todas las heregías” .

En l’acte del Cap i Casal es trobaven Francesc 
Galbis i el seu nebot el germà Félix d’Albalat, 
qui era caputxí de Santa Maria Magdalena 
de Massamagrell. La crònica que publicaren 
els veïns d’Estivella⁴ de l’erecció de la Creu 
especifiquen que el nebot s’hi trobava al costat 
de l’oncle. Tanmateix la crònica feta pel veïnat 
d’Albalat dels Tarongers diu que, després de 
la predicació, anà Francesc Galbis a buscar el 
nebot perquè este atenguera el seu desig⁵. No 
obstant això, siga vertadera una versió o altra, 
el ben cert és que el germà Fèlix d’Albalat va 
ser l’encarregat de gestionar el projecte de 
Francesc Galbis d’erigir una gran a creu al 
terme d’Estivella. De la biografia d’este religiós, 
se sap ben poc. En les primeres cròniques sols 
es nomena que va estar afillat pel tal Galbis, en 
faltar els seus pares. Les cròniques posteriors 
a l’esdeveniment diuen que el seu nom era 
Francesc Galbis. L’any 1925 vivia al carrer de la 
Carnisseria de Roters de la ciutat de València⁶ , 
quan ja no exercia els hàbits i s’havia casat. 

 1-  BLASCO, J.M. “la Santa Creu del Garbí: 
apunts d’història i d’històries: personatges de 
la història” a  D.A. II Centenari de la Santa 
Creu del Garbí 1987, Alzira, ajuntament 
d’Estivella, 1987, pp.64-65.

2-Els seus pares eren Baltasar Galbis i Agustina 
Rico tots dos d’Albalat dels Tarongers.

3- APE Quinque Libri, núm. 3 (1713-1776),  full 
251.

4- Va tindre els següents fills : Vicenta (1762-63) 
Vicente (1763-65), Miquel (1766), Josepa (1769-
70) i Vicent (1771). Així que els que continuaren 
la descendència foren  Miquel qui va casar el 
1790 amb Maria Ferrer i Vicent que casaria 
l’any 1800 amb Antonia Oliver de Gilet. APA 
Quinque Libri, núm 3 (1713-1776) i núm. 4 
(1777-1803).

5-APE Historia de la Santa Cruz del monte 
Garví de Estivella, València, imprenta de 
la vda. de Amargós, 1887, p. 2. “... Uno de 
los oientes de este sermón era Francisco 
Gálvez (vulgo Baltasar)... tenía  a su lado a 
un hermano capuchino del convento de sta. 
María Magdalena de Masamagrell, llamado 
Hermano Félix de Albalat sobrino y ahijado 
suio...”

Ermita del Garbí. Actualitat
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Aquell dia de l’any 1787, doncs, va exaltar les 
persones assistents a erigir creus en els termes 
de les poblacions, una idea que va agradar 
molt a Francesc Galbis.  No va ser l’únic, ja 
que també a Albaida els germans Vicent i 
Francesc Monzó, influenciats per la predicació 
de fra Diego de Cadis, subvencionaren 
posteriorment la creació d’una creu l’any 
1788, la qual des de llavors hi va generar gran 
devoció, tot i que l’original va desaparéixer en 
la Guerra d’Espanya.  

Així va ser com el germà Félix d’Albalat, 
coneixedor de la ciutat de València i del món 
religiós del moment en el Cap i Casal, va 
buscar una fusteria que fera real l’encàrrec 
del seu oncle. Va anar al barri del Mercat, lloc 
d’artesans i per a on hi havia diversos fusters, 
ja que el seu gremi es trobava des del segle xiv 
al carrer de Balmes. Concretament, va buscar a 
un tal Josep de Sacanelles. Tenia la fusteria al 
cantó del cementeri de Sant Joan del Mercat, 
lloc on s’ubicava la façana principal d’esta 
església caracteritzada per un gran rosetó. Els 
Sacanelles era una família vinculada al gremi, 
com ho demostra el fet que Pere de Sacanelles 
fora conseller el 13 de setembre de 1744 per 
a acompanyar el clavari major Francesc de 
Vergara, els majorals i pro hòmens per a lliurar 
a Ignasi Vergara el títol d’agremiat⁸. Així que 
el germà Fèlix sabia que aquell era un bon 
fuster que podia fer la creu que se li havia 
encomanat. El que ell no coneixia en aquell 
moment és que, malgrat el renom del fuster, 
este no va voler cobrar res de l’encàrrec a 
causa de la singularitat del projecte. 

El seu acabament es va fer quan el frare de 
Cadis havia marxat a predicar cap a Múrcia. 
Per eixe motiu, enviaren una carta fins allí 
per tal que este manara la seua benedicció. Se 
li va demanar que es fera dita cerimònia en 
el convent de caputxins de la Sang de Crist, 
extramurs de València, construït en 1598. 
El germà Fèlix era de l’orde caputxina, tot i 
que resident al convent de la Magdalena de 
Massamagrell, per la qual cosa no li resultaria 

Ermita del Garcí enrunada

 6- MONZÓ NOGUÉS, A. Op, cit. “ ...Francisco 
Gálvez... resolvió pasar al Convento de la 
Magdalena, en el que tenía al hermano Félix 
de Albalat de Taronchers, religioso capuchino, 
sobrino suyo y ahijado al mismo tiempo, el 
que habiendo quedado(huérfano) desde la 
niñez le crió en su casa y compañía por haber 
muerto sus padres, y a éste le comisionó 
para que mandara fabricar una cruz alta y de 
excelente madera, encargándole la bendijiera 
el P. Diego de Cádiz”

7- BLASCO , J.M. “La restauració de l’ermita 
del Garbí”  a Entretots núm,. 11 pp. 21-23

8- BUCHÓN CUEVAS, A.M. “El escultor 
Ignacio Vergara y el gremio de Carpinteros de 
Valencia” A Ars Longa: Cuadernos de Arte, 
núms. 9-10, 2000, pp. 93-100.
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fàcil contactar amb el convent de Múrcia 
on estava el destacat orador ni tampoc amb 
el de València per fer allí la benedicció. Així 
les coses, després de llegida la sol·licitud del 
germà Fèlix, el religiós de Cadis va decretar la 
benedicció d’aquella creu⁹ en el recinte religiós 
sol·licitat.

Però el més destacat d’aquella història que 
va sorgir espontàniament de la devoció d’una 
persona fou tot el suport que va generar 
entre el veïnat d’Estivella. Sorprenentment, 
en este municipi, a on el calendari festiu i 
religiós estava definit des de feia anys, s’estava 
introduint una nova devoció que enganxava 
perfectament amb el trànsit cap a un nou segle. 
És un moment de crisi, on el reaccionarisme i 
la Il·lustració es barregaven. D’eixe debat social, 
acabaren sorgint noves formes d’expressió 
religiosa com ara la devoció a la Santa Creu 
a Estivella. De fet, a esta població del Camp 
de Morvedre, quan ja l’obra del fuster fou 
acabada i va estar beneïda, es creà una comissió 
especial a on estava present l’Ajuntament i el 
veïnat de la població. Esta participació, doncs, 
és una prova de la progressiva importància 
del poder local que es fa present en els 
moments més destacats. A més del comissionat 
municipal, també en participaren altres veïns, 
en companyia de Francesc Galbis. Van estar 
Valer Salt, Agustí Saera Ripoll i Francesc Salt. 
La relació personal que mantenien entre 
ells potser és el motiu pel qual tots tres en 
formaven part. Així Francesc Salt va ser alcalde 
segon  l’any 1776 i eixe mateix any el tal Galbis 
va exercir de regidor primer. Curiosament 
tots dos, després i abans d’eixe any, no van 
estar  a l’Ajuntament amb la qual cosa la seua 
participació estaria relacionada amb la seua 
afinitat A tot açò, cal afegir que Agustí Saera 
Ripoll, Valer Salt i Francesc Salt no sols eren 
arriers amb cavalleries de càrrega, amb les 
quals podien fer-se càrrec de la Creu, sinó que 
estaven vinculats familiarment10.

Processó Creu del Garbí

9- APE Historia de la Santa Cruz del monte 
Garví de Estivella, València, imprenta de la vda. 
de Amargós, 1887, p. 7. El decret que va fer el frare 
Diego J. De Cadiz deia literalment: “Sea conducida la 
Santa Cruz de que hace mención el escrito, al convento 
de PP. Capuchinos de Valencia, y sea bendecida en mi 
nombre: colóquense en los cuatro extremos de la cruz, 
los Cuatro Evangelios y en el centro de ella póngase un 
Lignium-Crucis, y algunas de las reliquias que hemos 
dado, en ese convento, que son del monasterio de Nuestra 
Señora de Montserrat, y concedo 80 días de indulgencia, 
á todos los que delante de esa Santísima Cruz rezen un 
credo y digan de todo corazón “Santo Dios, santo Fuerte, 
santo Inmortal, libranos Señor de todo mal” según 
facultad que me ha dado el sr. Arzobispo de Tarragona”

10- Valer i Francesc eren família i Agustí Saera era 
casat amb Ana Salt.

1.5 Piramide de gizeh
,
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Els esdeveniments més interessants de 
la història són els que es generaren des de 
l’acabament d’aquella obra per part del fuster 
fins a la seua ubicació al Garbí. Ja s’ha dit 
que a Estivella es va generar una comissió 
per a arreplegar l’esmentada Creu, com 
així descriuen les dos cròniques fetes pels 
estivellencs en 1831 i 1887, però també és ben 
cert que el veïnat d’Albalat dels Tarongers 
en participà. És de veres que en la Crònica 
de 1831, eixa col·laboració es descriu d’una 
manera superficial. Es diu que “... hallándose 
en Valencia, en aquella ocasión, unos de su pueblo 
de Albalat con un carruaje tubo proporcion de 
que la condujeran a Estivella  a casa de su tio 
Francisco Gálvez...”. Però en la crònica de 1887, 
s’explica millor. Es narra que els comissionats 
d’Estivella portaven cavalleria i no carro. 
Per tant era impossible transportar-la d’eixa 
manera. Aprofitarem, doncs, que a la ciutat 
es trobava un veí d’Albalat dels Tarongers, 
de mal nom “Patxell” perquè la carregara i 
els ajudara en dita tasca. També s’esmenta 

que eixe personatge va continuar el camí cap 
a Albalat dels Tarongers sense esperar a la 
resta de l’expedició. Com que no li seguien, 
va decidir deixar-la a la seua casa i no portar-
la a Estivella. Per eixe motiu, els d’Estivella 
hagueren d’anar fins a Albalat dels Tarongers 
per a arreplegar-la. La población estivellenca 
es va enfadar.  El motiu és que no va fer l’acció 
que se li havia manat i pel la qual havia cobrat. 
Una anotació a la crònica així s’expressava: 
“... este para eludir explicaciones y censuras por su 
conducta del día anterior, procuró no encontrarse 
en su casa cuando llegó la Comisión para llevarse 
la Cruz...”. La crònica de 1877, redactada pel 
veïnat d’Albalat dels Tarongers no especifica 
el que diuen les altres. Es dedicà a expressar 
que “... algunos vecinos de Albalat de Taronchers 
que a la sazón se hallaban en Valencia, en un carro 
la cargaron y con dirección la llevaron a Albalat, 
en la casa de José Aznar, casa núm. 20...”. En 
canvi, per este escrit, se sap que el “Patxell” 
del qual parlen els d’Estivella es tractava del 
veí d’Albalat José Aznar. En resum, el que es 
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deduïx de les diverses interpretacions, a més 
de l’episodi del trasllat de la Creu a Estivella, és 
la participació d’una manera o altra de les dos 
poblacions.

La data inicial de l’expedició per a buscar 
un lloc per a la Creu fou el dia 18 de març. 
L’eixida es va fer des de casa de Joan B. Obrer, 
arrendatari del baró de la població, i al qual 
li havia confiat este símbol sagrat Francesc 
Galbis. No era casual. Sembla que l’esmentat 
Galbis havia  aconseguit la col·laboració d’eixe 
personatge tan destacat per a fer possible el 
trasllat de la Creu. El veïnat va acompanyar 
l’expedició presidida per Francesc Galbis, 
el germà Fèlix, l’arrendatari Joan B. Obrer. 
S’hi va afegir el franciscà de Sagunt Salvador 
Llopis. No sé sap ben bé la participació d’este 
religiós a què va ser deguda, ja que no solia 
impartir servicis religiosos a Estivella, però la 
realitat és que és l’única  autoritat eclesiàstica 
que s’incorporà a totes les cròniques. Ni 
el rector d’Estivella, que aleshores era 
Pere Guillem, ni tampoc el d’Albalat dels 
tarongers hi van ser esmentats. Així que açò 
és un indicador que no és l’església la que 
monopolitzà o organitzà l’acte sinó que és 
la mateixa la població la que protagonitzà 
un esdeveniment amb el qual naix una 
nova festivitat religiosa que sens dubte en 
molts aspectes diferia de les pròpies de 
l’Antic Règim. En este sentit, l’aparició de 
l’arrendatari Joan B. Obrer, qui subvencionà 
l’acte i després patrocina dos caldereres per 
a tots els que havien participat, significà la 
supremacia, en part, de la societat civil naixent 
respecte de la religiosa.

La descripció més literària de la Crònica diu 
que la recerca de la muntanya adequada per 
a la Creu va durar una jornada. Primerament 
havien pensat a situar-la a la muntanya de 
l’Albarda fins que posteriorment pensaren 
a pujar fins al Garbí. La causa per la qual es 
va traslladar a eixa muntanya no està del tot 
resolta, però s’apunta a la dissonància del 
nom de la muntanya de l’Albarda, a la qual 

en principi decidiren acudir. No obstant això, 
sembla més probable que la causa fora el que 
la muntanya del Garbí resultava més principal. 
El fet, doncs, és que la decisió es va prendre i 
van partir fins al Garbí. Allí va succeir, segons 
la tradició, un incendi sobtós quan ja hi havia 
pujat que va fer perillar l’expedició però que 
misteriosament es va deturar en arribar a les 
persones. En aquell moment de descontrol, 
tots i totes temeren primer per les seues vides 
i després per la Creu. Quan pogueren arrimar-
se, descobriren que a la fusta sagrada no li 
havia passat res. Amb tot això, van decidir 
definitivament erigir allí la Creu. Com que 
la jornada ja era quasi acabada, traslladaren 
el repte per al sendemà, que era el dia de 
sant Josep. Una devoció principal a Estivella, 
perquè era patró des de 1774,  però també 
a Albalat dels Tarongers. Així que, també 
en eixe episodi religiós, coincidiren les dos 
poblacions. El dia 19 de març, per tant, es va 
erigir la Creu al Garbí i des de llavors, segons 
diu la tradició, les dos poblacions van estar 
protegides de les tempestes.

Eixa és la història de la Creu del Garbí que ha 
arribat gràcies a tres versions fins a l’actualitat. 
Totes tres resulten semblants pel que fa a la 
descripció encara que diferixen o completen 
alguns detalls. El més important és que se 
situa en el trànsit cap a un nou temps, com 
s’ha dit en altres línies, i suposa una destacada 
transformació en l’estricte calendari festiu que 
estava establit de temps anteriors.

<<El naixement de 
qualsevol festivitat 

està vinculat amb les 
ganes d’una societat de 
reunir-se per a renovar 

tradicions i compartir el 
temps de diversió d’una 

manera públicar.>>

Ermita del Garcí

1.5 Piramide de gizeh
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CONCLUSIONS

El naixement de la festivitat de la Santa Creu 
del Garbí, de la mateixa manera que el de 
moltes poblacions rurals, està relacionat amb 
tradicions o llegendes que es conten al llarg 
del temps. En alguns casos, es conserven les 
cròniques dels seus testimonis que amb major 
o menor subjectivitat descriuen allò que va 
passar. És el que va passar amb l’esdeveniment 
de l’erecció de la Santa Creu a la muntanya 
del Garbí. Com en uns altres exemples, una 
iniciativa personal de la societat civil passà  a 
esdevindre en una festa col·lectiva. 

Però en este cas, a més de tot això comú a 
la religiositat popular, el que cal  és vincular-
ho amb una cronologia molt específica: 
la crisi de l’Antic Règim. Són els anys del 
triomf de la Revolució Francesa, dels avanços 
de la il·lustració i la racionalitat en l’estat 
Espanyol. També era el temps dels moviments 
antifrancesos i de la persecució per part de 
l’església dels ideals revolucionaris. En eixe 
context, el naixement d’una nova festa, com 
la de la Santa Creu del Garbí, s’entén com el 
triomf d’una nova celebració que apartà a 
les establides a la població a partir del segle 
xvii, quan es repoblà el municipi. Eixe fet fa 
que presente novetats com ara el paper de 
l’església o del poder municipal. Mitjançant 
el naixement i creixement de la celebració 
s’observa que hi ha una consolidació del poder 
local i el naixement d’una societat civil de la 
qual participen les famílies més destacades 
de la població. Es comprova com una festa 
aprofita per a organitzar a la població per 
damunt fins i tot de les autoritats religioses o 
municipals.

En definitiva, la història de la festivitat, a 
més de tindre un tarannà local o anecdòtic, és 
també un destacat instrument per comprovar 
com des d’ella es reflectix la crisi de l’Antic 
Règim. Una realitat que es va donar a les 
poblacions rurals i que a Estivella prengué esta 
forma dins del seu cicle festiu. 

Exemple d’Oremus
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Arxius

Arxiu Municipal d’Estivella (AME)

Economia i Hisenda, caixes 13(doc. 1), 25 (doc. 14),  20 (docs. 14 i 16), 21 (doc. 20), 22 (doc. 23), 24 
(doc. 19), 24 (doc. 19)

Arxiu  Històric Nacional (AHN)

Expediente formado en el Consejo sobre los sermones de fray Diego José de Cádiz (1800),  
Inquisició, lligall 4.449, expedient 1, fols. 22-23. 

Consells, exp. 6 quadernet 1.

Arxiu  Parroquial  d’Estivella (APE)

Breve resumen del origen que tuvo la Santa Cruz del Garví, colocada en la cumbre del monte 
que le da el nombre en el término y jurisdicción de Estivella (manuscrit), 1831.

Historia de la santa Cruz del monte Garví de Estivella, València, imprenta de la vda.  Amargós, 
1887,

Quinque Libri  núm 1 (1619-1678), núm 3(1712-1776), núm. 4(1777-1803).
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ELS JARDINS DE BABILONIA

« La Terra i el cel, boscos i camps, llacs i rius, les muntanyes i 
la mar són excel·lents escoles que ens ensenyen moltíssimes 

coses que no es poden aprendre en els llibres. »  
John Lubbock

Any de creació: Segle V a.C.
Localització: Babilònia
Metres d’alçada: Sense dades
Material: Terrasses voltades
Destrucció: Sense dades

ELS JARDINS DE BABILONIA
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Durant el regnat de Nabucodonosor II, allà 
pel segle V aC, van ser construïts els jardins 
més famosos en la història, els Jardins de 
Babilònia. No es tenen moltes dades sobre 
ells, però es diu que Nabucodonosor II els 
va manar construir com a regal a Amitis, filla 
del rei dels medes, per a demostrar-li el seu 
amor i que així ella li recordara les fabuloses 
muntanyes de la seua terra natal. N’hi ha altres 
llegendes, però és aquesta la que compta amb 
més adeptes. A la Mesopotàmia antiga, als 
peus de Babilònia, al costat del palau del rei, 
es portava l’aigua del riu Eufrates per a regar 
totes les plantes que integraven aquest verger. 
Els jardins eren terrasses amb volta alçades 
les unes sobre les altres, subjectades per pilars 
cúbics i buides per a ser emplenades amb 
terra i poder plantar tot tipus d’espècies i fins 
i tot arbres de gran envergadura (d’ací la mala 
traducció, perquè els jardins no penjaven, sinó 
que més aviat sobreeixien de les cases).

La llegenda d’intentar, per amor, convertir 
una plana com era la Babilònia antiga 
en un assentament de grandíssim nivell 
arquitectònic que simulara les muntanyes de 
Meda, estimades i enyorades per Amitis, és 

potser la més bonica de les que formen les set 
meravelles. I d’ella podem traure l’amor per 
les nostres meravelles naturals.

El nostre patrimoni natural està en risc. 
Veiem, any rere any, els efectes del canvi 
climàtic que sembla incontrolable (excés de 
calor que provoca incendis, sequeres, danes i 
inundacions, pujada de la mar) i les persones 
continuem mostrant l’esquena a aquell tresor 
que nosaltres no hem construït, sinó que ens 
l’ha regalat el planeta perquè el gaudim i el 
conservem. Per tot això, en aquest apartat 
parlarem del patrimoni natural que tenim a 
Sagunt i a la Comunitat Valenciana, de la serra 
Calderona, formada per desenes de senderes 
per a passejar o recórrer-la amb bicicleta, fins 
a la inigualable joia que és l’Albufera, on la 
pujada de la mar suposa ja una amenaça real 
de destrucció d’un ecosistema únic.

I també parlarem de quines accions, ni que 
siguen menudes, estan en la nostra mà per a 
convertir les nostres ciutats en més verdes, 
més naturals i ecològiques, com ara horts 
urbans, horts en terrasses o ja projectes més 
professionals com Espai Verd.

ELS JARDINS DE BABILONIA

« Perseguisc la felicitat. I la muntanya respon 
a la meua cerca. »  

Chantal Maudit
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RUTES DE MERAVELLA

a nostra comarca, el Camp de 
Morvedre, és una de les més menudes 
de la Comunitat Valenciana, situada 
entre la Mediterrània i els contraforts 
de les serres d’Espadà i la Calderona, i 

regada pel riu Palància. Tot i la seua extensió, 
hi podem trobar una gran varietat de 
paisatges. En pocs quilòmetres passem de les 
planes i marjals de vora mar als cims i penya-
segats de la Calderona, i dels cultius de regadiu 
de la costa i la vall del Palància al secà de 
l’interior.

Tota esta diversitat de paisatges podem 
gaudir-la “en ruta”: a peu, en bicicleta de 
muntanya i de carretera, a cavall…, ja que 
disposem d’una gran quantitat de carreteres, 
camins i senderes que ens permeten recórrer 
tota la comarca i els voltants sense grans 
dificultats, de no ser que les busquem, 
clar està… Inclús dins o ben a prop de les 
poblacions tenim rutes ben interessants. Un 
exemple és:

La Senda dels Lladres, una sendera que 
recorre la muntanya del Castell de Sagunt, 

accessible pràcticament per a tot el món. 
Podem començar des de la Plaça Major pujant 
pel carrer del Castell i en l’última revolta del 
camí d’accés, a la part de dalt del Teatre Romà, 
travessarem la pinadeta fins a la muralla de 
Santa Anna per a després anar pujant, sempre 
seguint la senda, fins a les Altures d’Anníbal. 
Deixarem a la nostra dreta el mirador 
construït a l’antiga pedrera i anirem baixant 
fins al carrer de Vistalegre. Des d’este punt 
tenim dos opcions: entrar a la ciutat i seguir 
pels carrers de ciutat vella fins a la Plaça Major 
o continuar la sendera, amb certa dificultat en 
alguns punts, vorejant el Castell fins arribar al 
punt de partida junt al Teatre Romà.

Altres llocs interessants per a fer rutes a la 
nostra comarca són:

La Marjal dels Moros. Situant-nos en el Centre 
d’Educació Ambiental, tenim tota la sendera 
perimetral marcada, amb diversos miradors 
d’aus i un tram que discorre vora mar quasi fins 
al terme de Puçol. Interessant també seria anar 
al Grau Vell i visitar este barri tradicional amb 
l’ermita i la torre restaurada recentment.

CAMP DE MORVERDRE I VOLTANTS

L
per Josep Xavier Marco i Raro

2.1 els jardins de babilonia
,
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Les marjals. Seguint la costa, podem 
fer una bona ruta des d’Almardà fins a la 
desembocadura del riu Millars a Almassora. 
Ens podem apropar als miradors i al Centre de 
la Casa Penya, les Cases de Queralt, les goles i 
les séquies i els estanys d’Almenara, per citar 
alguns punts interessants.

El riu Palància. Apte per a tots els públics. 
Actualment tenim condicionat per a anar a peu 
o en bici de muntanya el tram entre el nucli 
antic de Sagunt i el delta de la desembocadura. 
Podem fer una ruta baixant per un marge i 
tornant per l’altre, i també tenim alguns punts 
on podem passar d’un costat a l’altre si volem 
retallar el passeig.

La Via Verda d’Ojos Negros és l’altra ruta per 
a tots els públics, a peu o en bicicleta. Per la 
nostra comarca tan sols passa un xicotet tram 
d’uns 15 km, el final. Encara falta condicionar 
des d’Albalat fins al Port de Sagunt i també 
crear la connexió amb la Via Xurra que ens 
portaria a la ciutat de València, però així i tot 
té zones realment interessants, túnels, ponts 
i viaductes inclosos. I sempre podem allargar 
la nostra eixida fins a on vulguem, fins i tot, 
per als més valents, fins a Ojos Negros, a quasi 
200 km de distància. Actualment és la via 

verda més llarga d’Espanya i una de les més 
boniques, amb una gran quantitat de viaductes, 
túnels i trams que travessen denses pinades. Hi 
ha un projecte per a connectar-la amb altres 
vies verdes existents entre Cantàbria, Burgos 
i Sòria per a crear la Via Verda Santander-
Mediterrani, que ens permetria travessar 
Espanya del Mediterrani fins al Cantàbric amb 
bicicleta o a peu i per vies verdes.

Marjal dels Moros

Via verda “Ojos Negros“
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El GR-10, la sendera de gran recorregut 
(marques blanques i roges) que naix a Puçol 
i acaba en Lisboa, travessa tota la península 
Ibèrica. Com podem veure, la part inicial la 
tenim també en la nostra comarca i passa 
per llocs molt interessants com el Picaio, les 
Penyes de Guaita, el monestir de Sant Esperit, 
Segart i el Garbí, continuant ja en altres 
comarques per l’interior de la serra Calderona, 
que la travessa en tota 
la seua extensió fins al 
pic de Monmayor prop 
de la Cova Santa i d’allí 
continua per la serra 
de Javalambre camí del 
seu final a Portugal.

Esta ruta té una variant 
per a pujar al Garbí que 
és molt interessant i 
molt freqüentada pels 
senderistes valencians, 
que ens permet fer una 
ruta circular partint i 
acabant en Segart, l’anomenada 

Ruta de les Cadenes o de la Canal del Garbí. 
Començant de Segart, sempre seguint les 
indicacions del GR-10, baixarem 1 km per 
la carretera fins una revolta on trobarem un 
senyal del GR-10 que ens dirigeix per un 
caminet molt empinat cara a la canal del 
Garbí. Pareix impossible, però la sendera 
ascendeix el tallat rocós del Garbí per l’única 
zona possible, que disposa d’unes cadenes 
en la roca per a facilitar-ne l’escalada. No 
és difícil, però tampoc senzilla; s’ha d’estar 

mínimament preparat i no tindre vertigen per 
a passar este tram, però sens dubte, en arribar 
al cim, ja molt a prop del mirador del Garbí, 
podrem gaudir de la satisfacció d’haver pujat 
molts metres de desnivell en poca distància i 
per un lloc que sembla impossible.

En eixe punt ens podrem acostar als miradors 
i l’ermita amb la creu del Garbí per a gaudir de 
les espectaculars vistes de la vall del Palància, 

i en dies molt molt clars 
veurem des del Montgó 
fins al Desert de les Palmes 
i les illes Columbretes i, 
fins i tot, la part alta de la 
serra de Tramuntana a l’illa 
de Mallorca. Reprenent 
la ruta, s’arribarà al punt 
on conflueixen les dos 
variants i es pot continuar 
en direcció a Serra o tornar 
a baixar a Segart, que és 
el que farem, passant ara 
pel puntal de l’Abella, la 

muntanya més alta de la comarca, i baixant 
per una sendera i un camí de nou fins a Segart.

Circular al Garbí per Barraix i Beselga. Si 
comencem al caseriu de Beselga, poc abans 
de les primeres cases veurem uns senyals de 
senders locals (groc i blanc) que ens endinsen 
en els pinars. Pujarem fins a enllaçar amb la 
carretera que puja al Garbí des d’Estivella 
(variant que utilitzaríem en cas de fer la ruta 
en bicicleta) i la seguirem uns 500 metres per 
a agafar un desviament a l’esquerra que ens 
pujarà per la muntanya de l’Albarda (podem 

<<Tenim moltes 
possibilitats a la nostra 
comarca i voltants per 
fer escapades a peu o 
en bici i gaudir de la 

natural, al mateix temps 
que fem un esport>>

Pic del Garbí
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accedir al seu cim desviant-nos un trosset per 
una sendera) fins a un camí que ens durà a 
l’àrea recreativa i el mirador del Garbí, lloc per 
a fer una paradeta després de la forta pujada 
que haurem fet i contemplar les espectaculars 
vistes. Després es continua buscant la 
carretera, per on anirem durant 1 km fins a 
tornar a prendre la sendera i baixar a l’ermita, 
mas i font de Barraix, lloc per a beure aigua 
ben fresqueta, des d’on tornarem a Beselga 
seguint el camí de terra que naix junt a la font.

La serra Calderona. En ella tenim moltes 
possibilitats, tant a peu com en bici de 
muntanya. Podem fer boniques rutes passant 
per Sant Esperit, visitant la creu i la cova amb 
les pintures rupestres i continuar pel Xocainet, 
la Mola de Segart (una altra de les muntanyes 
importants de la comarca) o el Garbí. Tota esta 
zona està plena de camins i senderes i, tocant 
part de la comarca del Camp de Túria fins a 
Serra i Nàquera, podem visitar llocs com el Pi 
Mare, la font de l’Or, el castell de Serra, l’alt 
del Pi o el pla de les Llomes, i si ens endinsem 
més encara en la Calderona podem fer moltes 
rutes circulars pel Sierro, amb la creu al cim, 
Rebalsadors, Porta Coeli o el mas de Tristany, 
per posar alguns exemples.

Continuant amb la serra Calderona, farem 
una referència a rutes que podem fer en 
bicicleta de carretera. No tenim massa 
carreteres asfaltades en proporció a la 
quantitat de pistes de terra que hi ha, però 
podem fer rutes d’alt nivell, sobretot si ens 
agrada pujar muntanyes, ja que tenim un 
dels ports icònics per al món del ciclisme de 
carretera, un port que va ser l’estrela de la 
desapareguda Volta al Camp de Morvedre dels 
anys 80, i per on ha passat moltes vegades la 
Volta a la Comunitat Valenciana, punt decisiu 
en moltes d’elles per a la classificació final. En 
el 2017 hi va passar la Volta a Espanya, amb un 
bon espectacle en les seues rampes. Com no, 
es tracta de la pujada al Garbí, que podem fer 

Font de 
Barraix

(dalt) Porta Coeli 
(baix) Mas del Tristany

2.1 els jardins de babilonia
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per quatre vessants diferents: Segart (la clàssica 
i la més dura), Estivella i les dos de l’Oronet. 
Açò ens permet dissenyar rutes de muntanya 
ben a prop de casa quasi sense repetir vessant 
de pujada, i si volem complementar la ruta 
podem aprofitar la pujada a l’alt del Pi, el coll 
de la Calderona (camí entre Puçol i Gilet) i 
totes les carreteres i pujades de què disposem 
pels voltants (la Pau, Beselga, el Picaio, etc.).

Agafant més extensió i tocant comarques 
veïnes, podem dissenyar rutes molt 
interessants i boniques amb els ports de la 
serra d’Espadà (Marianet, Eslida, Almedíjar, la 
Nevera, Jinquer, Torralba…) i els més llunyans 
de la Calderona (Xirivilla i Monmayor), i 
també visitar llocs amagats i poc coneguts com 
la llacuna de la Rosà, en unes antigues mines, 
i l’Olivera Morruda amb 1.500 anys d’edat, 
que faran les delícies dels amants 
de la bicicleta. Des d’este punt 
també podem tornar a connectar 
amb el mas de Tristany per pista 
de terra endinsant-nos al cor de 
la Calderona.

Pic del Garbí

(dalt dreta) Port Eslida 
(baix dreta) Olivera Morruda
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A l’altre costat del riu Palància, ja en els 
contraforts de la serra d’Espadà, també trobem 
bons llocs per fer rutes. Podem recórrer

La Vall de Segó, visitant la Font de Quart, 
l’església de Benicalaf, el molí de Quartell, la 
torre de Benavites i el molí solar de Quart. 
I endinsant-nos més en les muntanyes, 
podem seguir el barranc de la Catalana o el 
del Codoval i visitar Escales, la llacuna de la 
Dehesa ( ja en terme de Soneja), el Povitjol i la 
font de Ribera per a seguir per les muntanyes 
de Romeu i Ponera. Esta zona és molt 
freqüentada pels ciclistes de muntanya per la 
seua proximitat a les poblacions i la varietat de 
paisatges. 

La llacuna de la Dehesa. Tenim un 
xicotet passeig senyalitzat que podem fer 
tranquil·lament amb els més menuts, on 
trobarem restes dels molins i les salines que hi 
havia i un mirador amb vistes espectaculars.

Aquestes simples pinzellades són una mostra 
de les moltes possibilitats que tenim a la 
nostra comarca i voltants per fer escapades 
a peu o en bici i gaudir de la natura al 
mateix temps que fem un poc d’esport. I, 
possiblement, si investiguem més, podrem 
trobar llocs quasi desconeguts que ens poden 
sorprendre i ens faran valorar més encara  
LES MERAVELLES que ens envolten.

Llacuna Rosà

Llacuna Dehesa

<<En pocs quilòmetres 
passem de les planes i marjals 

de vora mar als cims i  
penya-segats de la Calderona, 
i dels cultius de regadiu de la 

costa i la vall del Palància  
al secà de l’interior>>

2.1 els jardins de babilonia
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espai verd

gual que Nabucodonosor II va ordenar 
construir els Jardins Penjants de 
Babilònia com a mostra d’amor cap a 
la seua esposa Amitis perquè recordara 
les muntanyes de la seua terra natal, 

l’arquitecte Antonio Cortés Ferrando va 
posar en pràctica les seues teories ecologistes 
plasmant-les en l’edifici Espai Verd, perquè 
no ens oblidem la influència que la naturalesa 
exerceix sobre tots nosaltres, encara que 
residim en grans nuclis de població.

Una de les conseqüències de l’actual situació 
de pandèmia és la nova forma amb la qual 
mirem els nostres habitatges i la relació 
d’aquests amb el seu entorn natural. S’han 
revaloritzat els espais lluminosos, ben ventilats 
i amb accés pròxim a zones verdes ( ja siguen 
particulars o comunitàries) que ens permeten 
un descans d’aquestes jungles de formigó en 
les quals s’han convertit les ciutats.

Mentre que en zones urbanes s’estan 
requerint, més que mai, elements que 
permeten un contacte immediat amb 
l’exterior com, per exemple, balcons, terrasses 

o terrats, s’ha incrementat, alhora, l’interés pel 
retorn a zones rurals, gràcies a la flexibilitat 
laboral que s’està aconseguint amb la gradual 
implantació del teletreball.

En aquest sentit, l’edifici Espai Verd s’erigeix 
com un manifest d’arquitectura urbana 
que advoca per una manera d’habitar 
més saludable i en contacte íntim amb 
la naturalesa. Sens dubte, es tracta d’una 
meravellosa muntanya vegetal, que s’eleva 
en el districte valencià de Benimaclet, i des 
d’on els seus habitants poden traure el cap als 
camps de cultiu de l’Horta Nord.

Antonio Cortés Ferrando: 
d’incomprés a pioner

Si tirem la vista arrere des d’aquests temps de 
pandèmia, pot ser que les idees heterodoxes 
de l’arquitecte Antonio Cortés Ferrando 
(Callosa d’en Sarrià, Alacant, 1949) ens 
semblen més que sensates. Titulat en 1974 per 
la Universitat Politècnica de València, es va 
educar entre el domini estètic de l’arquitectura 

jardins penjats sobre l horta nord

I
per David García i Díez

,

2.2 els jardins de babilonia
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brutalista. La seua arquitectura és deutora 
d’edificis icònics com Walden-7 de Ricardo 
Bofill, Hàbitat 67 de Moshe  Safdie o de l’obra 
arquitectònica de Fernando Figueres.

L’autor de l’edifici Espai Verd compaginava 
altres inquietuds amb l’exercici de 
l’arquitectura. Cortés és un apassionat de la 
robòtica i la informàtica, i va dedicar diversos 
anys a l’estudi i investigació sobre diferents 
software. Va aconseguir ser un expert en 
intel·ligència artificial del país, concepte 
que en la dècada dels huitanta del segle 
passat semblava ciència-ficció. A més, com a 
especialista en edificació, es va interessar per 
les estructures tridimensionals i va crear el 
Programa de Càlcul Expert, que li va permetre 
desenvolupar aquest tipus d’estructura a 
l’Espai Verd.

La dècada de 1970 va ser rica en debats 
acadèmics contraculturals entorn de 
l’ecologisme com una forma de vida 
desenvolupada d’acord amb la naturalesa. La 
consolidació de l’arquitectura i l’urbanisme 
bioclimàtics es va produir gràcies a assajos 
com el de Izard i Guyot i de la mà de les 
teories humanistes del Jan Gehl. A més, es 
va experimentar a través del cooperativisme 
una alternativa a les societats empresarials 
tradicionals. Totes aquestes influències van 
deixar una important petjada en Antonio 
Cortés Ferrando, persona sensible, de caràcter 
amable i sòlides creences místiques. 

L’edifici Espai Verd

El germen de l’edifici Espai Verd va 
nàixer d’un sopar entre amics amb idees 
compartides. Cortés rememora que es 
va plantejar la possibilitat de “crear una 
cooperativa de propietaris en la qual tots 
prenguérem decisions”. 
La intenció original era fer habitatges 

unifamiliars, però l’escassetat de terreny 
disponible per a una obra d’aquesta 
envergadura va obligar a pensar en un edifici 
en altura. Per al seu desenvolupament es va 
triar un sector situat al costat oriental del barri 
de Benimaclet, a la ciutat de València. Aquest 
sector està situat en uns llimbs entre el teixit 
urbà consolidat i el paisatge natural de la 
comarca de l’Horta Nord. La seua orientació 
a 45 graus respecte a la trama urbana de la 
ciutat és un autèntic propòsit d’intencions. 
Aquest gir fuig del nord pur, i cerca un 
millor assolellament de la façana amb major 
quantitat de vegetació.

 
La idea expressada durant aquell sopar es va 
concretar en forma de projecte en 1983, i se’n 
va procedir a la construcció en quatre fases. 
Les dues primeres fases es van finalitzar en 
1992 mentre que les dues últimes ho van fer en 
1994. El mateix arquitecte descriu l’Espai Verd 
com un edifici fet a base de “xalets apilats”. No 
li falta raó, ja que el complex compta amb 108 
habitatges que equivalen a uns 21.000 metres 
quadrats. Les grandàries dels habitatges són 
variades, i la seua tipologia va des de pisos 
d’una altura, dúplex, tríplex i quàdruplex. El 
punt en comú de tots els habitatges és que 
totes compten amb una àmplia terrassa en la 
qual desenvolupar un jardí privat.

L’osmosi entre el públic i el privat

L’edifici és una espècie de catedral brutal que 
acull una exuberant vegetació en l’interior. 
El perfil és escalonat, i arriba fins als deu 
pisos d’altura en la part més alta. El sistema 
estructural de formigó armat s’organitza 
mitjançant un reticle quadrat de sis metres on 
els pilars varien entre els 40 cm i els 70 cm de 
secció.

 
Una vegada s’accedeix al complex, el visitant 
es troba una enorme font de la qual emana 

<<Una de les 
conseqüències de 

l’actual situació 
de pandèmia és la 
nova forma amb 
la qual mirem els 

nostres habitatges i 
la relació d’aquests 
amb el seu entorn 

naturals.>>

Espai Verd (València)
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aigua constantment amb l’objectiu d’humitejar 
l’ambient. Això s’uneix a la cascada vertical i a 
l’estany en el qual, fins i tot, es poden observar 
espècies de peixos. En aqueix sentit, no sols 
s’ha aconseguit un edifici-jardí, sinó que  
s’ha aconseguit crear un autèntic ecosistema 
en el qual conviuen diferents espècies d’ocells.

Els espais comuns són els autèntics 
protagonistes de l’Espai Verd, ja que 
difuminen la frontera entre l’àmbit privat i el 
públic i afavoreixen la socialització entre els 
veïns. A això cal sumar-li una piscina, un local 
que serà destinat a un club social, una sala 
d’exposicions i un centre de producció. 

Revolució humana, verda i  
  tecnològica

L’interés per la domòtica i els sistemes 
pneumàtics va fer que l’arquitecte ideara per a 
l’edifici un sistema de recollida de fems en el 
qual des de cada habitatge es poguera llançar 
els desaprofitaments directament a l’estança de 
contenidors.

Cortés va ser un avançat al seu temps i va 
dotar tots els habitatges d’una xarxa de banda 
ampla. Va tindre clar ja en els llunyans anys 
80 que en el futur el teletreball des de casa 
substituiria gradualment el treball presencial. 
Per a possibilitar això va dissenyar per a cada 
habitatge un estudi amb accés completament 
independent.

A la crisi climàtica global en la qual 
estem immersos, i que està aconseguint 
conscienciar empreses en el desenvolupament 
d’estratègies de sostenibilitat, s’han d’afegir les 
conseqüències derivades de la pandèmia. Sens 
dubte, aquests esdeveniments estan afectant 
de manera significativa la nostra manera de 
relacionar-nos, habitar i treballar, i posa de 
manifest com d’encertades són les propostes 
d’Antonio Cortés Ferrando.

Façana frontal de l’edifici

Interior de Espai 
Verd, amb part del 

jardí interior

Si vols saber més dades i 
visitar durant uns minuts 

aquest edifici, pots visitar el 
vídeo de Open House València



47

<<L’edifici Espai Verd 
s’erigeix com un manifest 
d’arquitectura urbana que 

advoca per una manera 
d’habitar més saludable i 
en contacte íntim amb la 

naturalesa.>>

Jardí interior
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els jardins de babilonia

intre de les set meravelles del món 
antic, hi ha una, que destaca per què 
els antics babilonis, foren capaços de 
construir un oasi en el desert :  
Els jardins de Babilònia.

Nabucodonoser II, al segle VI a.C., va regalar 
a la seua esposa Amytis, un edifici cobert 
d’ arbres i plantes exòtiques, encaixades de 
manera que semblava una muntanya. Amb 
aquest regal, pretenia que la seua esposa no 
enyorés les muntanyes boscoses de la seua 
Pèrsia natal.

Almenys això, és el que conten les diferents 
llegendes que arriben als nostres dies, ja que 
aquestos jardins, si bé han sigut descrits en 
nombrosos textos antics, no mai s’ha pogut 
constatar la seua existència real, amb troballes 
arqueològiques.

Que no s’hagin trobat no vol dir, que no 
hagen existit, ni que els ciutadans antics 
que habitaven la ribera de l’Eufrates, no 
foren capaços de construir-los i establir un 
complexe sistema de bombeig d’aigua per 

a mantindré la superfície boscosa, no de 
bades, són els musulmans, herèus d’eixes 
civilitzacions antigues, un dels pobles que 
majors aportacions realitzaren en l’història, en 
tècniques d’irrigació agrícola. 

No obstant la llegenda i l’existència o no 
d’aquestos jardins, trobem al llarg de l’història 
exemples de com la humanitat ha volgut 
imitar la natura, per millorar l’habitabilitat de 
ciutats i pobles que no tenien les condicions de 
salubritat en el món antic, o simplement com 
a esbarjo, o admiració que causa la vertadera 
meravella de la natura que ens envolta.

Igualment, la relació de la humanitat amb 
la natura ha estat contradictòria, adorada, 
admirada, temuda i aprofitada. Però el que 
no podem obviar és la visió antropocèntrica 
de la relació amb la natura, que ha tingut 
la humanitat: ha volgut dominar-la, o ha 
basat el desenvolupament de les diferents 
civilitzacions en l’aprofitament dels seus 
recursos. Tant és així, que en apenes 240 anys 
ha sigut capaç de consumir ingents quantitats 
de combustibles fòssils, la combustió dels 

a casa nostra

D
per Teresa García i Muñoz
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quals, ha alliberat en l’atmosfera CO2 
suficient, com per a que la temperatura de la 
terra ascendesca entre 1,5-2 graus, provocant el 
canvi climàtic.

L’altra visió, la que admira i adora la natura, 
que recull creences antigues com el culte a 
la mare terra i que comporta relacionar-se 
amb la natura des de la cura i el respecte 
pel seu desenvolupament, en la civilització 
occidental i sobre tot en el sistema capitalista 
que s’imposà des de la revolució industrial, és 
relativament moderna. 

La Conferència de Nacions Unides sobre 
el Medi Ambient Humà, la que vindria a ser 
la primera cimera sobre la terra, celebrada 
per Nacions Unides a Estocolm en 1972, és 
el punt de partida del desenvolupament 
dels conceptes de sostenibilitat, tal i com 
els coneixem en l’actualitat i eixa nova-vella 
manera de relacionar-se amb el medi natural.

En 2021, la ONU ha publicat, seguint 
l’estel·la d’eixa Conferència d’Estocolm, el 
Pla Científic per a fer front a les emergències 
del clima, la biodiversitat i la contaminació. 
Pla que s’ha denominat “Fer les paus amb 
la natura”. Aquest informe, afirma, tal 
i com s’ha vingut traslladant des de les 
conferències d’Estocolm, que l’actual model 
de desenvolupament econòmic, transforma la 
natura, posant en perill el benestar humà amb 
la degradació de la capacitat finita de la terra 
per sustentar el aquest benestar. La natura 
no és antropocèntrica, per tant evolucionarà 
en funció de les variables de l’entorn que 
la influències, moltes de les quals si s’han 
vist alterades per l’acció de l’home. Si eixes 
variables eliminen o fan més difícil la vida 
per a l’ésser humà en el planeta, serà l’ésser 
humà qui deurà adaptar-se o desapareíxer, no 
a l’inversa. És per això, que és inútil continuar 
amb la lògica de fer prevaldre els interessos 
dels homes sobre els del seu entorn, han de ser 
per força els mateixos i amb urgència, per  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
què els desafiaments ambientals que veurem 
en el futur, haurem d’enfrontar-los des d’una 
relació amb la natura de cura mútua.

En aquest article m’agradaria recuperar 
eixe esperit que va motivar a l’antic poble 
de Babilònia a alçar semblants jardins que 
portaren els boscos perses a la ribera de 
l’Eufrates i parlar-vos de com un poble tan 
menut dintre de l’aldea global com Sagunt, 
arran d’aquesta visió de cura i estima per 
la natura que les Nacions Unides auguren 
com a única forma de relació possible per a 
sobreviure com a espècie, ha anat configurant 
eixa relació.

Els jardins de Babilònia a casa nostra, 
existeixen i no cal que l’home els cree, 
conviuen amb nosaltres des de fa segles 
i només hem de ser consciènts de la seua 
riquesa i definir com volem cuidar-los, per què 
tal i com s’afirma en l’Informe “Fer les paus 
amb la natura”, tindre cura de la natura, és 
cuidar de les persones i del seu futur.

La Biodiversitat a Sagunt.  
  Els nostres jardins de Babilònia.

Tal i com s’ha comentat, els conceptes 
de sostenibilitat són relativament nous, 
i els instruments per poder garantir eixa 
sostenibilitat també. És a partir dels anys 
50, i sobretot a partir dels anys 70, que 
comencen a desenvolupar-se les figures 

Espais Naturals Protegits 
de T.M. Sagunt. Visor GVA. 

Institut Cartogràfic de al 
Comunitat Valenciana.
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normatives de protecció de la natura, tal i com 
havia ocorregut a principis de segle amb el 
patrimoni històric.

Diverses organitzacions internacionals, com 
la ONU o la UNESCO, la Unió Europea i les 
distintes normatives estatals, autonòmiques 
i locals comencen a declarar aquelles árees 
terrestres o marines, que en reconeixement 
als seus valors naturals, deuen dedicar-se 
específicament a garantir la biodiversitat que 
alberguen, i per tant deuen desenvolupar un 
regím jurídic especial per garantir la seua 
protecció.

A l’Estat Espanyol, els espais protegits estan 
definits i regulats per la Llei 42/2007, de 
Patrimomi Natural i de la Biodiversitat, i 
s’agrupen en tres tipus diferents atenent als 
seus respectius marcs jurídics d’orige: Espais 
Naturals Protegits per normatives pròpies, 
Espais Protegits protegits per la Xarxa 
Natura 2000 de la UE i àrees protegides 
per instruments internacionals. Aquestos 
espais, en qualsevol cas deuen ser declarats 
protegits per l’administració competent en 
cada cas, però sobre tot deuen desenvolupar 
la planificació i gestió adient per garantir 
els objectius de conservació i foment de la 
biodiversitat que persegueixen.a

Al Terme Municipal de Sagunt, existeixen 
quatre espais protegits, amb diverses figures de 
protecció, alguns dels quals es comparteixen 
amb altres àrees geogràfiques, altres són 
propis.

Delimiten la ciutat pel nord i pel sud, des de 
l’àmbit litoral, fins als boscos i primeres estri 
accions de la Serra Calderona i Espada, es pot 
apreciar la seua riquesa.

PARC NATURAL DE LA  
  SERRA DE CALDERONA

Declarat com a Parc Natural amb el decret 
10/2002, de 15 de gener. Compren 18.019 Ha, 
i pertoca la terme de Sagunt en el Sud-oest 
del terme, en la zona del Picaio i les Penyes de 
Guaita. Aquest Parc d’àmbit autonòmic, es el 
Parc Natural més important de la Comarca 
del Camp de Morvedre, inclou als municipis 
de Gilet, Segart, Albalat dels Tarongers, 
Estivella, Torres Torres i Algímia d’Alfara.

Compta amb figures de gestió com un 
Pla d’Ordenació de Recursos Naturals, un 
Pla Rector d’Us i Gestió del Parc, Plan de 
Prevenció d’Incendis, Pla d’usos públics, fins 
i tot des de 2009 publica les Memòries de 
Gestió del Parc per conèixer les accions de 
foment de la conservació de la Biodiversitat.

En 2020 ha rebut 1888 visites contabilitzades 
oficialment i la seua pàgina web ha estat 
visitada 44.000 voltes

MARJAL DELS MOROS.

El la vessant sud del terme, pero a l’est es 
troba una de les 2 grans zones humides amb 
les compta el terme de Sagunt, La MARJAL 
dels Moros, forma part de la Xarxa Natura 
2000 des de 1995. Abasta una superfície de 
620 Ha i compta amb 4 microreserves de flora 
i 2 de fauna. 

També compta amb normes de gestió des de 
2015. Habitat del fartet i del samaruc, àrea on 
creix limonium dufourii, endemisme del País 
Valencià, i zona d’especial conservació per a 

Picaio
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les aus, és un dels punts més interessants en 
l’observació d’aus de la Comunitat Valenciana, 
on amb cada estació, trobem un espectacle 
diferent de visites avícoles: flamencs, pica 
ports, rapaces d’aigua, fotges, agrons, etc.

A la Marjal també s’ubica en Centre de 
d’educació Ambiental de la Comunitat 
Valenciana, a l’alqueria dels frares, tot un 
referent en la recuperació d’una antiga 
l’alqueria de cultiu en la Comunitat 
Valenciana.

MARJAL D’ALMENARA.

Ara ja en el límit Nord del terme, col·lindant 
amb els termes d’Almenara, Quartell, 
Benavites, Xilxes i La Llosa, trobem la 
Marjal d’Almenara. Protegida des de 2001, 
i declarada per la UNESCO en el llistat de 
zones humides del conveni RAMSAR en 
2018, és el primer patrimoni mundial amb 
que compta el municipiLa Marjal compta amb 
2 microreserves als estanys d’almenara i a les 
torberes a Sagunt, abasta una superfície de 
1496 Ha i recentment en 2021 ha aprovat les 
seues normes de gestió.

Tal i com ocorre a la Marjal dels Moros, 
la Marjal d’Almenara, alberga tot tipus 
d’aus en diferents èpoques de l’any. És un 
excepcional exemple de custòdia del Territori 
per organitzacions ecologistes, agricultors 
i ramaders i té en la Casa Penya, on s’ha 
rehabilitat una antiga casa pairal  per al cultiu 
de l’arròs, com a centre de visitants.

PARC NATURAL DE LA 
MUNTANYA DE ROMEU.

I finalitzem aquesta visita imàginaria pels 
nostres particulars Jardins de Babilònia 
amb el Paratge Natural de la Muntanya de 
Romeu, que fou l’últim en obtenir-ne la seua 
declaració en 2019.

L’aprovació del Paratge Natural comportà 
també l’aprovació d’una sèrie de normes de 
gestió, que deuen plasmar-se en un Pla d’Ús i 
gestió que encara no està desenvolupat.

És tracta del bosc litoral més proper a la 
zona de costa fruit de les últimes estribacions 
de la Serra Calderona i Espadà, totes dues 

(esq.) Marjal dels Moros 
(baix) Flamencs en Marjal 

dels Moros. Març 2021. 
Imatges de Teresa G.

2.3 els jardins de babilonia
,
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protegides amb la figura de Parc Natural, però 
que s’endinsen, fins quasi tocar la mar amb 
aquests magnífics exemples de muntanya 
litoral, que amés, a més, alberga patrimoni 
cultural i històric relacionat amb la ciutat 
de Sagunt, ja que fou l’ amagatall de l’heroi 
saguntí de la Guerra de la Independència Josep 
Romeu i Parras.

Com es pot apreciar, no és bal·ladí el gran 
patrimoni natural amb que compta la ciutat de 
Sagunt. La seua localització estratègica també 
respon a la riquesa de l’entorn que l’alberga, 
el qual també la configura climàticament i 
contribueix en gran mesura als nivells de 
qualitat ambiental amb que compta.

No estan inclosos en aquesta relació, altres 2 
espais, que, encara que no compten amb una 
figura de protecció específica, si que tenen 
un interés ambiental i paissatgístic cabdal 
en la ciutat, com són el Riu Palància i el seu 
Delta, junt amb la Muntanya del Castell de 
Sagunt. Aquestes àrees naturals i històriques, 
formen part també d’eixos jardins que estem 

describint i amb els quals hem de tindre eixa 
relació de respecte i cura que fomente la 
biodiversitat.

Com fem les paus amb la natura.  
  Les accions ciutadanes.

La major part d’accions de suport i de 
foment de la biodiversitat recauen sobre les 
administracions públiques com responsables 
de la competència de la tutela del medi 
ambient, com a base de qualsevol estat del 
benestar.

No sempre els recursos que s’hi dediquen 
són els adients, i moltes voltes, la mancança 
en la gestió i la cura d’aquestos recursos 
naturals, són la seua major amenaça per a la 
seua conservació. D’igual forma, la innovació 
i investigació necessàries per al foment de la 
biodiversitat, no sempre poden traslladar-se 
a la realitat, precisament per eixa manca de 
recursos.

Marjal d’Almenara
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Aquestes llacunes són cobertes moltes voltes 
per la pròpia ciutadania, la qual s’agrupa 
entorn a activitats de voluntariat. A l’altra 
banda de la gestió pública, trobem les accions 
del tercer sector, que a la nostra ciutat són 
molt importants. L’acció divulgativa del 
Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, amb 
jornades que acosten la ciència a la ciutadania 
com a mesura de concienciació. Les tasques 
de sensibilització i educació ambiental, la 
dinamització de la Casa Penya, la posada en 
marxa de la Colla Verda, amb la col·laboració 
de l’ajuntament, junt amb el sempre necessari 
activisme en favor dels recursos naturas 
d’Acció Ecologista Agró, fa que siga una 
organització sense la qual no es pot entendre 
la natura a la nostra comarca. Les eixides i 
demarcacions del centre excursionista del 
Camp de Morvedre, inclús la tasca incansable 
dels Voluntaris pel Patrimoni del Castell de 
Sagunt, formen part d’eixa ació ciutadana 
que busca armonitzar la nostra relació amb la 
natura.

Les falles, per la seua banda, tenen un 
gran potencial per poder exercir eixa 
acció protectora i de cura per la natura, 
oferint recolzament i participant d’eixe 

voluntariat i activisme de les organitzacions 
mediambientals del nostre municipi.  
També com a persones i grups, revisant les 
nostres accions de consum, que, encara que 
siga de forma indirecta, són les que més 
influència tenen, no tant en la conservació 
de la biodiversitat, si no en evitar una major 

(esq.) Paratge Natural 
Municipal Muntanya de 
Romeu vist des del pic de 

Creverola 
(baix) Riu Palància

2.3 els jardins de babilonia
,
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degradació mediambiental: fomentar el 
consum de proximitat, la reutilització, rebutjar 
aquells productes que no situen fàcilment 
reciclables, reduir els envasos, etc, són accions 
diàries que també ajuden a conservar la 
biodiversitat.

Ser ben conscients que, cal defendre el 
patrimoni natural d’eixa visió a curt termini 
i economicista que l’amenaça i que la 
humanitat ja no se pot permetre pel context 
d’emergència climàtica i ecològica que vivim. 
Malauradament ja hem vist una de les seues 
possibles conseqüències en aquesta pandemia, 
la pèrdua de biodiversitat deixa més exposada 
a l’espècie humana front altres patògens. 

El benestar dels nostres joves i el seu futu, 
junt amb el futur d’eixos jardins de Babilònia 
que tenim a casa nostra, amb tot el que ens 
aporten en la nostra qualitat de vida, forma 
part també de fer les paus amb la natura. La 
nomenada “mare terra” de ben segur que ens 
ho agrairà.

Marjal d’Almenara

2.3 els jardins de babilonia
,
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socarrat

Es considerava “crudivegana”. En la seua vida no entrava res animal, 
ni processament, ni antiecològic. No obstant això, fins als cactus se li 
morien.

Cuidem (ara i sempre) el nostre jardí interior.

per María Viñals i Andrés

2.4 els jardins de babilonia
,
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EL TEMPLE D ARTEMIS A EFES

Any de creació: 560 a.C.
Localització: Efes (Turquia)
Dimensions: 130m
Material: Pedra i Marbre
Destrucció: 356 a.C.

EL TEMPLE D ARTEMIS

« El feminisme és la idea 
radical que sosté que les 
dones som persones. »  

Angela Davis
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Àrtemis, o Diana per als romans, és la 
deessa lunar de la caça, dels animals i de la 
virginitat. Sovint se la representava amb un 
arc i fletxes o un cérvol. Germana d’Apol·lo, 
a Efes li tributaven un culte en certa manera 
prehel·lènic que representava més la fertilitat 
que no la virginitat que significava per als 
grecs. El temple, situat a la ciutat turca, va 
començar a ser construït sobre el 560 aC pel 
rei Cressus i va costar aproximadament deu 
anys. Estava compost per nombrosos edificis, 
anomenats amb lletres successives, i es va 
mantindre dempeus altres 120 anys més, fins 
que en el 356 aC, Eròstrat va provocar un 
incendi que el va arrasar. Es diu que va ser 
la nit que va nàixer Alexandre el Gran, i que 
la pròpia deessa estava tan entregada al part 
en si que es va oblidar d’apagar l’incendi que 
arrasava el temple. Actualment es poden veure 
unes poques ruïnes i una reconstrucció en el 
Miniatürk d’Istanbul. Construït amb marbre 
blanc i metalls preciosos, i amb 130 metres 
de llarg, és el temple més important que va 
entraten la llista de les set meravelles del món.

Temple també significa ‘llar’ i ‘cos’ (el meu 
cos, el meu temple). És un espai de culte a la 
dona i a la seua essència, de reflexió. Parlarem 
de feminisme i de dona com a categoria que 
les homenatja. Cada dona és propietària del 
seu propi cos, independentment del sexe amb 
el qual es nasca. Seguim en un país que, encara 
que s’ha avançat, elles sempre ho tenen més 
difícil (laboralment, socialment, en drets) i on 
la violència de gènere s’ha convertit en una 
de les grans xacres de la nostra societat. Per tot 
això, en aquesta secció parlarem de dones, de 
dones que han trencat barreres i estereotips. 
Parlarem de dones saguntines que han passat 
a la història, del paper de la dona hui en dia –
posant l’accent en la ràdio– i, en definitiva, de 
dones meravelloses que han lluitat per no ser 
el segon sexe.

Per acabar, parlarem de maternitat i elecció, 
de la meravella de ser mare però també de 
triar no ser-ne, de la meravella de viure una 
vida lliure sense haver de ser la maternitat una 
meta a seguir si no es desitja.

EL TEMPLE D ARTEMIS A EFES

« Una vegada les dones hem acabat 
amb la maternitat com a destí, toca 
poder decidir com volem viure-la. »  

Esther Vivas

« És impossible ser feminista si el teu feminisme 
no inclou les persones trans. »  

Rebecca Solnit
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les dones a la radio

ls meus records d’infància estan units a 
la ràdio, com els de tota una generació 
que rebia l’entrepà de xocolata a 
l’eixida del col·legi, mentre a les nostres 
cases, la saleta, o, en el meu cas, 

l’habitació de costura, tenien el so de la ràdio 
entremesclat amb el de la màquina de cosir. 
“Cada canción un recuerdo” i “Música mientras 
trabajas” ens posava la banda sonora a les 
vesprades avorrides de l’estiu en casa la meua 
iaia i la veu de Luis del Olmo era el so dels 
matins quan tornava de l’escola. Quants de 
vostés, benvolguts lectors, no tenen associada 
la ràdio a la imatge de la mare a casa? 

La ràdio ha anat sempre unida a les dones, 
sobretot perquè les oïdores han sigut sempre 
més nombroses que els oïdors. No obstant 
això, la ràdio va ser també durant les dècades 
del franquisme, una arma d’adoctrinament 
que es va dirigir a mantindre en nosaltres el 
concepte de dona que el nacionalcatolicisme 
intentava perpetuar. Els grans serials i 
el famós consultori d’Elena Francis eren 
realment armes contra qualsevol intent 

d’obertura per a aquelles dones de la 
postguerra i el franquisme. I no era només 
un reflex de la societat: era una acció política 
dirigida a mantindre les dones en segon pla, 
com a regnes de la llar i sense que ocuparen 
allò públic més que com a orgulloses esposes o 
mares.

La ràdio ha sigut la companya d’hores i hores 
de treball a casa per a les dones i també ha 
sigut una finestra oberta al món i a la cultura. 
Pensem que si al nostre país el percentatge 
d’analfabets era enorme fins als anys 80, en 
les dones era encara major, ja que l’educació, 
en el cas de les xiquetes, no es considerava 
necessària que passara per l’alfabetització, 
mentre aprengueren a cosir o a canviar 
bolquers. A Espanya, durant el franquisme 
i fonamentalment en la postguerra, la ràdio 
servia per a oferir programes que, com déiem, 
perpetuaven aquesta dona de la seua casa. Més 
tard, a poc a poc, l’obertura informativa i els 
programes d’actualitat, van començar a servir 
perquè moltes dones que no havien rebut més 
educació que la de les labors de la llar veren 

veus per als records

E
per Palmira Benajas i Medina

3.1 temple d artemis
,,
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el seu món ampliat gràcies als continguts 
informatius i divulgatius que començaven a 
abordar-se en els programes.

La presència a la ràdio de veus femenines ha 
estat constant des del principi. De fet la veu 
que el 14 de novembre de 1924 inaugura les 
emissions de Ràdio Barcelona i amb elles les 
de la ràdio a Espanya és precisament la veu 
d’una dona. Després, les locutores han estat 
sempre a la ràdio, encara que en els principis 
es tractava de dones cultes i formades, que 
tractaven de traslladar a les mullers que les 
escoltaven els valors del règim. Eres dones 
de les quals, en la major part dels casos, 
no coneixíem ni el seu nom, la qual cosa 
no passava en el cas dels locutors homes. 
També és cert que elles no contaven notícies 
ni tractaven assumptes importants, que 
quedaven per a les veus masculines. Als anys 
40 començà un espai radiofònic que va ser tot 
un símbol per a l’època i que es va poder seguir 
escolant-se durant 40 anys: “El consultorio 
de Elena Francis”. L’espai va ser creat per una 
empresa cosmètica i tot i que al principi era 
un consultori de bellesa es va convertir molt 
prompte en un consultori sentimental, al qual 
es rebien unes 300 cartes diàries, encara que 
per la ràdio sols se’n donava resposta a cinc o sis.

Vesprades de dones escoltant problemes 
d’altres dones i fonamentalment les respostes 
d’Elena Francis, que sempre tenien la mateixa 
direcció: que les dones no alçaren el cap i que 
sempre, sempre, quedaren sota els manaments 
del nacionalcatolicisme. I així quatre dècades a 
les quals les dones havien de suportar pallisses, 
infidelitats i tota mena de vexacions per part dels 
homes tal com els recomanava fer Elena Francis.

Maria Sabaté, locutora de 
Radio Barcelona, en 1925

Encarna Sánchez

Julia Otero
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Anys després es va explicar la veritat del 
més popular programa de la ràdio espanyola: 
Elena Francis mai havia existit i eren 
guionistes masculins els que donaven 
resposta a les qüestions que plantejaven 
les dones. Des dels inicis del programa les 
respostes a les consultes les redactava un equip 
de guionistes. Les locutores que van prestar 
la seua veu a Elena Francis van ser tres: María 
Garriga, Rosario Caballé i la més popular i 
longeva en el personatge que va ser Maruja 
Fernández.

Al mateix temps també milions de dones 
espanyoles somiaven cada vesprada en 
les històries dels serials de la ràdio i, més 
que en cap altre, amb el de Guillermo 
Sautier Casaseca: Ama Rosa. La història del 
personatge, al qual donava veu Juana Ginzo, 
va captivar una audiència majoritàriament 
femenina. Possiblement el nom que associen 
als serials siga sempre el de Sautier Casaseca, 
però jo vull reivindicar el nom de Luisa Alberca, 
escriptora que junt a l’autor d’Ama Rosa, va 
dur el format del serial a Espanya i va escriure 
després desenes d’ells per a la ràdio espanyola. 
Com és costum al nostre país: el nom de Luisa 
ha passat sempre inadvertit.

Amb la democràcia la ràdio començà a 
canviar ràpidament i les dones van estar 
presents en aquest procés des de les redaccions 
de notícies de totes les cadenes. Començaren 
a sorgir perfils diferents i programes diferents, 
com el d’Encarna Sánchez, però fins a la 
present dècada les dones no han aplegat a 
mirar de front els homes en els programes 
de matí. La transició i els anys 80, 90 i les 
primeres dècades dels 2000 van deixar espai 
a les vesprades per a veus com les de Gemma 
Nierga o Julia Otero, però al matí, l’hora de la 
política i les influents tertúlies, seguia tenint 

veu d’home. Ara sembla que, per fi, dones 
com Àngels Barceló o Pepa Bueno, junt amb 
altres com Nierga i Otero estan ja en situació 
de competir amb els homes en igualtat de 
condicions i d’horaris. Ara sols queda que 
en les empreses de comunicació, que són 
propietàries de les freqüències de les ràdios, 
també les dones arriben als càrrecs directius, 
on a poc a poc van estant, encara que no en la 
mateixa quantitat que en les redaccions o en 
els departaments de gestió de les emissores. 

Al Camp de Morvedre, des del principi, 
hem estat presents les dones a la ràdio. Des 
de les veus de les primeres locutores en les 
emissores que a Sagunt, al Port o a Quartell 
acompanyaven l’audiència amb música i 
paraula fins a les que des del primer moment 
de creació de Ràdio Sagunt i després Onda 
Cero Sagunt han estat també al front dels 
informatius, els programes, el departament 
comercial o l’administració. 

La ràdio continua sent la companyia dels 
matins o les vesprades, de les matinades al 
treball i dels desplaçaments en cotxe. Ràdio 
és una paraula femenina i nosaltres, les 
dones, formem una part molt important de 
la història de la ràdio, fent-la possible des dels 
estudis o des de les cases o els treballs, com a 
emissores o com a receptores. 

Maria José Gimeno, 
presentadora de Más de Uno, 

programa d’Onda Cero Sagunt

3.1 temple d artemis
,,
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socarrat

Quin cansament de tant de masclisme emmascarat! Ja no fa falta que 
diguem més que el feminisme busca la igualtat de condicions, drets 
i llibertats. No ho diguem més, perquè ja ho saben. Diguem el que 
diguem, intentaran mantindre la seua supremacia donant-li la volta a 
la truita. STOP #nimisclisminifiminismi

per Cristina Micó i Meliá

3.2 temple d artemis
,,
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quines meravelles!

nguany tractem de “meravelles”. Per 
tant, la referència obligada són les 
conegudes set meravelles del món. 
Moltes desaparegudes, però romanen 
en l’imaginari col·lectiu, i el que van 

significar com a tals meravelles es pot rastrejar 
en la realitat de qualsevol moment històric i 
de molts llocs emblemàtics, de manera que 
podem identificar el que hi ha de meravellós 
en aquesta realitat. 

Malgrat l’opinió d’historiadors, erudits, savis i 
la resta pel que fa a les set meravelles del món, 
el més impressionant, el més meravellós de 
tot, és l’ésser humà, i la seua meitat, les dones, 
representa eixa meravella que encara està per 
descobrir i ser valorada.

Al fil d’això podem esmentar una de les 
meravelles de l’antiguitat: el Temple d’Àrtemis 
a la ciutat d’Efes, Turquia, dedicat a la deessa 
Àrtemis, anomenada Diana pels romans. 
A Efes se li retia un culte prehel·lenístic, 
representant més la fertilitat que la virginitat, 
que era el que significava per als grecs. 

L’Àrtemis d’Efes era servida per esclaves 
anomenades megabyzae. El Temple va ser 
destruït per Heròstrat l’any 356 a. de C. Encara 
que els valors mítics atribuïts a Àrtemis no 
tenen per què coincidir amb el concepte de 
dona real, considerarem el Temple d’Àrtemis 
com a meravella de l’antiguitat millor 
vinculada a la imatge d’eixa meravella de la 
naturalesa que és la dona. 

És difícil escriure sobre un tema que 
històricament ha quedat en una consideració 
social oculta com és el de les dones o amb 
un clixé vinculat a la bellesa o a valors 
de submissió. Com que no pretenc fer un 
repàs històric sobre l’entitat rellevant de les 
dones saguntines, em limitaré a comentar 
la imatge que sobre elles tinc, bé per 
referències documentals, bé perquè durant 
més de quaranta anys he tingut oportunitat 
de conéixer-les. Per això crec just imaginar 
que al costat de la valoració heroica que 
els historiadors fan de Sagunt, no sols els 
homes van patir el setge cartaginés, sinó 
que, probablement, sense la intendència i 

dones saguntines meravelloses

E
per Celia Paniagua i Zornoza 

3.3 temple d artemis
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participació de les dones aquella resistència 
hauria sigut molt més feble. Aquest comentari 
no ha d’interpretar-se de cap manera en el 
sentit d’un paper complementari per part de 
les dones, perquè crec que mai hem tingut 
un paper complementari, sinó essencial, una 
altra cosa és el que ens han volgut fer creure o 
el que no ha interessat ressenyar i s’ha ocultat. 
No repetirem quantes obres artístiques o 
literàries han sigut signades per marits, pares, 
germans o amants en un mal entés concepte 
sobre el negatiu de la imatge intel·lectual de 
la dona o com un abús d’autoria. La relegació 
social de la dona s’ha produït en tots els 
terrenys al llarg del temps.

El segle XX va començar i es va anar 
desenvolupant en eixe clima de menyspreu 
fins al punt de negar l’accés de les  dones a 
la universitat. Quan elles van reclamar eixe 
dret i van lluitar per a véncer un obstacle tan 
injust, van començar a aparéixer metgesses, 
advocades, filòsofes, mestres i historiadores, 
i, de la mà d’eixa formació, polítiques, 
escriptores, artistes i compositores. En el món 
de les ciències teòriques i les enginyeries el 
veto universitari va durar més, no sols per 
causa institucional, sinó per prejudicis socials 
i sexistes. No estava ben vista una dona en 
un món exclusiu d’homes. Per això, fins i 
tot superats molts obstacles, la diferència 
de proporció d’homes i dones en el terreny 
científic ha sigut abismal fins a arribar al segle 
XXI.

Sagunt no ha sigut una excepció en aquest 
terreny. Però en el món intel·lectual, en 
l’artístic, en el laboral o en el domèstic, 
les dones saguntines s’han revelat amb 

personalitat pròpia. He sentit parlar de dues 
dones amb valors reconeguts, amb sengles 
institucions dedicades. Es tracta de Cecilia 
Martí, els mereixements de la qual en el 
món de l’exercici mèdic pediàtric la van fer 
creditora que un centre de salut a Sagunt 
porte el seu nom, i de Maria Yocasta, pionera 
en l’àmbit educatiu durant els primers anys 
d’implantació del Port de Sagunt. Des de fa 
pocs anys un centre d’Ensenyament Primari té 
el seu nom també. 

Cal tindre valor per a desenvolupar-se 
professionalment com van fer eixes dues 
dones en moments gens fàcils, però cada 
moment té les seues particularitats i n’hi va 
haver de més difícils encara. Les guerres i les 
seues seqüeles de mort i destrucció tenen els 
seus herois i heroïnes, perquè no pateixen 
menys elles que ells l’embat del dolor, de la 
fam, de la violència sexual contra els seus 
cossos, de la por i de la necessitat de protecció 
i aliment per a la família. A això cal afegir la 
sèrie d’humiliacions, vexacions i tortures 
patides per les dones si no simpatitzaven amb 
el bàndol invasor. A Sagunt i la seua comarca, 
durant la Guerra Civil i la postguerra, aquestes 
agressions i abusos es van produir per part 
del bàndol colpista guanyador de la guerra i 
després dictadura. Com a referència, vegeu 
els testimoniatges reflectits per tantes dones 
quan relaten les seues vivències en Voces contra 
el olvido, que subscric al costat de Concha 

Cecila Martí
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Cardo i M. Carmen Tabernero. No puc 
anomenar-les ací totes elles, però, qualsevol 
que fora la condició vital de cadascuna, les 
seues dures experiències les fan exemple de 
valor, enteresa, coratge i punt d’honor. Ací 
estan totes al costat de Juanita Collado, Feli 
Soler, Cecilia Latorre, Lola Alonso i Carmen 
Pitarch.

Les dones referides en el paràgraf anterior, 
víctimes de la barbàrie, ho han pogut contar, 
però n’hi hagué, de dones, que no van poder; 
el seu compromís ideològic en defensa de la 
legalitat democràtica les va portar a allistar-
se per a participar en el front de batalla. A 
Sagunt, aquest va ser el cas de María Pérez 
Lacruz, la Javelina, que no va morir en la línia 
de foc, sinó que va ser ferida i evacuada, per 
a ser acusada després de crims de guerra mai 
provats en un judici sumaríssim, matusser i 
injust, com demostra en la seua investigació 
Manuel Girona, i afusellada a Paterna.

La segona meitat del segle XX, encara amb 
la dictadura, es va aconseguir per influència 
europea un cert oberturisme que va facilitar 
la formació acadèmica i l’accés al món laboral 
de les filles de la postguerra; això va permetre 
que dones com Evangelina Rodríguez 
o Carmen Leal no sols cursaren estudis 
universitaris, sinó que formaren part de la 
Universitat amb sengles càtedres, de Literatura 
i Psiquiatria respectivament. En el mateix 
sentit he d’esmentar Carmen Aranegui, ja que, 
encara que no és saguntina per naixement 
ni residència, té tots els mereixements 
per a ser considerada com a tal per la seua 
intensa dedicació als assumptes històrics i 
arqueològics saguntins. 

Les professionals de qualsevol àmbit en 
l’exercici laboral han lluitat durament per 
a traure a flotació l’estructura i el sentit 

democràtics que la dictadura havia anul·lat. 
Parlem de les reivindicacions per una 
educació de qualitat de dones com Rosa 
Graells, Montse Solaz, Neus de Llago i 
altres que no continue anomenant perquè es 
produiria algun enutjós oblit. La mateixa lluita 
en el terreny de la sanitat. La llista és tan llarga 
i el col·lectiu tan unànime que és complicat 
d’enumerar, però no deixaré d’esmentar 
Concha Cañete. El mateix ha succeït en 
l’àmbit de l’assistència social i la igualtat amb 
el treball de Dolors Llobet i altres dones. Les 
reivindicacions van tindre el seu suport també 
en dones sindicalistes com Soledad Montaner 
en el món del treball agrícola o  
Begoña Cortijo com a secretària comarcal de 
CCOO a la nostra comarca.

La conquesta de la normalitat democràtica 
també ha tingut les seues defensores en les 
institucions amb les polítiques saguntines. 
Així podem esmentar Margarita Pin com 
a diputada al Parlament Espanyol, Teresa 
Garcia al Parlament Valencià o Gloria Calero 

María Pérez Lacruz, 
la Javelina
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com a alcaldessa de Sagunt. Si hem de pensar 
en dones regidores, han sigut moltes i molt 
valuoses.

Diversos àmbits de l’activitat humana tenen 
excel·lents representants en dones saguntines. 
Pense en actrius meravelloses com Amparo 
Vayá i Lola López. També en periodistes de la 
professionalitat de M. Josep Picó i de Palmira 
Benajas. Entre les esportistes, en són multitud. 
No importa si ho són d’elit o no, el seu punt 
d’honor en l’exercici esportiu està fora de tot 
dubte. Especial és el cas de Cristina Polonio 
en handbol. 

Hi ha dones empresàries com la presidenta 
d’ASECAM, Cristina Plumed. En qualsevol 
cas, dones valeroses i amb coratge que 
dirigeixen els seus propis establiments: 
farmàcies i clíniques, llibreries, comerços de 
comestibles, de robes i de calçat, ferreteries, 
perruqueries, bars i restaurants, etc. I totes les 
empleades en empreses i establiments, per 
exemple, les dones anònimes treballadores en 
els magatzems de fruita.

I ja... hi ha aquelles dones les ocupacions 
de les quals sempre aparegueren en els seus 
DNI com “sus labores”, com si hi haguera 
labors específiques i obligatòries per a elles 
i no anaren a ser capaces de transformar 
la seua activitat en el que elles volgueren, 
incloses eixes “labors”. I més, les que les 
compatibilitzen amb ocupacions i/o tasques 
de voluntariat, presidint o participant en 
les ONG de diversa índole: associacions de 
solidaritat, com Sagunt Acull, i l’agosarada 
tasca de Vicenta Castellanos, associacions de 
dones, de voluntaris socials, de voluntaris pel 
patrimoni, culturals, etc. El cas de Concha 
Cardo, pura passió, en el Col·lectiu pel 
Patrimoni de Sagunt.

Sagunt és un temple meravellós, pel 
seu enclavament i continguts, però allò 
autènticament meravellós en ell és el valor 
de les dones, el treball, la sensibilitat i la 
intel·ligència de les quals dona impuls al seu 
progrés i a la seua història.

(esq) Margarita Pin 
(dreta) Gloria Calero 

(baix) Cristina Plumed

3.3 temple d artemis
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la maternitat

esos arrere vaig ser en una farmàcia 
a comprar una prova d’embaràs. En 
acomiadar-me de la farmacèutica, 
em va dir “sort”. Jo li ho vaig agrair 
i vaig eixir, però aquesta paraula va 

quedar ressonant al meu cap. Sé que ella no 
sabia quin resultat era el que jo esperava en 
fer-me la prova i, així i tot, ella desitjava que 
fora el resultat que jo volia. Li vaig continuar 
donant voltes a aquell “sort” i ara pense 
en com de diferent es viu una maternitat 
desitjada d’una que no ho és. Recorde eixes 
vegades que amigues, o jo mateixa, ens 
enfrontem a aquesta prova amb por i, amb el 
cor a la mà, estàvem pregant als nostres sants, 
deïtats o el que fora, perquè isquera el resultat 
que anhelàvem.

Embaràs i maternitat es viuen de formes 
molt diferents si són desitjats o no. Tampoc 
s’enfronten de la mateixa manera si es té 
la por al què diran, a perdre el treball, o a 
llastrar una carrera professional. Perquè no 
és el mateix viure la maternitat amb recursos 
econòmics que viure-la quan s’està en una 

situació de precarietat laboral o econòmica. 
I, lamentablement, per a massa dones 
embarassar-se significa, a nivell professional, 
estancar, suspendre o perdre alguna cosa 
(cosa que no sol ocórrer per als homes amb la 
seua paternitat). És en aquest punt on moltes 
vegades la maternitat es torna un privilegi 
més que un dret.

Ser mare, durant moltíssims anys, ha sigut 
sinònim d’abnegació, sacrifici i lliurament 
absolut als fills i filles. Afortunadament, 
aquestes idees van canviant i ara es pot viure 
una maternitat sense aquesta pressió de ser 
una supermare santificada. Aquesta idea no 
fa més que formar una imatge inassumible, 
generadora de frustracions i culpes. És 
necessari reivindicar la idea que tant l’embaràs 
com la maternitat no són un camí de roses, 
que les embarassades no leviten, ni la lactància 
és un dolç procés ni l’única via de formar 
connexió entre la mare i la seua criatura. 
Reivindicar també que la depressió post part 
existeix, que no s’és mala mare per voler 
escapar d’aqueix ser cridaner que no para de 

sera desitjada o no sera

M
per Jocelyn Astudillo i Gandara
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plorar i demandar atenció, o per voler eixir 
de copes amb les amigues i escapar, encara 
que siga per un moment, de la rutina de llet i 
bolquers.

Històricament a les dones se’ns ha inculcat 
que la maternitat és un fi en les nostres 
vides, l’absoluta justificació d’elles i fins i 
tot arribant a entendre’s com una forma de 
respecte social. Encara hui, cada vegada menys 
afortunadament, aquelles dones que no tenen 
fills poden patir algun tipus d’estigma, ja que 
es dona per descomptat que tota dona vol i ha 
de ser mare.

Aquesta pressió social per la maternitat és 
una daga més en la vida d’aquelles dones 
a les quals embarassar-se i arribar al part 
no se’ls dona fàcil. Als propis retrets interns 
(“el meu cos és el problema”, “el meu úter no 
serveix”, “no soc capaç d’embarassar-me…”) se 
suma el saber d’aquesta pressió social, que no 
escatima a preguntar que per a quan el net/a, 
nebot/a o fins i tot el germà o germana. O el 
que és pitjor, que davant la resposta que no 

es tenen fills et pregunten “per què?”. Això ja 
és l’estocada final a totes les recriminacions 
autoimposades, sumat al desgast físic, 
psicològic i econòmic de passar per 
fecundacions in vitro fallides o avortaments 
espontanis.

Cal dir que la societat neoliberal en la qual 
vivim ofereix tot tipus de solucions per a 
les nostres vides, fins i tot en aquest tema, 
ja que cada vegada apareixen noves formes 
de pressió sobre la nostra maternitat, com la 
congelació d’òvuls, que no és més que dir-
te “aprofita ara que eres jove de congelar 
uns òvuls preciosos i sans, ja que per a quan 
aconseguisques aquella delicada fórmula de 
tindre estabilitat laboral i econòmica que et 
permeta ser mare amb tranquil·litat, els teus 
òvuls ja estaran molt vells per a ser fecundats”.

Perquè finalment és la precarietat laboral, 
les dificultats per a tindre habitatge i, per 
consegüent, una precarització econòmica les 
que fan que es vaja postergant la maternitat. 
Les nostres mares i àvies no es plantejaven 

<<Si ser mare és 
un dret i un desig, 
que això no siga 

motiu per a xafar 
els drets d’altres 

dones sense 
opcions.>>
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tantes dificultats a l’hora de ser mares, perquè 
les seues condicions laborals o residencials 
eren més estables que moltes de les que tenim 
ara. No dic que hagen sigut milionàries o que 
ho hagen tingut més fàcil, només que a l’hora 
de la maternitat les coses estaven donades 
d’una forma més senzilla i no existien tantes 
traves per a això.

L’altra opció que la societat actual t’entrega 
és comprar un bebé recorrent a ventres de 
lloguer. Aquest acte és una expressió latent 
de la cosificació i 
mercantilització 
del cos de la dona 
ja que, igual que 
la prostitució, que 
és comprar sexe 
sense amor ni voler 
descendència, 
amb els ventres de 
lloguer es busca 
descendència sense 
sexe ni amor. Si ser 
mare és un dret i 
un desig, que això 
no siga motiu per 
a xafar els drets 
d’altres dones sense 
opcions.

És vital, per a nosaltres i les futures 
generacions, situar en les nostres ments 
la idea que ser dona no significa ser mare. 
Així mateix, instal·lar la idea de tindre una 
maternitat lliure, desitjada, deixant de ser un 
ambient de sacrifici, abnegació, trencant amb 
eixa idea patriarcal de bona/mala mare. Aquest 
imaginari és, en definitiva, una altra forma de 
control dels nostres cossos i les nostres vides, 
relegant-nos a l’espai domèstic i a la devoció 
per l’altre, “ser per a uns altres”, com esmenten 
diverses autores.

Aquest enclaustrament en l’àmbit domèstic 
naix a partir de la divisió sexual del treball 
i la divisió de rols rígidament definits per 

a homes i dones, en el qual a la dona se’ns 
entrega la dedicació a la maternitat sustentada 
en l’“instint maternal”, que és una cosa que 
totes les dones hauríem de tindre. És clar que 
aquest instint maternal pot definir-se com 
una idea que se’ns ha anat ficant des que 
som xicotetes als nostres caps, sustentades 
en històries que ens relaten abnegacions 
maternals, en les nines i carrets que ens 
regalen per Nadal o aniversari i, per què no 
dir-ho, en la idea judeocristiana de la Mare de 
Déu com a sinònim de bondat i sacrifici. Això 
últim és més fort per a aquelles que venim 

d’educació catòlica, 
regentades per 
monges, les quals pel 
que sembla són les 
úniques que poden 
optar a no ser mares 
sense recriminacions 
socials.

No vull dir que s’ha 
de renegar del fet de 
ser mare. No és així 
i, si així s’ha entés, 
demane disculpes. 
El que vull, i no sols 
jo, sinó que és un 
plantejament que 
es fa el feminisme, 
és renegar de 

les condicions en les quals som mares 
en el patriarcat. Com vaig llegir una 
vegada “el problema amb la maternitat 
no és la maternitat en si mateixa sinó la 
instrumentalització que ha fet el patriarcat 
d’ella.” La tasca serà, llavors, viure una 
maternitat lliure, triar ser-ho o no sense 
recriminacions, i, d’optar per viure-la, fer-ho 
sense idealitzacions, ni culpes, ni que això siga 
un privilegi econòmic.

Però perquè existisca una maternitat així 
és necessari que existisca un altre tipus de 
paternitat, entenent que tant la cura com la 
criança ens implica a tots, homes com dones. 

<<Ser mare, durant 
moltíssims anys, ha sigut 

sinònim d’abnegació, sacrifici 
i lliurament absolut als fills 

i filles. Afortunadament, 
aquestes idees van canviant 

i ara es pot viure una 
maternitat sense aquesta 

pressió de ser una supermare 
santificada.>>
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Això també hauria d’involucrar l’Estat, ja que 
té una responsabilitat important en aquest 
tema. La violència institucional que patim les 
dones és una cosa que es viu però que moltes 
vegades no té la visibilitat que volguérem. Hi 
ha països en els quals avortar no és un dret i 
les dones són criminalitzades per això. També 
n’hi ha en els quals les baixes maternals són 
insuficients per a la criança durant els primers 
mesos de vida o, fins i tot, hi ha uns altres que 
tanquen l’orella a la violència obstètrica.

Al llarg de la història, moltes dones han 
sigut mares sense haver-ho triat i moltes 
altres han perdut la vida per no voler ser-
ho. En definitiva, hem d’exigir a l’Estat que 
ens protegisca a totes les dones, és a dir, la 
dona que no vol embarassar-se, la que està 
embarassada i, també, aquella que ja és mare. 
Moltes vegades es diu que allò personal és 
polític i aquesta afirmació també és vàlida per 
a la maternitat.

El nostre paper és exigir aquests canvis. 
Treballar en una nova visió de la maternitat 
i paternitat, començat per veure’ns com a 
dones íntegres, més enllà de si volem ser 
mare o no, ja que això no implica la qualitat 
del desenvolupament de la vida d’una dona. 
No hem de dir a una dona com sentir-se o 
comportar-se respecte a les decisions que 
prenga per al seu cos. Però, per damunt de tot, 
cal no oblidar que abans de ser mares som 
dones.

I, finalment, respecte al resultat d’aquella 
prova d’embaràs..., era el que volia.

3.4 temple d artemis
,,
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la dona oculta

n la cultura occidental ens encanten 
les llistes: les millors pel·lícules de 
l’any, els millors llibres, els millors 
discos, les millors ciutats..., sempre 
fent llistes i llistats per a ordenar els 

nostres gustos. Això no és nou, de fet prové del 
pensament grecollatí en el qual es comença a 
deixar per escrit el saber de l’època en tots els 
ordres i matèries, recordem Aristòtil, que va 
ser el primer a classificar els éssers vius. I, per 
descomptat, això també es va reflectir en els 
llocs que u no havia de deixar de visitar, les 
meravelles del món antic. 

Al llarg de l’Antiguitat diversos autors van 
establir quines eren les set meravelles, el 
sentit d’aquesta paraula és més aviat el de 
llocs que un hauria de visitar, i una d’elles era 
l’estàtua de Zeus a Olímpia. Aquesta estàtua 

esculpida per Fídies, el millor escultor de 
l’antiguitat, tenia dotze metres d’altura, era 
criselefantina, és a dir, estava feta d’ivori i or, 
i estava asseguda en un tron impressionant 
que ocupava tot l’espai interior a l’ample del 
corredor del temple olímpic.

L’estàtua de Zeus representava el poder i 
la majestuositat del déu suprem del panteó 
grec. Impressionava assegut en el seu tron, 
el déu amb una victòria alada en una mà 
(Nike) i el ceptre rematat amb una àguila en 
l’altre. Òbviament, en no disposar més que de 
descripcions i còpies, només podem imaginar 
com seria, segurament impressionant.

No obstant això, és curiós que probablement 
era igual o més meravellosa l’estàtua de la 
deessa Atenea Pàrtenos (la verge), que va ser 

dones poderoses de la historia i del cinema

E

per Sebastián Fontana i Soler
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la primera d’aquest tipus servint de base a les 
altres que es van fer seguint aquest model. 
Situada al Partenó a Atenes, tenia dotze metres 
d’altura, i incloïa l’equivalent a 1.140 kg d’or, 
una bona part del tresor d’Atenes, amb el qual 
es podrien haver construït 230 vaixells de 
guerra, però no obstant això els autors antics 
van establir que la meravella era la de Zeus i 
no aquesta..., i potser la raó és la mateixa per 
la qual les dones del món antic són quasi 
invisibles o estan menysvalorades.

Només cal veure l’escassa consideració a 
personatges com Aspàsia de Milet, mestra de 
retòrica i una de les dones més influents en 
la política de l’Atenes de Pèricles, el més gran 
polític atenés, del qual va tindre un fill, en una 
època en què les dones tenien escassa o nul·la 
projecció pública. Per això va ser vilipendiada 
per autors que volien atacar políticament 
Pèricles, difonent que era una hetera, és a dir, 
una prostituta o que dirigia un bordell. No 
obstant això, la seua importància va ser molt 
gran, de manera que la citaven autors com 
Plató, Aristòtil, Xenofont o Plutarc. 

Estàtua d’Atenea Pàrtenos (reconstrucció)

<<Moltes altres dones ni 
tan sols han tingut tanta 
sort, han sigut oblidades 

o deixades en una sort de 
personatges secundaris 

de la història.>>
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Unes altres dones de l’Antiguitat han tingut 
més sort, com Hipàcia d’Alexandria, filòsofa i 
científica que es va enfrontar a la irracionalitat 
del Cristianisme, que volia arrasar amb tot el 
saber antic, va acabar els seus dies assassinada 
i esquarterada per una torba de cristians 
fanàtics. Si coneixem més la seua figura es 
deu a la seua popularització per la pel·lícula 
d’Alejandro Amenábar, Hipatia (2009), 
interpretada per Rachel Weisz, i per les més 
de vint novel·les i obres teatrals que la tenen 
com a protagonista, fins al punt que el Premi 
Europeu de la Ciència porta el seu nom, així 
com també el porta un asteroide, un cràter de 
la lluna i un cometa que es va estavellar a la 
Terra fa 28 milions d’anys.

I què cal dir de la gran Cleòpatra VII, l’última 
reina d’Egipte. Tots coneixem la seua història, 
manipulada òbviament, a través del cinema 
de Hollywood principalment. Encara que va 
haver-hi altres pel·lícules titulades Cleòpatra, 
les més recordades són la dirigida en 1934 
per Cecil B. De Mille, amb Claudette Colbert 
com a protagonista, i sobretot el record més 
profund que tenim és el de la diva Elizabeth 
Taylor en braços de Richard Burton, com el 
seu amant Marc Antoni, en la pel·lícula que va 
dirigir Makiewicz en 1963. Unes altres grans 
actrius també van ser Cleòpatra: Theda Bara, 
un sex symbol de l’època, en 1917, Vivien Leigh 
en Cèsar i Cleòpatra en 1945, i Sofia Loren en 
1954 en Les nits de Cleòpatra, però com la 
Taylor cap.
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La història de Cleòpatra al 
cinema acabaren resumint-la en 
la història d’una reina ambiciosa 
i bella que va seduir dos grans 
homes romans, Juli Cèsar i Marc 
Antoni, i els portà a tots dos a 
la perdició. I res més lluny de 
la realitat. L’autor romà Plutarc 
va inventar la història de la seua 
presentació davant de Cèsar 
embolicada en una catifa, i molts 
altres detalls que han passat 
a formar part de l’imaginari 
col·lectiu, quan en realitat 
Cleòpatra era una gran política 
preocupada per preservar la 
independència d’Egipte, a més 
de culta, refinada i poliglota. 
Però, com sempre, la història 
l’escriuen els vencedors, i els 
historiadors de l’època d’August 
la van deixar en la imatge que 
tenim en l’actualitat. Però 
sempre ens quedarà Elizabeth 
Taylor...

Moltes altres dones ni tan sols 
han tingut tanta sort, han sigut 
oblidades o deixades en una 
sort de personatges secundaris 
de la història, d’elles les volen 
rescatar alguns llibres recents 
com Mujeres en Roma d’Isabel 
Barceló Chico o Soror. Mujeres 
en Roma de Patricia González 
Gutiérrez. 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Hipatia d’Alexandria,  
Isabel I de Castilla, Leonor d’Aquitania, Joana d’Arc, Catalina La Gran,  

Ada Lovelace, a Reina Victoria, Marie Curie i Cleopatra
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L EstAtua de Zeus a OlImpia

L ESTATUA DE ZEUS
Any de creació: 430 a.C.
Localització: Olimpia (Grècia)
Metres d’alçada: 12m
Material: Marbre i or
Destrucció: 41 d.C.

« Ningú és tan poderós com creiem que és. »  
Alice Walker
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L’escultor Fídies –conegut també per l’estàtua 
gegant d’Atenea en l’Acròpoli d’Atenes– va ser 
el que va crear aquesta meravella, perduda en 
el temps i que hui només ens podem imaginar 
basant-nos en les descripcions d’historiadors 
antics. Es va construir entorn al 430 aC a 
Olímpia, feia uns 12 metres d’alçada i ocupava 
tota l’amplària del corredor del temple que 
l’acollia. Va ser modelada en banús i ivori i 
tenia detalls de revestiments d’or massís. Zeus, 
representat assegut en el tron, amb una Niké 
(deessa de la victòria) a la mà dreta i un ceptre 
en l’esquerra sobre el qual descansa una àguila, 
l’animal consagrat al pare dels déus.

L’estàtua era punt de peregrinació d’aquells 
que havien sentit parlar de la magnificència 
de l’obra, i també per a les persones que 
assistien als Jocs Olímpics. Durant el període 
en què Roma va dominar Grècia, l’emperador 
Calígula va manar traslladar l’estàtua a Roma 
per a decapitar-la i reemplaçar el cap per una 
que el representara a ell. Com que Calígula 
va ser assassinat, l’estàtua mai es va traslladar. 
L’enemic final de l’estàtua que va aconseguir 

que es perdera en el temple va ser el 
cristianisme, amb la seua persecució a tot allò 
que representara cultes a religions paganes, i 
després de tancar definitivament el temple. No 
se sap si l’estàtua va ser saquejada o trasllada a 
Constantinoble i cremada en un incendi.

Zeus era el pare de tots els déus, el poder. 
Els seus designis van anar donant forma a les 
milers de llegendes que conformen la cultura 
grega (i altres que la van imitar). En aquesta 
secció parlarem de poder, de mals i bons usos, 
de nous déus. En primer lloc, analitzarem 
el poder d’un bon periodisme i informació 
enfront de la immensitat de fake news que 
inunden les nostres xarxes. A continuació 
parlarem dels mals usos de la política, d’eixos 
falsos déus que van portar València a ser 
una ciutat plena de temples i estàtues per a 
passar a la posteritat però que van portar tota 
la Comunitat a un endeutament històric. I, 
finalment, de nous déus, de l’enganxament de 
les persones per les xarxes socials i de les seues 
repercussions en un món hui apegat a una 
pantalla amb un xicotet microrrelat.

L EstAtua de Zeus a OlImpia

« El poder és de dos tipus: un s’obté per por 
del càstig i l’altre per actes d’amor. El poder 
basat en l’amor és mil vegades més efectiu i 

permanent que el derivat de la por al càstig. »  
Mahatma Gandhi
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EL PERIODISME NECESARI

es noves tecnologies han revolucionat 
des de fa temps la manera de 
comunicar-nos, de rebre i generar 
informació. El món està més connectat 

que mai, però segueix quedant encara un 
immens repte per davant perquè la ciutadania 
estiga millor formada, tinga un major esperit 
crític i participe de manera més activa en una 
necessària transformació social, econòmica 
i cultural que mai perda de vista els valors 
fonamentals d’una societat democràtica ni el 
repte de la sostenibilitat ambiental. 
 
En tot això, és innegable el paper del 
periodisme i dels mitjans de comunicació. La 
realitat és sempre més polièdrica, complexa 
i rica del que podríem imaginar. Per això, 
cada vegada que obrim un diari, que escoltem 
la ràdio o un informatiu de televisió, obrim 
una finestra a conèixer millor el món que 
ens envolta, amb la seguretat que hi ha un 
professional darrere que recopila, contrasta 
i jerarquitza, en una constant recerca de la 
veritat i de ser altaveu de les preocupacions 
socials, econòmiques, polítiques, culturals, 
ambientals, esportives...  

hi ha vida fora de les xarxes socials

L
per Mónica Arribas i Alpuente

<<Els mitjans de 
comunicació seriosos i 

compromesos sempre seran 
una palanca fonamental a 

l’hora de mantindre viu un 
esperit crític>>

4.1 L ESTATUA DE ZEUS A OLIMPIA
,, ,
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És cert que, en els últims anys, la professió 
ha assumit un doble problema: veure 
multiplicat el treball diari, en afegir-se el de les 
edicions web mentre augmentava a un ritme 
impensable la precarització de les plantilles 
als mitjans de comunicació. Això ha deixat 
empremta i sovint ha portat esforços titànics 
dels professionals, jornades interminables, 
quan no errades motivades sovint per 
l’exigència de ser el primer a difondre una 
notícia. Però els mitjans de comunicació 
seriosos i compromesos sempre seran una 
palanca fonamental a l’hora de mantindre viu 
un esperit crític, de fugir de les notícies falses 
i dels discursos acientífics, de créixer com a 
persones i com a col·lectius. 

 
És evident que els nous canals d’informació 
són una eina perfecta per a millorar 
relacions interpersonals, rebre informació 
institucional i fins i tot dels mateixos mitjans 
de comunicació. Però cal no oblidar mai que 
hi ha vida més enllà dels nostres contactes al 
Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp 
o TikTok i que, al marge de l’oci, sempre hi 
ha una realitat política, social, econòmica i 
cultural que, en el nostre dia a dia, ens afecta 
i molt. Per això, encara que el més fàcil siga 
abstraure’ns, i seguir “en les nostres coses”, 
el periodisme honest sempre ens permetrà 
preparar-nos d’una manera més global i més 
completa al desafiament diari que és viure.

Les fake news són un tipus de faula que consisteix en un contingut pseudo 
periodístic difós a través de portals de notícies, premsa escrita, ràdio, 

televisió i xarxes socials i l’objectiu de les quals és la desinformació.
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MERAVELLATS PER LES XARXES

s la història de dos adolescents 
que tenien les hormones més 
revolucionades que el comando de 
les FARC, que sols pensaven en les 
cançons de Maluma i C. Tangana 

i es creien que les xarxes socials eren l’únic 
món. Martina i Joan estaven meravellats amb 
la seua nova afició convertida en professió. 
Ella era una enganxada del Tik Tok, havia 
aconseguit una barbaritat de followers i Joan 
ja era bon gamer, però el seu gran objectiu 
era ser com Ibai arribant a convertir-se en un 
gran streamer. S’ha dedicat en cos i ànima a 
esta professió. Ell volia ser com el Rubius o 
Willyrex; aconseguiria l’èxit? Havia abandonat 
els estudis, mentre que Martina compartia 
afició i estudis.

Un dia, Joan li va dir al iaio Arnau: estic 
enganxat a les xarxes i em faré ric. I Arnau 

li va dir: de xarxes, ni les de pescar, ni les de 
portar taronges et faran ric. No, les xarxes 
socials, li va dir Joan; jo, de socials, sols 
conec l’assignatura eixa que ton pare sempre 
suspenia. Així que Joan començà a somriure: 
iaio, eres un boomer, un boomer... Jo no soc 
un xiclet d’eixos de mastegar! Cada vegada 
parles més malament i no puc entendre res, li 
contesta Arnau. No, iaio, que eres un vintage, 
un antic.

Joan no aconseguí l’èxit, i passà d’estar 
meravellat a estavellat mentre el iaio Arnau es 
va fer trending topic amb la seua interpretació 
de les paraules del seu net, pujant diferents 
vídeos. Paraules com crush que per a ell és el 
so d’un cotxe en estampar-se, mentre Joan li 
deia que Martina era la seua crush, és a dir, 
que ella era el seu amor. Sorprenentment, 
Arnau va tindre més èxit que el Joan.

MICRORRELAT

É

per Eva Marco i Raro

4.2 L ESTATUA DE ZEUS A OLIMPIA
,, ,
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socarrat

Falsos déus i referents. La senyora Ayuso no para de recordar-nos 
que ella sap fer les coses, encara que només vaja a les palpentes. I, per 
tants errors comesos, per tantes decisions de remar a contra corrent, 
el seu propi poble l’ha elevada a nivell de profeta, mentre la resta de 
comunitats no parem de veure-la com un “meme”. 

per Carlos Arbona i Muros

4.3 L ESTATUA DE ZEUS A OLIMPIA
,, ,
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EL PAIS DE LES MERAVELLES

l país dels valencians és una terra 
de meravelles fruit de la natura que 
modela el paisatge o del treball humà 
al llarg dels segles. Algunes d’estes 
meravelles fins i tot han obtingut 

la distinció com a patrimoni mundial: el 
Palmerar i el Misteri d’Elx i , la Llotja de 
València, la Festa de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí amb les espectaculars 
muixerangues, el Tribunal de les Aigües, el 
vestigi més antic de justícia a Europa encara 
en funcionament o les Falles, les nostres 
festes més internacionals. També compartim 
amb altres territoris la Dieta Mediterrània, 
de la qual la paella és un gran exemple, les 
tamborrades d’Alzira i l’Alcora, l’Art Rupestre 
de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica 
o les construccions de pedra en sec de les 
comarques de l’interior.     

Tenim fins i tot una Terra Mítica, de cartró 
i plàstic, però cap de les meravelles del 
món antic. En aquella època la humanitat 
concentrava els seus prodigis a l’altra banda 
del Mare Nostrum i a Orient, bressol de la 

aquells que van voler ser recordats amb meravelles

E
per Francesc Fernández i Carrasco

4.4 L ESTATUA DE ZEUS A OLIMPIA
,, ,

<<Al segle XX i també 
al XXI, els déus no 

sabem on s’han ficat, 
però els hòmens i les 
dones continuem per 
la mateixa senda que 
ja ens van marcar els 
nostres avantpassats, 
amb la mateixa ànsia 

de passar a la posteritat 
per obres més o menys 
megalòmanes i més o 
menys afortunades>>
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nostra civilització: des de la Gran Piràmide de 
Kehops i el Jardins de Babilònia, a les grans 
construccions del món grec i hel.lenístic, com 
el Colós de Rodes, el Mausoleu d’Halicarnàs, 
el Far d’Alexandria o el temples d’Artemisa 
a Éfes i  el de  Zeus a Olímpia. Gran 
monuments que a excepció de la gegantesca 
edificació egípcia, han desaparegut de la faç de 
la Terra.                     

El temps s’ha emportat les pedres, però 
no les arrels d’aquelles meravelles, que 
s’endinsen en l’ambició humana, l’exhibició 
del poder i l’anhel de transcendència. Què 
hem heretat del Zeus Olímpic que Fídies 
va executar amb quantitats immenses d’or, 
vori i banús fa 2.500 anys? Més del que 
ens imaginem si entenem que la figura del 
déu suprem del panteó grec era la màxima 
expressió del poder absolut, arbitrari i injust. 
Dos mil.lennis són poca cosa per a una 
espècie que porta més de de 200.000 anys 
imposant-se al món a base de matèria grisa 
i tecnologia, capaç del millor i del pitjor, 
d’erigir monuments dignes de divinitats com 
de cometre les pitjors crueltats i d’equivocar-
se reiteradament fins a l’eternitat.

Els déus grecs, com Zeus, Àrtemis, Hera, 
Atenea,  Posidó o Afrodita i les seues rèpliques 
romanes, Júpiter, Diana, Juno, Minerva,  
Neptú o Venus,  no eren bona gent, de fet eren 
com la gent mateixa. I no ho dissimulaven. 
Usaven el seu poder absolut i immortal 
en benefici propi i al compàs dels seus 
capritxos. Si algun mortal feria el seu orgull 
desencadenaven una guerra, si alguna bella 
donzella els entrava per l’ull no dubtaven a 
deixar-se arrossegar pel desig, ja fora lliure 
o casada, de grat o per la força, transformats 
en bous o en cignes.  Des de l’Olimp movien 
els fils dels humans com si es tractara de 
titelles, sense cap ètica comparable a la del 
Déu de jueus, cristians o musulmans. Les 
divinitats olímpiques responien exactament 
als patrons humans i actuaven en funció de 
la seua voluntat sectària des del seu poder 
omnipotent i etern, sense atendre a cap sentit 
de la justícia. 
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Al segle XX i també al XXI, els déus no sabem 
on s’han ficat, però els hòmens i les dones 
continuem per la mateixa senda que ja ens 
van marcar els nostres avantpassats, amb la 
mateixa ànsia de passar a la posteritat per 
obres més o menys megalòmanes i més o 
menys afortunades. I els valencians no som 
precisament l’excepció.

El principal emblema es diu la Ciutat de les 
Arts i les Ciències, situada al final del llit vell 
del riu Túria, la zona verda urbana més gran 
d’Europa, salvada del formigó in extremis 
als anys huitanta, una autèntica meravella. 
Este gran espai d’arquitectura blanca com els 
ossos d’un esquelet de joguet, projectat per 
Santiago Calatrava, ha esdevingut el principal 
atractiu turístic del Cap i Casal. Set són els 
seus components, set com les set meravelles 
de l’antiguitat, la suma del número tres, que 
representa el diví, i quatre, la xifra d’allò 
terrenal. Set, el número màgic, també el dels 
pecats capitals i el de les virtuts: l’Hemisfèric, 
el Museu de les Ciències Príncep Felip, 
l’Umbracle, l’Oceanogràfic, el Palau de les Arts 
Reina Sofia, l’Àgora i el Pont de l’Assut de l’Or. 
La huitena meravella del complex, els tres 
gratacels dissenyats i cobrats per l’aspirant a 
Fídies valencià, de moment espera l’hora de 
materialitzar-se que arriben vells temps. No 
hi falten les referències al poder monàrquic, 
curiosament de nissaga grega, ni a la cultura 
clàssica.

La veritat és que el conjunt és imponent i ha 
canviat la imatge de la ciutat, que a pesar de 
posseir meravelles gòtiques universals com la 
Llotja de la Seda, espais tan imprescindibles 
com el Mercat Central, l’Estació del Nord, 
el Museu Sant Pius V i el Mercat de Colon, o 
festes tan internacionals com les Falles, mai 
no havia atret tants visitants com ara, amb 
l’ajuda dels creuers i els vols de baix cost.

No sabem si les set meravelles antigues 
ocultaven algun dels set pecats capitals, a 
banda de la supèrbia dels seus patrocinadors 
o l’enveja que impulsava els projectes i 
despertava al mateix temps, a més de  la ira 
incontenible de Zeus.
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En el cas de les meravelles valencianes, a 
més de la supèrbia i la megalomania, no 
seria descartable algun que altre atemptat a 
l’ètica, o almenys és el que es podria deduir de 
l’anàlisi dels comptes i els pressupostos inicials 
i finals. En un principi ens anava a costar sols 
308 milions i la xifra final només es va desviar 
974. Al remat 1282 milions, quatre vegades 
més del que es va anunciar, una miquinòria, 
sobretot perquè l’anem a pagar cada valencià 
i valenciana de les nostres butxaques. Inclosos 
els 94 milions que es va embutxacar Calatrava, 
a pesar que el trencadís no aguantava o de la 
pífia de l’escenari de l’òpera, entre molts altres 
desperfectes.

No era cap novetat si repassem els números 
d’altres meravelles valencianes com la ja 
citada Terra Mítica amb 96 milions més dels 
inicialment previstos; la Ciutat de les Llums 
d’Alacant, que Berlanga volia per a Sagunt 
i que no funciona com a tal des de 2014, 
que havia de costar 101 milions i finalment 
va resultar per 274, a més que la Comissió 
Europea va declarar il.legal  l’ajuda pública de 
265 milions. Una tradició que va continuar 
amb el 195 milions per a un aeroport com 
el de Castelló, que no tenia avions, però 
sí abuelito, o el famós circuit fantasma de 
Fórmula 1, que va fregar els 100.

Cada any se celebra a València una processó, 
la del Corpus, que és una d’eixes meravelles 
que el temps devastador ha volgut conservar 
durant  més de 600 anys, un autèntic retaule 
d’història  on destaca la dansa de la Moma, 
símbol de les virtuts, i els set momos que 
representen els pecats. Evidentment triomfa 
la dama blanca contra la fosca corrupció dels 
set personatges que l’acompanyen. El temps i 
la justícia acaben situant, quasi sempre, cada 
peça del tauler al lloc que li correspon.

Les virtuts les van heretar jueus i cristians 
de la filosofia clàssica, concretament de Plató, 
qui en la seua República ja enuncia que en la 
gestió de la ciutat “clarament, cal ser assenyat, 
valent, seré i just.” Algunes de les meravelles 
que hui admiren milions de persones d’ací 
i d’allà, serien més meravelloses si haguera 

imperat la prudència, la justícia, la 
temprança o la fortitud en comptes de la 
corrupció i el malbaratament.

El Gat de Cheshire, el personatge més 
filosòfic i enigmàtic d’Alícia al País de les 
Meravelles diu que “L’ordre correcte de les 
coses és, sovint, un misteri per a mi.” Potser ho 
pensa perquè els humans som els únics 
animals que entropessem contínuament en la 
mateixa pedra, i si no que li ho pregunten al 
coronavirus.

(dalt) Projecte Rascacels “València/Alacant/
Castelló“ de Calatrava que mai es va fer realitat. 

(baix) Torre Miramar, estat actual d’abandó

4.4 L ESTATUA DE ZEUS A OLIMPIA
,, ,
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MAUSOLEU D ALICARNAS

Any de creació: 253 a.C.
Localització: Bodrum (Turquia)
Metres d’alçada: 46m
Material: Pedrai marbre
Destrucció: 1404 d.C.

MAUSOLEU D ALICARNAS

« La mort no és tan 
greu; el dolor sí. »  

André Malraux
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El terme mausoleu s’origina a partir de la 
creació d’aquesta meravella, potser la menys 
coneguda de la llista de set: el Mausoleu 
d’Halicarnàs, també anomenat sepulcre de 
Mausol. Construït entre el 353 i el 350 aC, 
va ser un temple funerari per a Mausol, un 
sàtrapa de l’Imperi Persa, i ordenat per la 
seua esposa i germana Artemísia II de Cària, 
actual Turquia. Van ser contractats els millors 
arquitectes, constructors i artistes per a la 
seua realització. Es va disposar damunt d’un 
pujol, i va arribar a fer 45 metres d’alçada, de 
marbre blanc i coronat per escultures que 
representaven la lluita contra els centaures 
i contra les amazones. La terrassa estava 
decorada per 36 columnes jòniques i una 
infinitat d’escultures, i en la teulada, una 
quadriga tirada per Mausol. El mausoleu va 
suportar les invasions i la destrucció de la 
ciutat per Alexandre el Gran, els bàrbars i els 
àrabs, però finalment va ser destruït per un 

terratrémol l’any 1404. Actualment podem 
contemplar només les seues ruïnes.

Estarem tots i totes d’acord que la gran 
meravella de les nostres vides és inicialment 
la vida en si, estar vius i vives. La mort, per 
contra, també és una meravella, encara que 
ningú vol que arribe d’una forma injusta. Vida 
i mort, mort i vida. Parlarem del Sagunt mort 
i oblidat, de tot el que es tenia i ho deixàrem 
morir en l’oblit, i de l’immens privilegi de 
viure la nostra llengua, les nostres arrels, el 
nostre folklore. A més, parlarem de la lluita 
per viure una vida sense pors ni traves, viure 
i estimar com hom vulga viure i estimar, i de 
la persecució que continua vivint el col·lectiu 
lgtbi+. Finalment, parlarem del dret a viure 
però també del dret a morir quan algú el 
trie i d’una forma digna, de l’eutanàsia i de 
l’aprovació de la nova llei que la preveu i la 
respecta.

MAUSOLEU D ALICARNAS

« L’homofòbia contribueix a 
reforçar la fràgil heterosexualitat de 

molts homes. »  
Elisabeth Badinter

« Una llengua no mor 
perquè no guanye nous 
parlants: només mor si la 
deixen de parlar aquells 

qui la parlen. »  
Manuel Sanchis Guarner
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ELS inDESINENTER

a uns anys, uns quants anys, com a 
responsable de l’organització dels 
Premis Literaris Ciutat de Sagunt vaig 
anar a cal senyor Ninyoles a portar-li 
la invitació per a l’acte de lliurament 

dels guardons. Havia passat mil vegades per 
aquella placeta on vivia, però no havia gosat 
de tocar-li a la porta. El saludava molts dies en 
arribar a Sagunt a treballar, quan ell baixava de 
la pujada al Castell i el Camí Reial i marxava 
a València a la Conselleria de Cultura. Rafael 
Ninyoles era una referència ineludible i mítica 
per als estudiants de Filologia pels seus estudis 
clàssics i pioners en Sociolingüística. No 
negaré que tenia un neguitet alegre en tocar a 
aquella porteta...

Rafa va obrir la porta, es va ajustar el sonotone 
i em va fer entrar a aquella casa medieval 
rehabilitada. A les butaques de la saleta vam 
xarrar una estona sobre Sagunt, sobre el futur 
de la llengua, sobre els polítics valencians d’ací 
i d’allà, sobre planificacions lingüístiques... En 
fi, coses del gremi. De tota aquella conversa, 
em ve sovint a la memòria una frase sobre la 
contraplanificació que en aquell temps  

–també ara– practiquen alguns poders públics 
contra el valencià i la seua recuperació social 
efectiva: «¿Quan es cansaran d’anar en contra 
de la llengua?», va dir el sociòleg. Era com el 
«Quousque tandem abutere, Catilina, patientia 
nostra?» de Ciceró, pronunciades a finals 
de l’any 63 aC al senat romà en descobrir 
la preparació secreta d’un colp d’estat del 
noble Catilina contra el govern legítim de 
la república. El noble traïdor Catilina era un 
populista que volia rebentar el sistema legal 
des de dins i reprén una vella conspiració quan 
el seu grup no guanya les eleccions.

(Nota dispersa: quan diuen que els clàssics tenen 
esta categoria és pel poder de parlar de fets i 

sentiments tan universals que els trobarem repetits 
al llarg de la història...).

En el terreny de la llengua també hi 
ha conspiracions; fins i tot, una política 
lingüística passiva, de deixar fer, de no 
prendre decisions, és un tipus de política 
lingüística amb conseqüències, no cal dir 
que nefastes. Diuen que els valencians som 
especialistes en el llançament de pedres a la 

(a favor i contra la llengua)

F
per Óscar Pérez i Silvestre
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nostra teulada. De vegades ho fem amb la 
gent de dins, criticant i tirant per terra el seu 
esforç; en definitiva, fent crítiques poc o gens 
constructives. Altres vegades, busquem fora 
de casa els culpables de les nostres incapacitats 
col·lectives; els acusem de portar banyes i cua i 
de ser els responsables de tots els nostres mals, 
ja siga en l’àmbit econòmic, laboral, social i 
també cultural. Sí, també en el cultural.

Si partim del principi que una llengua és 
l’eix transversal que connecta tots els trets 
identitaris d’un poble i és la transmissora de 
tot el que el defineix, ens adonarem de seguida 
que no només l’hem de lligar al concepte 
de Cultura sinó a tot el que conforma una 
manera d’entendre la vida, ni millor ni pitjor 
que qualsevol altra. Això no obstant, un dels 
reptes més difícils que tenim al voltant de la 
situació de la llengua i la cultura del nostre 
territori és intentar fugir dels constants 
discursos apocalíptics mentre esperem que les 
institucions facen una faena que ens  
correspon a tots.

S’està consolidant la idea que l’ús social de la 
llengua està retrocedint de manera alarmant, 
que el seu abast social està minvant, que en 
alguns llocs estem arribant a un punt de no-
retorn i que si continuem així tot està perdut. 
Això pot ser cert en part, però també ho és 
que es donen altres indicadors positius que 
hem de valorar per no perdre la perspectiva i 
perquè des del catastrofisme no aconseguirem 
aturar el que tant i tantes vegades vaticinen. 
Si només emprem un discurs apocalíptic per 
a il·lustrar la situació actual i el futur de la 
llengua, estem enviant el missatge que ja no 
cal lluitar i esta és la millor manera perquè els 
presagis s’acaben complint. Les batalles per les 
causes justes es perden quan les donem per 
perdudes abans de lluitar-les.

És responsabilitat de tots i de cada dia que 
l’ús social del valencià no patisca el retrocés 
que està vivint en certs àmbits. Per tal 
d’aconseguir-ho, és millor que treballem des 
del missatge positiu, sense perdre de vista les 
amenaces –que n’hi ha– i neutralitzar-les. 
Si la nostra llengua és la novena més parlada 
de la Unió Europea, si és la huitena llengua a 

Internet, si té una activitat i tradició literària 
llegida, traduïda, secular i internacional i és un 
idioma plenament codificat, normativitzat i 
estandarditzat, tenim raons per a l’esperança, 
veritat?

L’armari lingüístic

Els pobles assimilats culturalment i 
políticament no solen ser conscients de 
la pèrdua d’identitat genuïna, i fins i tot 
exerceixen ells mateixos un paper proactiu en 
el procés de disgregació cultural, just perquè 
acaben creient –els ho han fet creure gota a 
gota– que és això el que toca fer si el que volen 
és assemblar-se més a l’altre poble que havia 
iniciat l’assimilació, presentat com a millor 
i amb més possibilitats de tot tipus. L’altra 
cara de la imitació és l’autoodi, dos cares 
inseparables d’un mateix fenomen.

L’autoodi, però, no és constant. Si ho fora, 

Campanya d’ús 
i promoció del 

valencià
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acabaria minant la salut de la persona a la 
qual no li agrada alguna característica seua, 
per això hi ha mecanismes de compensació 
que alleugen una dolença tan profunda que 
afecta l’autoconcepte i l’autoestima. Un d’estos 
mecanismes és la idealització compensatòria 
o compensació consoladora. Com deia 
Ninyoles, la dinàmica identitària valenciana 
és bàsicament immobilista i es limita a 
l’adhesió purament emocional de l’individu. 
En tot este procés de despersonalització i de 
desintegració (és a dir, d’homogeneïtzació 
cultural per assimilació) és ben probable que 
apareguen discursos idealitzadors amb una 
funció consoladora o compensatòria que 
tracten de contindre’l, però no de superar-lo.

Tal configuració mental d’una part 
majoritària dels valencians –entre els quals 
es troba una part majoritària dels rectors 
socials–, per necessitat, té un trasllat fidel 
en el món festiu, que és, sense cap dubte, 
un reflex de la societat que les organitza 
i les celebra. No soc dels ciutadans que 
critica amb un aire destructor tot allò en què 
no participa; simplement, no hi participe 
i prou, possiblement per una qüestió de 
temperament, de tarannà inclinat a la 
tranquil·litat. Però, sí que intente remuntar 
el vol per a observar si allò que en diuen 
«la valencianía bien entendida» respon a 
esquemes de comportament lògics. Si no 
és així, com a curiós que soc, sovint em cal 
buscar-hi alguna explicació.

Els nostres rectors socials ho saben ben bé 
això, i pretenen mantindre l’equilibri inestable 
promovent un valencianisme sentimental 
que no exigeix cap compromís d’acció a 
la ciutadania, ocupada en altres afers més 
importants i productius. Deuen pensar això, 
dic jo, perquè no s’entén el grau de marginació 
social de la llengua pròpia dels valencians 
i les lluites aferrissades que són capaços 
d’organitzar ells quan els toquen les essències. 
Si la llengua és també una essència intocable, 
l’haurien de fomentar, però que no ho facen 
en contra de res ni de ningú (en contra dels 
catalans, per exemple), fet que reapareix 
periòdicament quan tenen a la vista unes 
eleccions, i així ens va. Clar, la llengua és tan 
intocable –com una rosella, com una palometa 

de mil colors– que cal no tocar-la ni actuar 
sobre ella; ja desapareixerà el problema. El 
poble, que és molt savi, ho té resumit en una 
expressió plena d’ironia: això és fer com que 
fan.

Deia l’escriptor Josep Pla que «El meu país 
és aquell on, quan dic “Bon dia”, em responen 
“Sí, sembla que fa bon dia”». Per això, fa tres 
anys, el Gabinet de Promoció del Valencià 
del nostre Ajuntament va llançar la campanya 
social «Digues bon dia!», que encara podeu 
observar en les grans pancartes desplegades als 
edificis municipals. El poder d’esta expressió 
és tan gran que, tot d’una, fa traure la llengua 
amagada a l’armari lingüístic que porten 
penjat a l’esquena algunes/moltes persones 
valencianoparlants. Convé continuar invitant 
la gent a eixir d’armaris traumàtics i fer-los 
ascles.

No podem perdre de vista que tot allò que 
no defensem nosaltres i no fem nostre serà 
territori que ocuparan altres per a fabricar un 
discurs acientífic basat en la ignorància i en la 
mala fe.

La cultura tradicional

Gràcies a la tradició oral i, per tant, a la 
llengua, s’ha transmés i s’ha conservat un 
patrimoni fràgil, però que constitueix al 
mateix temps una de les arrels més fortes i 
profundes de la cultura de qualsevol poble. 
De fet, la llengua està inclosa dins la definició 
del que es considera patrimoni immaterial. 
Una i altra han estat sempre lligades perquè 
la primera és el canal de transmissió oral de 
la segona. Per això, cultura popular i llengua 
són igual de fràgils i tenen en comú que el seu 
desús en provoca la desaparició.

Quant al patrimoni immaterial, i per fer 
una mica d’història, al contrari del que va 
passar amb les diferents llengües de l’Estat, 
el franquisme va fer seues determinades 
manifestacions de la cultura popular amb 
la intenció de donar una imatge, falsa, de 
respecte a la diversitat, una diversitat que no 
era perillosa com sí que ho era la llengua.  
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De fet, les úniques manifestacions literàries 
que la dictadura permetia publicar en 
valencià a la premsa del moment eren la 
poesia (amb títols ambivalents al principi) i 
les que tenien relació amb la cultura popular, 
convenientment domesticades. Així, la seua 
folklorització va devaluar durant molt de temps 
la imatge d’este llegat.

Un exemple de la instrumentalització 
política d’algunes manifestacions culturals 
és el que va passar ací amb les Falles, quan 
la dreta hereva del franquisme se les va fer 
seues mentre l’esquerra ho consentia amb 
prepotència intel·lectual i ho contemplava 
sense reaccionar. Tal com explica Pere Fuset, 
«la dreta es va apropiar de la cultura popular 
i festiva, i l’esquerra es va deixar expulsar; 
hi va haver una certa elit en aquesta esquerra 
que es va mirar les Falles com a mínim amb 
indiferència». Això no havia sigut sempre així, 
ja que en la primera meitat del segle XX la 

relació del valencianisme d’esquerres amb les 
Falles va ser molt intensa, les impulsaven i les 
valencianitzaren tant com van poder.

Les festes de les Falles són un moment del 
nostre calendari festiu i social en què sembla 
que fem la volta a la truita de revoltim que 
cuinem al llarg de tot l’any, i això des de fa ja 
dècades. Són ja massa anys de desorientació, 
de desinformació, de combats estèrils i de 
cansament al voltant d’estereotips reductors 
i de prejudicis que costen de fer valdre, però 
pareix que en la nostra societat és més fàcil, 
que som més permeables a engolir-nos els 
no-arguments oficials. Quan cal, només quan 
cal, ens arruixen amb l’anomenada «ideologia 
de reserva», composta pels símbols identitaris 
que ací, a casa nostra, s’han convertit en 
arma ofensiva en boca dels paladins de la 
valencianitat. Celebre, com a observador 
social, que anem superant en alguns aspectes 
les simplificacions històriques que pesen 

Campanya d’ús i promoció del valencià. Elperiodic.com
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damunt de la identitat valenciana com una 
llosa, i també sobre la concepció ridícula que 
una part de la societat valenciana té sobre les 
Falles.

Una trinitat inseparable

Un dels efectes de la destrucció territorial 
és la desaparició d’un vocabulari lligat a 
paisatges i usos perduts. La toponímia i la 
microtoponímia vinculen el paisatge amb el 
llenguatge i l’activitat humana. Si el territori 
s’altera de manera brusca i significativa, 
s’altera també la petjada cultural que 
l’ocupava. Un país arrasat territorialment ho 
és també culturalment i lingüísticament. En 
tenim molts exemples, i només n’exposaré un 
a tall de mostra: quan s’urbanitza un terreny, 
¿algú pensa que aquell tros de territori té uns 
noms tradicionals, uns topònims que podem 
conservar i adjudicar a la nova transformació 
del paisatge? Sense la conservació del territori 
no podrem garantir el futur de la llengua ni 
del nostre país. Si no convertim en un tot 
la defensa de la cultura, del territori i de la 
llengua, sempre hi haurà qui voldrà separar 
estos tres principis per a restar-los força. 
Cultura, llengua i territori s’han de defensar 
de manera conjunta i des de tots els àmbits, 
perquè tots tres són transversals.

L’ autoestima lingüística: bon dia!

La millor manera de protegir un llegat és 
defensar-ne la conservació i garantir-ne el 
futur. Si algunes institucions públiques no 
garanteixen que els ciutadans puguem fer 
servir el nostre idioma a ca nostra i no creen 
els mecanismes que facen possible viure en 
valencià, ho haurem de fer els ciutadans. 
De fet, si han augmentat les denúncies per 
vulneració dels drets lingüístics no és perquè 
se’n produeixen més que abans sinó perquè 
cada vegada tenim més consciència que fer 
servir la llengua pròpia és un dret i no estem 
disposats a renunciar-hi. Cada denúncia 
pública d’un cas concret és un acte d’afirmació 

i reivindicació, però també un exercici de 
pedagogia davant de qui incompleix la llei i 
davant de la resta de la ciutadania.

Catilina es va quedar sol i apartat en aquell 
senat romà l’any 63 aC. Era un conspirador, un 
traïdor, un enemic públic. Ciceró va denunciar 
públicament les seues maniobres contra la 
pau social i els senadors feren el buit al díscol. 
Observeu la imatge d’este fresc de Cesare 
Maccari: els escons del seu grup s’han buidat 
i els senadors s’amuntonen a l’esquerra de la 
imatge en senyal de rebuig. Catilina no feia 
en aquell moment un acte de penediment 
públic. No. Ell, indesinenter, mentre ressonaven 
les acusacions d’un vehement Ciceró al bell 
mig de la cúria, ja planificava els següents 
moviments contra Roma...
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Ciceró denuncia Catilina. Fresc de Cesare 
Maccari al Palazzo Madama de Roma (1889). 

Wikipèdia
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mausoleus perduts

o és fàcil parlar del Mausoleu 
d’Halicarnàs, sobretot perquè no 
queda res d’ell, o pràcticament 
res. De fet sols disposem de les 
descripcions d’alguns cronistes 

antics que donen mesures i formes i que, 
juntament amb alguna excavació que s’ha 
fet en època més moderna, han servit per a 
fer unes interpretacions més o menys dignes 
del monument. Relacionar el concepte de 
la mort amb les pèrdues patrimonials fent 
referència al cas de Sagunt sembla un poc 
més viable, encara que pot quedar, com diria 
un amic —agafat pels pèls—, que per cert 
i fent una semblança a la meua persona, ja 
no tinc; o com li passà al meu poble, al qual 
també li anaren caient a poc a poc. El concepte 
de la pèrdua patrimonial, i deixem de banda 
ja els cabells, és un plantejament molt antic, 

encara que la seua consideració ha passat per 
diferents èpoques en les quals la seua valoració 
ha estat molt canviant, com a mínim. Hem de 
pensar que davant de totes les consideracions 
i normatives actuals per a la conservació de 
monuments, amb les quals tenim tendència 
a pensar que hui som superiors, els nostres 
avantpassats també van tindre en consideració 
la qüestió monumental com a patrimoni, 
encara que van comprendre, potser millor 
que nosaltres, que el temps no perdona i així 
ha quedat. Amb tot açò, jo no soc partidari 
de pensar que qualsevol temps passat va ser 
millor i com ha quedat escrit per diferents 
persones, simplement va ser anterior.¹

el sagunt que ara no podem veure

N

per José M. Palomar i Abascal 

 1- La dita l’he llegida en diferents llocs, llibres 
també, però em quede sempre amb la dels Luthiers.

5.2 mausoleu d alicarnas
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Halicarnàs va ser una molt pròspera ciutat 
de cultura grega encarada al mar Egeu, a la 
costa de Caria i, com ja he dit, que el temps 
i les circumstàncies no perdonen, hui està 
situada a Turquia amb el nom canviat de 
Bodrum. El cas és que cap al 350 aC allí va 
viure el tal Mausol, un sàtrapa local que va 
aconseguir ajuntar els dos ingredients bàsics 
per a fer-se un monument: diners i poder. 
Amb aquests dos fonaments li van projectar el 
monument, que acabà la seua dona, que també 
era germana i uns anys després de morir el 
tal Mausol el van inaugurar (la dona). Com 
que va quedar tan impressionant i ben fet, va 
entrar per la porta gran en una mena de llistat 
de meravelles globalitzades de l’època, amb 
monuments dignes de recordar que estaven 
escampats per tot el món conegut antic. No 
va ser un llistat exhaustiu, tot cal dir-ho, però 
gràcies a aquesta recopilació han passat a la 
història els monuments coneguts com les set 
meravelles del món. I és que aquests temes de 
la monumentalitat van molt en consonància 
amb alguns tipus de mentalitat humana i, 
segons anem trobant i sabent coses dels antics 
i moderns, ens adonem que no sols es desitja 
que et coneguen en vida, sinó també que et 
recordem després de mort. La natura, la mare 
natura, que té molt de seny  (però també 

molt mala llet), ho fa més fàcil i més senzill 
i en arribar el dia assenyalat ens iguala en 
tot i deixa les coses més clares que l’aigua de 
Betxí. A Mausol i a la dona els van posar al 
monument que, donades les seues mesures 
i grandària, va fer que perduraren en el 
record per molts anys, fins que la màquina 
endreçadora del temps començà a desbaratar-
ho tot. I, a poc a poc, el monument anà 
desfent-se, primer amb l’ajuda de l’home i 
després d’un terratrémol que el va deixar molt 
malament, els cavallers de Sant Joan, cap al 
s. XVI, aprofitaren tota la pedra caiguda per 
a refer un castell. A Sagunt no hem tingut, 
almenys que se sàpiga, cap Mausol i no sabem 
de cap sepultura monumental antiga.² 

(dalt) Algunes de les diferents interpretacions 
del Mausoleu d’Halicarnàs. 

(baix) El que queda del Mausoleu a l’actual 
ciutat de Bodrum, Turquia.

 2- Antiga no, però moderna sí, i al cementeri de Gausa hi 
ha alguns “mausoleus” menuts pels quals també va passant 
el temps. Sembla que amb les despeses de morir-se i 
els preus, censals i impostos de tot el que volta el tema 
funerari, aquests mausoleus familiars són difícils i cars de 
mantenir.
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Sí que hem tingut morts i cementeris; de 
morts, n’hi ha soterrats per bona part de la 
ciutat, els més antics potser siguen algunes 
urnes i restes d’inhumacions ibèriques 
trobades a la falda del Castell, mirant a Santa 
Anna, en les oliveres de Puro. Després, ja del 
temps dels romans, ens conta Chabret que 
al camí Reial van eixir alguns monuments 
funeraris i també a la necròpolis de l’Estació, 
sembla que bastida a vora camí de la Via 
Augusta. Del temps de l’edat mitjana són els 
morts trobats al fossar Major, el del Loreto, 
davant de l’Ajuntament vell, on hi havia un 
poc de tot; musulmans i cristians barrejats 
per la terra i el temps fins que, per qüestions 
urbanístiques (de les de final del s. XVIII), van 
traslladar el lloc al que fem servir hui, a Gausa. 
Després tenim també el fossar de la Trinitat, 
davall de les cases del mateix raval, als carrers 
del Remei i de la Trinitat. Ens falten encara 
dos cementeris per anomenar; un és menut, 
parroquial i medieval, al costat de l’església del 
Salvador, i l’altre l’actual, el que van fer nou al 
s. XIX a l’eixida de la població cap a València, 
a la partida de Gausa i al qual he sentit 
anomenar com el “Garroferal de Perança”.³ 
I em deixe els menuts, per exemple, el de les 
monges de Santa Anna o el dels Jueus. El 
del convent més menut i el de la jueria més 
gran, escampat pels voltants del Teatre Romà, 
davall dels murs del Castell. I no acaba ací la 
cosa, ja que antigament era costum soterrar 
també dins de les esglésies, amb sepultures 
individuals a les capelles, també dins dels 
“vasos” i per als morts de relleu, que anaven 
a la cripta. Com es pot veure, hi ha ossos per 
a donar i vendre i encara n’eixirien més si 
es feren excavacions; ossos i monuments, 
vull dir. Però deixem ara les tombes i anem 
a veure alguna cosa dels monuments i, amb 
tot, abans de seguir, he de dir que ací a Sagunt 
el temps i sobretot els humans han fet les 
coses exactament igual que a Halicarnàs i 
per extensió com en totes les parts del món: 

queden coses i se n’han perdut d’altres, així 
de senzill. Amb aquests pareguts vull dir que, 
com en altres llocs, també hem patit a Sagunt 
alguna pèrdua patrimonial molt seriosa i ara 
sí que en vull fer menció d’alguna.

Com ja saben els saguntins i sospiten alguns 
estudiosos, la ciutat de Sagunt quasi sempre ha 
sigut més famosa que gran i, en conseqüència, 
va tindre els monuments adaptats a la seua 
població i a les seues possibilitats (i a les dels 
seus governants). Això sí, sobretot en l’època 
d’esplendor romana, Sagunt va tindre de tot, 
encara que per diverses circumstàncies dos mil 
anys després encara hi ha coses a trobar. Com 
a patrimoni memorable podem començar 
a parlar de les fortificacions ibèriques de la 
muntanya del Castell, de les quals ens queda 
poc. Hi resten escampats alguns llenços de 
muralla i torres que han hagut de suportar 
com han pogut el pas del temps i de l’home, 
començant pels desastres per la qüestió 
aquella de quan van renyir cartaginesos i 
romans i ho pagaren d’entrada els saguntins. 
És cert que als treballs dels cartaginesos van 
contribuir els humans, ja que, i tampoc fa 
tants anys, van considerar que la muntanya del 
Castell era una bona pedrera i la van fer servir 
sense més consideracions. La veritat és que 
queden algunes parts on es pot veure alguna 
cosa de traçat dels murs ibèrics, que sens 
dubte delimitaven una gran ciutat de l’època, 
però com que estan en la dita muntanya 
del Castell i allí es fan poques coses, molt 
limitades vull dir,⁴ ja que la qüestió ibèrica 
visible va quedar un poc arraconada. Però si 
busquem trobem i encara ens queda el bou, 

3- Potser un tal Pere Insa? No ho sé i ho he 
comentat i he llegit algun article al voltant d’aquest 
cementeri, però no ho he pogut esbrinar. 
4- Escrivint aquestes línies han donat la notícia que 
destinaran uns diners, sembla que molts, per a la 
muntanya del Castell. Ora pro Novis.



95

això sí, amb les banyes trencades; una bona 
escultura ibèrica d’un bou sedent, molt ben 
conservat i trobat per casualitat en un jaciment 
arrasat, en uns terrers llindars amb el terme de 
Faura. El cas és que malauradament no ens 
queda molt d’ibèric, malgrat el poder i renom 
que va tindre la ciutat i hem de comprendre 
que ha passat molt de temps i han vingut uns 
altres que com sempre han trencat o aprofitat 
el que hi havia.

 I passant als romans, ah!, els romans, 
aquests sí que sabien fer les coses i damunt 
encara podem 
gaudir-ne d’algunes, 
que aquesta gent 
les feia sense 
obsolescència 
programada, sense 
res a veure amb 
una rentadora 
moderna, fetes per 
a durar. Bo, no és 
tan bonica la cosa 
i el temps tampoc 
passa debades per a 
les obres romanes. 
I ací he de dir 
que les construccions romanes aguanten 
raonablement el temps, però no les malifetes 
dels hòmens, i n’hem fet de bones a Sagunt, 
deixant passar algunes oportunitats que ja no 
es presentaran mai. Ja he comentat abans el 
tema del reaprofitament dels elements antics 
i ací a Sagunt la rapinya ha sigut brutal. Tot 
el qui ha fet obres al Castell ha aprofitat els 
materials que tenia a l’abast i així s’han desfet 
murs i temples per a bastir muralles, com les 
de la banda nord que uneixen la Ciutadella 
amb la punta de l’Esperó (antic castell de 
Barrània que mira al Garbí) que conserven 
al seu basament les columnes d’un temple 
romà. Però sens dubte el monument que 
més fama i importància ha donat a Sagunt, la 

nostra joia de la coroneta, és el Teatre Romà. 
El monument que havia suportat el pas del 
temps amb decència havia quedat en un estat 
de conservació prou sencer i, malgrat que 
sempre havia servit de pedrera per al poble, 
conservava i es podien veure totes les seues 
parts; algunes, és cert, com l’escena que ja era 
derrocada. Però al temps de la guerra amb 
Napoleó els defensors espanyols del castell 
van decidir que allí es podia amagar l’enemic 
i van efectuar diverses voladures, de manera 
que desaparegué tota la seua part superior i 
la cosa no anà a més perquè uns amics de la 
cultura pregaren davant de les Corts (de Cadis) 

i dels polítics que 
pararen per favor tot 
allò, que ja hi havia 
prou desgavells amb 
la mateixa guerra com 
per a continuar per 
aquell camí amb el 
monument saguntí. I 
així el podem veure 
ara, al mateix lloc, 
amb la càrrega de 
les restauracions 
i rehabilitacions 
actuals, que ens poden 

paréixer millor o pitjor, però que quedaran 
com a natural conseqüència del pas del temps 
i de l’home.

 Continuarem amb el tema romà. 
Què podíem fer a Sagunt amb un circ romà 
pràcticament sencer? Doncs fàcil, construir 
una avinguda damunt. Xe, que no sabeu que 
hi era? Home, clar que sí. S’ha conegut de 
sempre i fins i tot els cronistes moderns han 
fet menció i alguna excavació menuda.⁵ 

<<Ací a Sagunt el temps i 
sobretot els humans han 
fet les coses exactament 

igual que a Halicarnàs i per 
extensió com en totes les 

parts del món: queden coses i 
se n’han perdut d’altres.>>

5- A banda d’algunes anotacions de viatgers i erudits 
antics tenim les notes més modernes del que han dit 
del monument persones tan preocupades pel patrimoni 
com van ser els dos cronistes locals: Antonio Chabret 
i Santiago Bru, que ens van deixar descripcions prou 
completes, fins i tot amb fotografies.

5.2 mausoleu d alicarnas
,,
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El cas va ser que, després de la Guerra Civil 
de 1936-1939, Sagunt començà a reconstruir-
se i a créixer cap a la banda del riu, que és 
on estava el circ (vora riu) i es parcel·laren els 
horts que formaven la zona i el monument, 
construint entre els anys 50-60 del passat segle 
un bon grapat de finques i cases al damunt 
sense cap intenció de conservar ni d’estudiar 
res. Mentida dic, que davant de l’estabilitat i 
solidesa d’aquelles pedres romanes, sí que van 
conservar i aprofitar alguns llenços de murs 
perimetrals per a carregar les finques damunt 
i així es pot veure en algun aparcament 
soterrani. Però tot no varen ser desastres i 
recorde que no fa molt vaig tindre convidats 
i em van demanar veure coses romanes. Els 
vaig portar a veure la Via del Pòrtic i es van 
quedar bocabadats, comentant que allò era 
molt seriós, però que no era molt conegut. 
Vaig haver de contestar que tal vegada seria 
necessària una poca més de propaganda i que 
sens dubte hi hauria moltes més coses pels 
voltants, per exemple un amfiteatre. Amb 
tot allò i el rebentat que estàvem prenent al 
mateix costat, va eixir el tema dels museus, de 
la romanitat, de les excavacions, dels projectes 
amb beques per a excavar i, com que la cosa 
anava a més, vaig convidar el personal a alçar-
se i començar ja la visita a altres monuments 
saguntins, perquè com Mausol, començava ja 
a marejar-me per l’altura en la qual m’estaven 
posant el monument.

 Continuàrem amb la visita des de 
fora a la “Casa dels Peixos” i, com que parava 
prop i gaudíem de temps, ens vam acostar a 
l’església del Salvador. Entràrem pel lateral i, 
amb compte de no destorbar-hi molt, hi vam 
fer una vista ràpida. Ja fora, la dona d’un dels 
visitants, que era de Xàtiva, em comentà que 
era molt bonica⁶, que li recordava la del seu 
poble, la de Sant Feliu, encara que aquesta de 
Sagunt era més gran i menys decorada. Jo li 
vaig fer una curta semblança del gòtic inicial 

de l’època del rei En Jaume i em vaig atrevir 
a explicar-li que també estava decorada com 
la de Sant Feliu. I és que el “mausoleu” del 
Salvador està a València (Cap i Casal) i sembla 
que no tornarà a Sagunt. Es tracta dels panells, 
part d’ells, no tots, del cassetonat mudèjar que 
adornava davall del sostre la nostra església, 
ja que durant la guerra amb Castella (s. XIV) 
trencaren les voltes de l’edifici i per a refer-
lo bastiren una coberta a dues aigües amb el 
cassetonat desaparegut. Supose que aquestes 
fustes policromades quedarien bé dins d’algun 
museu local i no als magatzems de la capital, 
sense desmeréixer cap cosa de la nostra 
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benvolguda València, entesos. Això va ser un 
exemple i per a fer gana pujàrem pel carrer 
Major on em preguntaren per la desapareguda 
“Casa del Bisbe, del Delme” i els seus banys, 
arrasat tot a finals dels anys 70 (crec). No 
continuaré especificant les coses de la visita, 
que cadascú la fa com vol i aquesta, encara que 
obligada, no va ser molt llarga.

 La veritat és que açò que conte són 
sols uns apunts menuts, exemples solts, però 
si mirem al passat no molt llunyà podem 
veure que a Sagunt s’han perdut algunes 
coses patrimonials importants. Amb tot és 

clar que les guerres han tingut molt a veure, 
per exemple la del Francés, les Carlines, o la 
darrera de 1936, que totes ens han tocat, però 
és que davant del que encara ens queda no 
tenim més remei que posar-nos les piles. La 
qüestió patrimonial no té espera a Sagunt, tot 
i que la millor manera d’afrontar la situació 
pense que és anar a poc a poc, i sembla un 
contrasentit, però no. Em ve al cap ara allò 
de treballar la cultura amb un cert consens 
polític com a mínim, dins del que comporta 
açò d’un consens, valorant la disposició 
a afrontar les coses i sempre de cara a les 
dificultats de posar-se d’acord. I és rellevant 
açò; fer comprendre que si volem posar en 
valor tots els “mausoleus” que tenim s’ha 
d’invertir en patrimoni i la gent (els votants) 
ho han de tindre en compte; cal gastar alguna 
cosa en la qüestió. El problema és que hi ha 
moltes coses patrimonials a tocar, de veritat 
que n’hi ha moltes i vull anomenar-ne algunes, 
deixant-me les que encara poden eixir. Ara 
mateix hi ha: tot el recinte del Castell, amb 
les excavacions pertinents, l’ordenació i 
l’adequació dels llocs visitables i, segurament, 
el més car, que és o serà el seu manteniment; 
les actuacions semblants de protecció, estudi, 
i ordenació d’accés i rutes de tota la muntanya 
del Castell; el Teatre Romà amb les seues 
despeses; el pla d’ordenació i rendibilitat de 
tota la part industrial del Port de Sagunt, 
inclosos l’Alt Forn i el museu (amb l’arxiu) 
que mereix; la compra, excavació i posada 
en valor del complex, sencer, dels Banys 
Àrabs del Portal de les Granotes⁷; l’estudi i 
l’aprofitament de les cisternes municipals 
que encara hi queden; la posada en valor 
de les restes del Pont Romà, juntament 
amb l’Alqueria de l’Aigua Fresca; l’estudi i 
l’aprofitament d’una part dels jardins i edificis 
de les oficines de la Fàbrica, la Gerència; 
la protecció, estudi i ajuda per als molins 
antics de la comarca; l’estudi, adequació i 
aprofitament de la  

Algunes de les plaques de fusta 
pintada que formaven part de 

l’artesonat de l’església del Salvador 
de Sagunt, als magatzems del Museu 

Municipal de València.

6- La paraula exacta va ser “cuca”, 
molt cuca.

7- Els esmentats Banys són 
l’edifici més antic visitable que 
queda a Sagunt després del 
Teatre Romà i pense que el seu 
conjunt amb la cisterna de la 
plaça mereixen alguna atenció.

5.2 mausoleu d alicarnas
,,
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Casa de Romeu; l’ordenació i protecció 
integral, inclòs el poblat, del Grau Vell, amb 
la continuació de les excavacions fora i dins la 
mar; la creació d’una aula i tallers d’estudi del 
Sagunt romà ací i a la comarca, amb beques 
d’excavacions anuals. Queden o no queden 
coses a fer i diners on gastar? Hi ha patrimoni 
o no? I penseu que em deixe coses, que la 
cultura no són sols “mausoleus” i pedres, que 
també tenim altres components que són béns 
culturals i a la fi patrimoni.

 Bé, com ja heu vist i llegit en aquestes 
curtes lletres, a Sagunt ens queda un bon tros 
de “Mausoleu d’Halicarnàs” i molta faena a fer 
en totes les seues parts. A banda eixiran més 
coses que sabem que les porta el temps i les 
persones i, juntament amb les oportunitats 
d’ara mateix, formaran eixe conjunt que 
no hauríem de deixar caure. I és que si 
no espavilem anirem perdent patrimoni, 
com Halicarnaso; estarem als llistats de les 
meravelles del món, però ens quedarem, com 
Mausol, amb quatre pedres.

(esq.) Façana de la casa de 
Romeu a l’actualitat. 

(baix) Alt Forn de l’antiga 
Fàbrica, al Port de Sagunt.

5.2 mausoleu d alicarnas
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socarrat

La fina línia entre la vida i la mort es pot 
resumir en què, en El Joc del Calamar, et toque 
el senzill cercle o el paraigües dels collons

per J.T.

5.3 mausoleu d alicarnas
,,
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donar la mort 

otser aquest titular escandalitzarà 
alguns. D’altres pensaran que és un 
contrasentit, o fins i tot una absurditat 
relacionar el cant a la vida per 
excel·lència, és a dir, l’amor, amb la 

negació radical de la vida, la mort. Hi haurà, 
en fi, qui s’esquinçarà les vestidures i posarà el 
crit al cel perquè considera aquesta afirmació 
poc menys que un enaltiment de l’assassinat o, 
pitjor, de les pràctiques nazis d’extermini dels 
més febles.

Anem a pams, però. Primer que res, una 
precisió d’ordre gramatical. No és el mateix 
“donar mort” (per definició assassinar), 
que “donar la mort”. Ho explicava el Dr. 
Luis Montes, autor de l’aforisme que 
encapçala aquest text.  L’article determinat és 
determinant. Segons el diccionari, assassinar 

significa “matar amb premeditació i traïdoria”.  
Donar la mort, en canvi, ajudar a morir a una 
persona que demana acabar amb un patiment 
extrem en una situació sense remei, és 
veritablement un acte d’amor. 

I si qui ajuda a morir és justament una 
persona estimada, és un acte d’amor infinit. 
Des de Ramon Sampedro a Maria José 
Carrasco l’ajuda a morir ha estat prestada 
sovint per les persones que més els estimaven, 
Ramona Maneiro i Ángel Hernández, les 
seues respectives parelles, que afrontaren el 
propi dolor de la pèrdua dels éssers que més 
estimaven per mor de respectar la seua decisió 
de posar fi a una vida que ja no tenia sentit 
per a ells. Un veritable acte d’amor, per cert, 
que cal situar a les antípodes dels assassinats 
masclistes.

es un acte d amor

P

per Pere Boix i Ferrando

, ,

5.4 mausoleu d alicarnas
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Evidentment, la mort no és cap meravella. 
Viure, és la meravella. Però quan la vida deixa 
de ser-ho, de meravellosa, i esdevé només un 
patiment sense fi i sense remei, donar la mort 
a una persona que la demana perquè no pot 
més, no és sinó una mostra de solidaritat i de 
respecte a la dignitat d’eixa persona.  
Una mostra d’humanitat en definitiva. 
En aquest sentit, sí que podríem dir que la 
meravella és deixar de patir. 

Curiosament els nostres condicionants 
històrics i culturals ens permeten acceptar més 
de grat el fet de donar la mort a un animal 
de companyia per estalviar-li un patiment 
innecessari, que a una persona estimada. No 
cal que el nostre gosset ens ho demane, li 
encomanem al veterinari que per favor faça el 
que calga per a que l’animalet no patesca. Però 
quan és l’àvia o el pare, tot i que la situació siga 
terminal, apareix de vegades allò de “doctor, 
faça tot el que puga”. I, avui en dia, amb els 
avanços de la medicina, “tot el que puga” pot 
significar allargar innecessàriament l’agonia 
o afegir patiments que podrien haver-se 
estalviat de no ser per l’obsessió de perllongar 
la vida per damunt de tot. D’això se’n diu 
acarnissament terapèutic i ara com ara es 
considera una mala pràctica mèdica, tot i que 
encara se n’hi donen de casos malauradament.

Venim d’una cultura i d’unes creences en 
què la mort es considera fora de l’àmbit de 
les nostres decisions. Tots hem de morir, això 
ho sabem, però ni el quan ni el com semblen 
cosa nostra. Hem d’esperar a que la màquina 
de la vida, que és el nostre cos, s’ature per ella 
mateixa, encara que això ens comporte dolors 
i patiments extrems. Així, la llibertat de decidir 
els nostres destins, que reclamem i tractem 
d’exercir al llarg de tota la vida, s’esfuma en 
el  moment suprem del final i se’ns diu que 
simplement hem “d’esperar la mort”. Però, de 
vegades, costa molt morir-se. Molt de temps i 
molt de patiment.

Des del convenciment de que cadascú de 
nosaltres som els únics propietaris de la nostra 
vida i de que ningú -d’aquest món o d’un 
altre si n’hi hagués- té el poder de decidir 
sobre nosaltres mateixos, reclamem el dret a 
determinar el com i el quan de la nostra mort.  
Un dret que a ningú no obliga, però que a 
ningú no exclou. El reconeixement del dret a 
decidir sobre el final de la pròpia vida permet 
no exercir-lo a qui així ho considere, d’acord 
amb els seus valors i creences, però deixa la 
porta oberta per a fer-lo efectiu a qui, també 
en coherència amb els seus valors, vullga 
prendre les decisions que li semblen més 
adients. En altres paraules, el reconeixement 
del dret permet a les persones contràries 
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a l’eutanàsia mantindre intactes les seues 
opcions, mentre que sense el reconeixement 
del dret, les persones favorables a l’eutanàsia 
no en tindrien cap d’opció.

Ara fa un any el Congrés dels Diputats 
aprovava una llei que reconeix el dret a 
l’eutanàsia, és a dir, el dret d’una persona a 
demanar ajuda mèdica per a morir (el com) 
en el cas de que una malaltia terminal i 
irreversible li genere una situació de patiment 
insuportable (el quan). Un avanç cívic que 
ens situa al grup capdavanter dels països 
democràtics, i que cal saludar decididament 
tot i que resten molts aspectes susceptibles de 
millora.

El fet és que a Espanya ara com ara una 
persona pot demanar ajuda per a morir en el 
marc del sistema sanitari si està en una situació 
de patiment extrem que se li fa insuportable, 
bé siga per una malaltia terminal irreversible 
o bé per una situació crònica impossibilitant 
de gran dependència. Un càncer terminal 
podria ser un exemple del primer supòsit i 
una paràlisi completa, del segon. 

El procés d’eutanàsia es posa en marxa si (i 
només si) una persona, en alguna d’aquestes 
dos situacions, manifesta voluntària i 
lliurement la seua decisió de deixar de viure. 
No hi ha cap possibilitat d’aplicar l’eutanàsia 
sense que la persona interessada (i només ella, 
per ella mateixa) la demane de manera clara 
i reiterada. Cal remarcar-ho en atenció als 
apocalíptics conspiranoïcs que alerten sobre el 
potencial exterminador de la llei d’eutanàsia 
sobre ancians, persones en situació de 
dependència i grups vulnerables en general.

La llei espanyola és, potser, la més garantista 
de les actualment existents en tot el món. 
Tant, que podria arribar a dificultar l’exercici 
efectiu del dret per un excés de garanties. En 
primer lloc, la sol·licitud d’eutanàsia s’ha de 

demanar dos vegades en un termini de quinze 
dies i després de sengles processos deliberatius 
amb el metge sobre les distintes possibilitats 
terapèutiques. Si a criteri del metge hi han 
motius per iniciar el procés d’eutanàsia, 
cal una segona opinió independent d’un 
especialista que confirme aquest extrem. 
I encara, abans de fer efectiva l’eutanàsia, 
una Comissió de Garanties ha d’emetre 
judici sobre si es compleixen o no tots els 
requeriments legals. Es calcula que en el millor 
dels casos el procés pot durar 45 dies i ja se sap 
d’alguna persona que ha faltat de mort natural 
abans de concloure’l.

Als països amb més anys d’aplicació d’una 
llei d’eutanàsia, Bèlgica i Holanda, la mort 
assistida representa entre un 2% i un 4% de 
les defuncions i les situacions més freqüents 
per les quals es demana són el càncer, les 
malalties neurodegeneratives (ELA, Parkinson, 
etc.) i les tetraplegies. Les edats en què més 
se sol·licita l’eutanàsia són entre els 50 i 70 
anys, és a dir, gent major però no ancians (una 
dada contra el mite de l’extermini eutanàsic 
dels vells). El perfil més habitual de persones 
que sol·liciten l’eutanàsia en aquests països 
és el d’un pacient de càncer terminal amb 
estudis superiors i de nivell socioeconòmic 
alt. D’altra banda entre un 25% i un 50% de les 
peticions d’eutanàsia són rebutjades per no 
complir els requeriments legals, és a dir, hi 
ha una aplicació molt rigorosa de la llei lluny 
d’un sistema de mànega ampla. Per últim, 
malgrat que Bèlgica i Holanda tenen potser 
les millors cures pal·liatives d’Europa, hi ha un 
percentatge de gent (2-4% com ja hem dit) que 
prefereix l’eutanàsia. 

Aquesta última dada convé posar-la en 
relació amb les opinions que amb un on 
sistema de cures pal·liatives quedaria tot resolt 
i no caldria l’eutanàsia. Cal considerar el fet 
que, a més del desig d’estalviar-se el dolor, 
hi ha gent que vol decidir també en quin 
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moment parar. I és que la decisió de morir no 
té tant a vore amb els símptomes que tracten 
els pal·liatius sinó amb la manera en que cada 
persona viu el seu propi deteriorament vital.

Les persones no som només biologia. Som 
també biografia. Volem viure molt però 
volem viure bé. La fi de la nostra vida no 
depèn solament del deteriorament biològic 
del nostre cos. Quan la vida deixa de tindre 
sentit i no ens dona més que retorns negatius, 
patiments inclosos, és lícit platejar-se si eixa 
vida val la pena viure-la. I si la conclusió 
d’aquest plantejament és que no, ningú hauria 
de poder imposar a ningú l’obligació de 
continuar vivint. 

Un aforisme final, aquest de Luis Buñuel: 
“vull morir-me viu”.  Potser en aquesta 
frase està resumida la meravella de poder 
decidir sobre la pròpia vida, malgrat 
l’aparent contradicció amb l’instint innat de 
supervivència que mantenim com a éssers 
humans. Personalment no voldria morir-
me però si no hi ha més remei, m’agradaria 
decidir el com, el quan i amb qui.

<<I si qui ajuda a 
morir és justament 

una persona estimada, 
és un acte d’amor 

infinit. (...) Un 
veritable acte d’amor, 

per cert, que cal 
situar a les antípodes 

dels assassinats 
masclistes.>>

5.4 mausoleu d alicarnas
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COLOS DE RODES

Any de creació: 280 a.C.
Localització: Rodes (Grècia)
Metres d’alçada: 32-33m
Material: Ferro i bronze
Destrucció: 226 a.C.

COLOS DE RODES

« Som foc, som pólvora, 
som tradició. »  

Cartell de València 2018
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Hèlios, el déu del Sol, era el primer que veien 
tots aquells que arribaven a l’illa de Rodes per 
mar. En el 226 aC va ser creada la seua estàtua 
amb plaques de bronze sobre una armadura 
de ferro per l’escultor Cares de Lindos i feia 
més de 30 metres d’alçada (hi ha qui diu sobre 
70 colzes, i altres apunten al fet que arribava 
als 80, i la comparen més o menys a l’alçada de 
l’Estàtua de la Llibertat sense el pedestal). Tot 
això va ser per a celebrar la victòria de la ciutat 
davant les tropes de Demetrí, per a honrar 
l’ajuda de la divinitat a la qual adoraven. Conta 
la llegenda que l’escultor primer va donar el 
preu d’una estàtua de 15 metres, després li van 
preguntar el valor d’una del doble d’alçada 
i, en no tindre en compte que el doble de 
dimensió suposava el doble de materials, 
l’escultor va acabar en fallida i es va suïcidar. 
Aquest indici semblava la premonició de la 
catàstrofe, perquè tan sols 66 anys després un 
terratrémol va derrocar l’estàtua.

Durant molt de temps es va creure que el 
Colós tenia un peu en cada extrem del port 
i que els vaixells passaven per davall. Això 
actualment sembla poc probable, ja que 
s’hauria afonat pel seu pes. Es creu, no obstant 

això, que estava situada en l’acròpoli, perquè 
indicis recents expressen que el déu adorat no 
era Apol·lo com es creia, sinó Hèlios. Esfondrat 
i oblidat, va ser espoliat pels musulmans nou-
cents anys més tard.

En aquesta meravella parlarem de la nostra 
meravella: les Falles. El Colós de Rodes va ser 
una falla mítica de la plaça de l’Ajuntament 
de València –en aquell moment, Plaza del 
Caudillo– i, com hem indicat en el pròleg, va 
caure i va tornar a ressorgir un any després, 
com la metàfora del que li ha passat a la 
festa després de l’any de la covid. Enguany 
nosaltres plantem un Colós, i parlarem de 
falles que han sigut colossals, impregnades 
en la nostra memòria, i del transcórrer de la 
història en diversos aspectes de la festa, fent-
la evolucionar –o no– però continuant-la, 
com l’Ofrena  o el 50 aniversari de la nostra 
Junta Fallera de Sagunt. A més, parlarem de 
l’excepcional i de com aprenem d’això: han 
sigut les falles al setembre una meravella de la 
qual tots i totes hem d’aprendre.

Però abans de tot això, Sagunt té el seu propi 
Colós? I quin és?

COLOS DE RODES

« Allò que hem anomenat ofrenització 
de les Falles comença a fer-se una 

realitat a partir dels anys huitanta. »  
En el llibret de Focs de Falla.

« APer a poder gestionar les Falles 
en un context de col·lapse en clau 
constructiva, cal atendre a quatre 

qüestions essencials: el que cal 
rebutjar, el que cal preservar, el que cal 

recuperar i el que cal introduir. »  
Gil-Manuel Hernández
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EL CASTELL
EL COLOS SAGUNTI

per Manuel Civera i Gómez

6.1 colos de rodes
,

, ,

<<Els saguntins, 
com tots els pobles 
del país, podríem 
identificar les set 

meravelles de 
Sagunt tenint en 
compte la funció 

històrica, les restes 
patrimonials, 
la diversitat 

d’ambients, les 
possibilitats 

econòmiques…>>

Mapa del castell i els seus 
diferents accessos i places, per a 
seguiment de l’article, realitzat 

per Manuel Civera i Gómez
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ntroducció

Des de l’antiguitat, els poetes, historiadors i 
filòsofs s’han fixat en les obres excel·lents del 
món. El llistat va ser iniciat ben probablement 
pel poeta Antípater de Sidó en un poema en 
el qual lloava el temple d’Àrtemis (Esmirna) 
al voltant de l’any 140 aC. Després, altres 
escriptors han corroborat, rectificat o substituït 
algunes de les meravelles de l’antiguitat 
(obres que s’han de veure): la Gran Piràmide 
de Gizeh, el Jardins de Babilonia, l’estàtua 
de Zeus a Olímpia, el Temple d’Àrtemis a 
Esmirna, el Mausoleu d’Halicarnàs, el Colós de 
Rodes i el Far d’Alexandria. 

Certament, les meravelles del món és una 
llista convencional; de fet, desaparegudes les 
meravelles de l’antiguitat, a principi del segle 
XXI es van elegir de nou les set meravelles del 
món. Per aquell temps també es va fer al País 

Valencià una votació popular per a elegir les 
millors meravelles valencianes, on els votants, 
en no ser experts en història, arts…, defensaven 
el patrimoni local sense objectivitat. Així no 
es fan les coses perquè, si bé una obra del teu 
poble pot arreplegar més vots, el país perd 
sempre amb criteri general. Els saguntins, com 
tots els pobles del país, podríem identificar 
les set meravelles de Sagunt tenint en compte 
la funció històrica, les restes patrimonials, 
la diversitat d’ambients, les possibilitats 
econòmiques… Al meu entendre serien: el 
Castell, la Ciutat Vella de Sagunt, el Grau 
Vell, el Palància, l’Horta, la Muntanya i el 
Port. De cadascuna d’aquestes meravelles es 
poden omplir moltes pàgines de les seues 
característiques, virtuts, vivències… 

El cas és que el Colós ha estat elegit per 
l’Associació de la Falla de Santa Anna per a 
ser el tema central de la falla. El Colós fou 
una estàtua de bronze de 33 metres d’alçada 
realitzada al segle III aC per Cares de Lindos, 
la qual representava el déu Hèlios. Se situava 
sobre la bocana del port de Rodes, tenia les 

I
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cames obertes i per sota passaven els vaixells 
que havien d’entrar al port, tenia els braços 
flexionats i en les mans sostenia a l’alçada del 
pit un peveter que cremava constantment i 
feia de far i vigilava que cap vaixell enemic 
passara a l’interior dels molls. Avui el Colós 
és un record que s’ha convertit en idea: la 
singularitat de la ciutat de Rodes, la defensa, 
la talaia, l’antiguitat… Aquests mitemes també 
els té el Castell de Sagunt, el qual per a mi ha 
estat el Colós de Sagunt.

La muntanya del Castell i la  
  concavitat nord

La muntanya és el fonament i pòdium 
del Castell. També el Colós s’elevava sobre 
les bases en què acabaven els molls que 
tancaven el port de Rodes. La característica 
corresponent al Castell és que la muntanya 
ha estat ocupada per les elits de la conca 
del Palància des de l’Edat del Bronze per 
a defensar el territori i els camins que hi 
arribaven per terra, pel riu i per la mar. La 
muntanya ha proporcionat des del segle 
VI aC la matèria primera, pedra calcària 
dolomítica, per a construir les muralles, els 
edificis i els habitatges de la ciutat de Sagunt i 
del Castell. I les pedreres, en explotar les betes 
i crear les andanes, han suposat una defensa 
extraordinària del Castell.

Per la muntanya han transcorregut i són 
perfectament identificable els accessos 
al Castell. L’accés est era una senda molt 
empinada que unia el camí de Leiria (Edeta) 
amb la Protecció A (Tres Castellets) i d’ací 
s’accedia a la Plaça A (Salúquia o d’Almenara) i 
a la Plaça B (Fòrum, Alcaid i del Governador). 
L’accés per l’oest era un camí costerut, el 
qual unia la Travessa des del Clot del Moro 
i la Protecció Occidental. L’accés pel nord 
era el més important perquè creuava la 

ciutat de Saiganda (Sakanta, Saguntum) per 
la concavitat nord de la muntanya, passava 
per l’àgora amb el temple al déu protector i 
s’enfilava al Castell defensat per cinc torres que 
encara es conserven amb la base ibèrica.

La muntanya per ella sola hauria de ser un Bé 
d’Interés Cultural de valor incalculable, més 
encara si tenim en compte que la concavitat 
nord de la muntanya ha estat fonamental en 
la història de Sagunt. Tot indica que l’accident 
geogràfic de la concavitat podria haver 
donat nom a la ciutat perquè el nom ibèric 
de la ciutat, Sakanta, té l’arrel lèxica igual 
que el substantiu basc sakan el qual significa 
‘barranc, vall’. La concavitat (barrancada) és 
el cordó umbilical que uneix la ciutat de 
Saiganda (Sakanta, Sakunt…) i el Castell; de 
fet, s’ha aprofitat la concavitat per a construir 
cinc espais emblemàtics que amplifiquen 
més encara la importància del Castell de 
Sagunt al llarg de la història: el camí d’accés, 
la necròpoli ibèrica, el Teatre Romà, la 
necròpoli jueva i el Calvari noucentista. 

El camí d’accés pel nord, el principal accés, 
aprofita la concavitat per a accedir-hi amb 
suavitat. Començant en la Porta Mitjana, creua 
la Plaça Major d’origen visigòtic, accedeix per 
la pujada del Castell, segueix pel carrer de 
Cucaló, arriba a la placeta dels Dolors (una de 
les dues àgores ibèriques de Saiganda) i s’enfila 
amunt pel carrer Vell del Castell. A partir del 
Teatre Romà, pujant a la dreta es té el Castell, 
on identifiquem les cinc torres ibèriques que 
protegien la seua defensa.

La necròpolis ibèrica se situa sota el trencat 
de la lloma de la muntanya, sota les muralles 
del Castell. Els contraforts del Fòrum 
Senatorial envaïren la necròpolis ibèrica i 
la dividiren en dues parts: a l’est hi ha restes 
on es va construir el Temple del Fòrum i a 
l’oest es conserva una part interessant de 
la necròpolis. Es conserven les estructures 
de mausoleu i del carrer que conduïa als 
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mausoleus interiors i potser a les sales de 
creació. Amb la construcció del Fòrum a 
principi del segle II aC, s’ocupà una part 
de la necròpolis i el soterrani del tabulari 
es va convertir en la cripta ibèrica. La zona 
continuà acollint túmuls ibèrics, com indiquen 
les pedres recuperades amb inscripcions 
ibèriques.

El Teatre Romà fou un gran edifici per 
a representar les tragèdies i les comèdies 
antigues. Es va construir en la segona meitat 
del segle I dC i consta de tres ordes com veiem 
en les columnes de l’escena i en la càvea. Sobre 
la càvea està el pòrtic que suportava les grades 
del galliner i al centre es troba l’espai per a 
l’estàtua del déu Dionís. Cal dir que els seient 
de la imma cavea conservaren la titularitat dels 
cavallers escrits en iber. Malgrat tot, conserva 
la sala de màquines completa on hi havia la 
caixa de ressonància, el teló i les màquines per 
a elevar retaules i efectes. Tenia un aforament 
d’unes dues mil persones, la mateixa capacitat 
que el Circ Romà. 

Amb la decadència romana, la comunitat 
jueva estén la necròpolis jueva, la qual va 
des de la perllongació del carrer dels Dolors 
fins a la muralla de Santa Anna i des de la 
ciutat al Castell (inclòs el Teatre Romà). És la 
necròpolis jueva medieval més gran que es 
conserva a Europa, unes quatre hectàrees, on 
podem veure els hipogeus, les fosses rupestres 
i alguna fossa lateral, el mausoleu del rabí Sem 
Tov (els Reba) i el panteó d’Isaac Atzar (interior 
de la tercera torre ibèrica), el cementiri del 
Desgreuge i soterraments. Amb l’expulsió 
dels jueus en 1492 es llavà el cementeri amb el 
Calvari barroc, el qual començava a l’ermita 
de la Sang Nova i acabava en l’església de la 
Magdalena del Castell.

El 1854 es va construir el Calvari noucentista 
aprofitant les andanes de la pedrera ibèrica. 
Ací podem veure les vetes de la roca, les 
marques dels pedrapiquers, algun carreu 

Contraforts

6.1 colos de rodes
,
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preparat i les llargues andanes per on eren 
arrossegades les pedres. És un escenari 
excel·lent on es representà en el segle XIX la 
Passió en Viu, a la fi del segle XIX la tradició 
sis vegades centenària quedà fossilitzada en la 
pujada del jueu anomenat el Galileu o Natzaré 
al Calvari noucentista i a principi del segle 
XXI s’ha recuperat la Passió en Viu i al Calvari 
es representa la crucifixió de l’actual Passió 
Saguntina, que té com a fons les muralles del 
Castell i a escassos metres de la necròpolis 
jueva.

El Castell de Sagunt

El Castell corona la lloma almenys des del 
segle VI aC a partir de la cota 120 metres sobre 
el nivell de la mar i la lloma es troba a una 
altura mitja de 140 metres, si bé l’eminència 
més elevada arriba als 174 m. En la fortalesa 
podem identificar: el Castell pròpiament dit, 
el qual consta des d’època ibèrica de cinc 
places, de les quals quatre estaven destinades 
a ús militar comunicades entre elles però amb 
porta a l’exterior, i una cinquena (la superior) 
on s’ubicava el temple d’Hèrcules i altres 
edificis administratius. Els extrems del Castell 
estan defensats per dues proteccions també 
murades, una situada al nord-est i l’altra a 
l’oest. La diferència entre les proteccions i les 
places és que les primeres no disposaven de 
cisternes domèstiques i públiques, mentre que  

les places sí que en tenien, lògicament per a 
subministrar l’aigua als residents i defensors. 
Cal dir que la forma del Castell és allargassada 
i arquejada, còncava. Ocupa una superfície 
de més d’11 hectàrees (unes 7 les places i 5 
les proteccions), sense comptar accessos i 
pedreres defensives. S’afirma repetidament 
que l’origen del Castell es va produir a partir 
d’un doble recinte que no es troba enlloc. 
L’estructura i les restes ibèriques del Castell en 
tot el perímetre (de les places i proteccions) 
s’identifiquen en les muralles ibèriques, fet 
que evidencia que el Castell és el resultat d’una 
fortalesa militar compartimentada. Sintetitze 
el treball La Muntanya i el Castell que ha 
publicat recentment el Centre Arqueològic 
Saguntí.

<<La concavitat 
(barrancada) és el cordó 
umbilical que uneix la 

ciutat de Saiganda (Sakanta, 
Sakunt…) i el Castell>>

Cisterna ibèrica
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1. La Protecció A del Castell

La Protecció A s’ha anomenat Albacar 
en àrab i Tres Castellets en valencià. Se’n 
conserven els murs ciclopis que aterrassaven 
l’accés est i també en el camí d’accés a la 
Plaça A i a la Plaça B. Els murs ibèrics es 
conserven en la muralla nord, on hi ha la 
primera torre ibèrica que protegeix el camí 
principal d’accés al Castell. El cantó oest estava 
ocupat per la necròpolis ibèrica i fou el lloc 
on s’alçà el temple del Fòrum Senatorial. Les 
restes romanes es limiten al monòpter (tolos 
o templet redó sense cel·la) i a les cisternes 
romanes que es construïren als penya-segats 
de la plaça A (cova de les Armes i penya-segats 
de l’accés a la Plaça B). En l’època islàmica, la 
protecció es va anomenar Albacar (corredor 
entre el Castell i la Ciutat) i es va construir la 
muralla que unia el Castell des de la Torre 
Triangular fins a la Porta Ferrissa de la ciutat. 
Durant l’Edat Mitjana i Moderna, la protecció 
va rebre el nom de Tres Castellets, segurament 
per les tres torres que el caracteritzaven: la 
segona torre ibèrica de l’accés nord, la torre 
redona encarada al carrer dels Herois i la Torre 
Triangular. Durant la Guerra del Francés se 
segregà la Plaça de la Conillera, on es troba la 
cisterna moderna dels Nou Pilars.

2. La Plaça A

S’ha anomenat Salúquia en àrab, d’Almenara 
i Basecourt. La plaça oriental ha estat la més 
forta perquè l’orografia la protegeix per l’est 
i pel sud, pel nord està resguardada per la 
Protecció A i per l’oest per la plaça B. Fou 
l’última plaça que va rendir Anníbal l’any 
219 aC. Les estructures ibèriques d’habitació 
ocupen la gepa de la plaça, si bé podem 

identificar almenys cinc cisternes ibèriques 
en la seua superfície. La porta a l’exterior se 
situa al cantó nord-oest protegida per torres. 
Durant l’època romana acollí edificis nobles 
com demostra l’edifici del sud-oest i el fet de 
trobar tessel·les a la gepa i identificar quatre 
cisternes romanes en l’interior i unes sis en els 
penya-segats del nord-est. Durant el període 
islàmic, la Plaça A s’anomenà Salúquia, perquè 
era la més forta, i fou reforçada encara amb 
la construcció de la torre redona del nord i la 
porta-torre d’Almenara. En època moderna 
i contemporània s’hi construïren casernes, 
magatzems i pavelló de descans, així com les 
bateries de Daoíz i la de Velarde.

3. La Plaça B 

S’ha anomenat del Fòrum en època romana, 
de l’Alcaid en àrab i del Governador amb 
la conquesta cristiana (també de l’Eco, de 
l’església de la Magdalena). La Plaça B es troba 
uns metres més baixa que la Plaça A, conserva 
restes de construccions i cisternes ibèriques. 
A partir del segle II aC començà a convertir-se 
en el Fòrum Senatorial de Saguntum, el qual 
s’acabà en temps de l’esperador Tiberi o de 
Germànic. El Fòrum conserva la cimentació 
del Temple, la Cúria, el Tabulari, la Cripta, 
la Basílica i les tabernae, així com en totes 
les estructures de l’accés sud, la cisterna 
pública, els banys i les presons. Hem pogut 
recuperar dues escultures, el basament dels 
emperadors de la família Júlia, la inscripció 
monumental del Fòrum, la qual deia: “Gneo 
Baebius fill d’Gneus de la família Galèria Gemin 
per testament del germà bessó construí el Fòrum”. 
Les restes del timpà del temple ens permeten 
saber que el temple estava consagrat a Apol·lo. 
La plaça en època romana encara comptava 
amb el Gimnàs que se situava al costat sud-
oest, en la zona que denominem Agarens. La 
Plaça B estava comunicada amb A per la porta 

6.1 colos de rodes
,
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d’Almenara i amb la Plaça C per la porta de 
Mahoma. Els cristians primer i els musulmans 
després desferen el fòrum i el convertiren 
en la Plaça de l’Alcaid, però conservaren 
l’accés a la Plaça A per darrere de les tabernae. 
En el segle XIX es va construir la bateria 
de Menacho sobre els contraforts i la de la 
Governadora a Agarens.

 

4. La Plaça C

En època romana era el Camp de Mart per 
les restes estructurals i les inscripcions amb 
la presència de salis; en època islàmica la 
Plaça d’Armes, i en el segle XIX Sant Ferran 
la part sud i Estudiants la part nord. És la 
plaça central i més gran del Castell i on es 
trobava la porta principal al nord des del 
segle VI aC a l’any 1328 dC, en què es tancà i 
se n’obrí una de nova a la Plaça B que envaïa 
la necròpolis ibèrica i la jueva, porta que ha 
arribat al segle XXI. Els alçats de la porta 
d’entrada estan soterrats, però es conserven 
les estructures del bastió de defensa de la 
porta ibèrica amb murs que arriben a fer més 
de tres metres d’alçada i el lloc de guaita. En 
la part exterior, entre la torre tres i la quatre 
les excavacions exhumaren les restes de la 
muralla cartaginesa. Hi ha a la plaça almenys 
tres cisternes ibèriques, una (la del Llavaner) 
conserva el sostre ibèric. En època romana, 
les estructures del bastió s’aprofitaren per a 
construir cisternes. El camí ascendia i en la 

lloma es troben els basaments de dos edificis 
romans, les quals atribuïsc al temple de Mart 
i al col·legi dels Salis. En època musulmana es 
va construir amb materials romans la porta 
de guàrdia entre la tercera torre ibèrica i la 
muralla i es rejuntaren les grans pedres amb 
decoració omeia. El límit amb la Plaça B es 
va convertir en la façana dels Alcàssers on 
podem identificar la torre de la Campana, la 
porta de Mahoma, la porta de Guàrdia i la 
torre de la Monada. El límit de la Plaça C amb 
la Plaça D (ascens a l’eminència) i la Plaça E es 
desferen perquè els musulmans segregaren 
la D i la Protecció Occidental del Castell, de 
manera que el pla de Sant Jordi s’incorporà a 
la Plaça C. Durant la Guerra del Francés (1810-
1814) es transformà molt la Plaça C perquè 
s’abancalà per a dificultar els assalts i es va 
construir l’atrinxerament, un mur alt i ample 
que dividia la Plaça C en dues. A la part baixa, 
coneguda com Estudiants, es construïren dues 
casernes, una (ara Centre d’Acollida) fou la que 

Cùria

Presons
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ocuparen els Estudiants de València i la més 
antiga i fonda es va convertir en el Cementeri 
dels Francesos. En la part superior, coneguda 
com Sant Ferran, es construïren dues casernes 
més destinades en l’actualitat a Lapidari i la 
bateria de Sant Jordi.

5. La plaça D

Ocupa els accessos i els espais de l’eminència 
i és coneguda com d’Hèrcules i Ciutadella 
de Sant Ferran, i l’extrem oest Albarrana i 
Dos de Maig. En el primer tram es conserva 
una cisterna romana convertida en garita en 
la Guerra del Francés. En el segon tram de la 
rampa d’accés podem veure dues cisternes 
ibèriques enganxades a la muntanya amb la 
finalitat de saciar la set dels visitants i a sobre 
es conserva un pany de mur que aterrassava 
el Fòrum del Temple d’Hèrcules. La pujada 
arriba a la terrassa de l’eminència on es troba 
el forn, la cisterna del Cristo, la bateria 
rasant i en serra que mira a l’est, i al nord 
l’inici de la gorja de Sant Ferran, comú de 
la zona edilícia. El cim de l’eminència està 
protegit per un retall de la roca d’uns quatre 
metres, el qual fa de barbacana amb un fossat 
ample excavat a la roca. S’entra al cim per un 
carrer vorejat de tres cisternes ibèriques, les 
quals limiten el nord el Fòrum del Temple, 
el qual fa 22 metres d’ample per 33 metres 
de llarg, en l’eix central s’alçava el Temple 
d’Hèrcules. Coneixem la planta del temple 
perquè s’assentava sobre la roca i, en netejar 
la zona, van quedar a la vista les traces, 
les quals fan 24,40 m de llarg per 10.27 m 
d’ample. Constava d’atri est (10,27 per 5 m), 
naos (10,27 per 9,3 m), episthodomos (10,27 
per 7,10 m) i atri oest o posterior (10,27 per 
3 m). L’amplada dels murs laterals dels atris 
feien 0,60 m d’ample i els murs de les naus 
feien 0,90 m d’ample. A la naos se situava la 
imatge d’Hèrcules, l’episthodomos estaria 

reservada per a dipositar els exvots. L’atri oest 
era l’accés a l’episthodomos. L’atri principal 
no estava construït sobre pòdium perquè 
encara queden restes del lluïda sobre la roca 
fora i dins de l’atri. Hagueren de ser tetràstils, 
si bé les columnes dels extrems havien de ser 
adossades als murs perquè hem identificat 
alguna columna estriada adossada entre les 
estructures del voltant. El sostre del temple 
devia ser a dues aigües i repartia el pes en les 
tres parets mitgeres dels departaments i potser 
sobre quatre columnes en la naos i dues en 
l’episthodomos. Les dracmes de principi del 
segle III aC amb la representació d’Hèrcules 
amb la clava podrien marcar la construcció 
del temple al déu-heroi fundador mític de 
Saiganda.

El Temple d’Hèrcules fou acabat de destruir 
durant la Guerra del Francés i els materials 
(sòcols, cornises, columnes, pedestals…) 
foren reutilitzats per a reparar la muralla 
nord, l’atrinxerament i una part considerable 
fou abocat a la Plaça d’Estudiants. Les 
actuacions militar arrasaren els vestigis antics 
i construïren amb els materials la Ciutadella, 
la qual consta de la bateria de Sant Ferran, la 
falsa braga, la cortina i finalment la bateria del 
Dos de Maig amb l’esperó mirant l’oest. Amb 
tot el que es va destruir, és una obra singular 
de principi del segle XIX.

6. La Plaça E

És la plaça occidental, la qual fou segregada 
del recinte del Castell en època islàmica. 
Limitava amb la Plaça C i la Protecció O. 
El límit amb la Plaça C era una muralla 
ibèrica que es pot veure a la part exterior 
sud. L’assentament que la muralla seguia 
està marcada per l’aflorament de la roca en 
la part est. Fou assolada quan es va construir 
la muralla que baixa de la Plaça D. Amb això, 

6.1 colos de rodes
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el Pla de Sant Jordi s’incorporà a la Plaça C i 
la resta de la plaça fou segregada i es coneix 
popularment com a zona dels Tres Pouets.

La Plaça E limita al nord amb l’eminència i la 
Plaça D, de manera que és costeruda. No està 
excavada, però afloren les restes ibèriques: a 
l’oest es troba la barbacana, el fossat, la torre, la 
porta i l’accés a l’interior del Castell per l’oest. 
Pel sud es conserva un pany considerable de 
muralla ibèrica d’uns tres metres d’alçada. En 
l’interior de la plaça hi ha la planta d’uns banys 
de tres cel·les amb la base dels murs en la roca 
de la muntanya, una cisterna i un baldeum. 
D’època romana es conserva perfectament 
una cisterna que dona nom a la zona perquè 
disposa de dos brocals i una basseta de 
decantació que el poble anomena Tres Pouets. 

7. La Protecció Occidental

Limita a l’est amb la porta occidental 
esmentada, la muralla del sud la va desfer la 
pedrera i queden restes importants, a l’est es 
troba el mur ciclopi de la Senda dels Lladres 
amb l’entrada a la protecció i al nord no li 
calia muralla perquè el trencat de la muralla 
tancava la protecció. En l’interior de la 
protecció s’identifiquen dos espais, un pla i un 
espai tancat inferior al pla i tancat per la gepa 
en què recolza la muralla ciclòpia. 

La Senda del Lladres és un camí que enllaça 
la travessa del Clot del Moro i la Protecció O. 
És un camí per on no circulaven els carros 

Torre i Porta occidental
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carregats amb mercaderies o materials perquè 
té un gran pendent, una amplària limitada i 
perquè el camí condueix a la Protecció O. Es 
conserva un tram important amb les grans 
pedres que formaven la carxata que facilitava 
l’anivellament del camí i en diversos punts 
aflora la roca i es poden veure les carrilades 
dels carros de guerra separades entre si 140 
cm. L’amplària del camí ens fa deduir que 
els carros eren bigues. Les emissions d’òbols 
i dracmes de plata en la segona meitat del 
segle IV aC en els quals es reprodueix la roda 
de carro de guerra amb quatre i sis radis 
corroboraria aquesta hipòtesi.

Certament, els carros pujaven fins a la 
protecció, concretament al pla de carros on 
quedaven aparcats i custodiats i els cavalls 
s’establien al que era el departament més 
a l’oest, on es conserven els marges que 
probablement sostenien les menjadores. 
A l’oest de les quadres, hi ha una rústica 
construcció amb un drom orientat a l’est i el 
sol penetra al fons el dia del solstici. Hi ha qui 
assevera que una de les quatre plaques amb 
el déu Dèspotes trobades a Sagunt (figura 
humana que acarona amb les mans dos cavalls 
empinats a banda i banda) procedeix d’aquest 
humil santuari.

<<Les dracmes de principi 
del segle III aC amb la 

representació d’Hèrcules 
amb la clava podrien marcar 
la construcció del temple al 
déu-heroi fundador mític 

de Saiganda.>>

Santuari 
Dèspotes

Pla dels carros
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MERAVELLOSES FALLES

ERAVELLOSES? 

Sí?     No? 

Per a gustos, els colors.

Des que es va donar el vist-i-plau a la 
possibilitat de celebració de les falles ajornades 
del 2020 en els primers dies de setembre del 
2021, les opinions al respecte van sorgir per tot 
arreu. Evidentment tantes hi van haver a favor 
com en contra. 

Uns valoraven la celebració com la manera 
més adient per tal de tancar un cicle i 
donar pas a les Falles 2022 i facilitar així la 
renovació de contractes amb artistes fallers, 
xarangues, pirotècnics, indumentaristes, i 
resta de professionals relacionats amb aquest 

MERAVELLÓS món faller, malgrat que 
l’exercici fins març del 2022 estiguera reduït a 
6 mesos.

Altres consideraven que la celebració fora del 
mes de març no motivaria fallers i falleres per 
a participar en els actes, potser condicionats 
pel temps calorós de finals d’estiu, per la falta 
de temps per a preparar indumentària, perquè 
preferien esperar sis mesos més i fer les Falles 
ja en març de 2022 i començar així un exercici 
faller complet i no a mitges ja que un exercici 
retallat a sis mesos potser no donara de sí per a 
realitzar nous monuments.

Així, al voltant de les taules, reunits en 
grupets reduïts per allò de les mesures de 
prevenció, cadascuna de les persones que 
entraven en conversa aportava el seu punt de 

SETEMBRE 2021

M

per Carme Tamarit i Carles<<La MERAVELLOSA convivència fallera: 
estar d’acord en unes coses, discrepar en altres,  
(...) col·laborar en les activitats que es proposen, 

(...) reprendre l’ambient familiar que tant 
essencial és en una comissió com la nostra.>>

6.2 colos de rodes
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vista. D’una o d’altra manera es parlava de les 
Falles i això de per sí ja era una MERAVELLA.

Als casals va començar una certa activitat 
amb reunions controlades on fallers i 
falleres anaven prenent decisions respecte 
de la setmana fallera propera a celebrar-se. 
Molts temes a decidir, fonamentalment com 
organitzar la setmana fallera no tant en quant 
als actes generals (dels quals s’encarregava 
FJFS), com pel que feia a les activitats pròpies 
de cada comissió.  

De totes elles potser la que més maldecaps 
va portar, almenys en el nostre cas, va estar 
l’organització dels dinars i sopars ja què, 
donades les mesures de prevenció, calia traure 
taules i cadires al carrer i això comportava 
decidir el lloc més adient per tal de no crear 
massa molèsties al veïnat i demanar els 
permisos corresponents.  

No vaig a entrar en detalls de com ho vam 
fer, però ho férem, com també ho van fer la 
resta de comissions, cadascuna atenent les 
seues circumstàncies. 

A la fi i ja entrats en la atípica Setmana 
Fallera del 2021, els diferents actes es van 
anar desenvolupant com si d’un mes de 
març de qualsevol altre any es tractara. Des 
de la “plantà” fins la “cremà” passant per 
les despertades, cercaviles, premis i ofrena, 
tots i cadascun dels diferents actes es van 
desenvolupar amb la “normalitat” que tots 
desitjàvem. 

Malgrat els dubtes inicials de totes aquelles 
persones que preveien una participació 
minvada respecte a la participació en dates 
habituals, la resposta de fallers i falleres va 
estar immillorable. I al llarg d’eixos dies les 
cases de fallers i falleres es tornaren a omplir 
de tratges, joies, monyos, sabates, bandes, 
espardenyes, mocadors, faixes, i tantes i tantes 
coses que calia posar a punt per a que majors 
i menuts participaren activament i ben vestits 
als actes programats. 

I previ a la participació i assistència al casal a 
l’hora estipulada, arribava a cada casa fallera el 
rebombori, més o menys intens en funció dels 
majors i menuts que s’hagueren de “vestir”.  

Falla Santa Anna Sagunt setembre 2021
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I d’aquest MERAVELLÓS rebombori sí que en 
puc parlar en primera persona i posar la meua 
família com exemple del que dic. Per què 
MERAVELLÓS? Es pot preguntar qualsevol 
que no el conega o no l’haja viscut. Almenys 
per a mi i espere que moltes persones ho 
compartisquen, MERAVELLÓS perquè és 
una alegria compartir eixos moments entre 
tota la família com és el meu cas. Dos fallers, 
dues falleres, dos fallerets i una fallereta: set 
persones a una vestint-se a l’estil tradicional 
i tots alhora. Podeu imaginar les ganes que 
tenia de tornar a gaudir d’eixe moment? 
Presses, corregudes, calces per ací, sinagües 
per enllà, mamà posa’m açò, tete nuga-li 
allò, un que plora, l’altre que es queixa... i a 
la fi tots a punt  eixen per la porta, la porta es 
tanca i, OH, MERAVELLA, quin silenci! Quina 
tranquil·litat! Però sols fins que tornen a entrar 
per la porta per a desfer el que havien fet i 
preparar-se per a sopar al casal.

Nosaltres, acostumats a l’aldarull de dins del 
casal, de moment ens vam trobar al carrer, 
distribuïts en taules fixes de no més de vuit 
persones i organitzats de manera que tant el 
parar taula com servir-la i alçar-la, es feia amb 
un ordre relatiu. 

Eixe aldarull que en molts moments ens 
atarantava afavorit per un lloc tancat, el vam 
canviar per un ambient obert que a més 
de proporcionar més tranquil·litat ens va 
proporcionar alguna cosa molt millor.

Vam gaudir de passar les nits tota la comissió 
reunida, al carrer i per grups, però tots junts, 
ja que cada nit després de sopar i fins la una 
de la matinada, hora del toc de queda, fallers 
i falleres, fallerets i falleretes, tots a una vam 
passar eixes estones MERAVELLOSES que 
tant desitjàvem, que tant trobàvem a faltar i 
que tantes ganes teníem de tornar a gaudir, 
perquè eixa és una part molt important d’una 
comissió fallera.

Xerrar, jugar al bolot, al parxís, o al bingo, 
fent-se uns “cubates” o uns “gin tònics” després 
de sopar, barrejant-se majors amb joves i joves 
amb menuts, va donar-nos l’oportunitat de  

 
 
 
conviure molt més, de conéixer-nos un poc 
millor uns a d’altres i d’eixamplar els rotgles 
habituals.

La MERAVELLOSA convivència fallera: 
estar d’acord en unes coses, discrepar en 
altres, posar-se de morros hui amb uns i demà 
amb altres, col·laborar en les activitats  que es 
proposen, o no (segons vinguen donades), és 
a dir, reprendre l’ambient familiar que tant 
essencial és en una comissió com la nostra.

Ara ja estem immersos en l’exercici i 
preparació per a les falles del 2022. Les falles 
del 2020 ja estan passades. Es van celebrar i 
vull pensar que tant qui estava a favor com en 
contra ho passaren d’allò més bé i gaudiren 
d’eixos dies tant com ho vam fer nosaltres.

Les FALLES del 2022 estan per vindre i 
desitge que siguen MERAVELLOSES com 
MERAVELLOSES van ser les del setembre de 
2021. Almenys eixa és la meua humil opinió.

Actes fallers setembre 2021

6.2 colos de rodes
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socarrat

I el Colós va parar 
al vaixell. 

- Passaport covid, 
per favor?

El que no sabia era 
que, amagat en el 
celler del vaixell,  
es trobava  
Novak Djokovic

per Marta Chust i Aparisi

6.3 colos de rodes
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L OFRENA

uina meravella l’Ofrena de 
Flors a València! El colorit de la 
indumentària tradicional, l’olor 
de les flors, la devoció a la Mare 
de Déu dels Desemparats… Però 

sobretot és meravellosa perquè fa participar 
a gent a qui no li importa ni la indumentària 
tradicional, ni l’olor de les flors ni la Mare de 
Déu: volen gaudir d’un acte amb els amics i 
amigues de la comissió on ho passen bé, i a 
més fan gala del fet de ser fallers i falleres. 
L’acte inicialment religiós ha passat a ser 
un “Dia de l’Orgull Faller”, com l’anomena 
l’investigador Gil-Manuel Hernández, on la 
Mare de Déu ha superat el paper clerical i s’ha 
convertit en una icona de la cultura fallera. 
Però, ¿com ha arribat l’Ofrena a este punt?

Tot va començar quasi sense pensar-ho. El 
19 de març de 1941, unes poques falleres van 
pensar de posar-se el vestit d’hortolanes i una 
mantellina per tal d’anar a la basílica i portar 
flors a la Mare de Déu dels Desemparats, 
patrona de València. Van escoltar la missa, van 
realitzar l’ofrena i van rebre uns pans beneïts 

que van repartir a diverses autoritats civils, 
militars i religioses. Ho van anomenar la Festa 
de la Clavariessa.

Tant va agradar eixa iniciativa que a l’any 
següent la van repetir. Això sí, amb més 
oficialitat, ja que van participar la fallera major 
de València de 1942, María Luisa del Prat, 
amb la seua cort d’honor, i falleres majors i 
presidents de diverses comissions falleres. 
En 1943 va tornar, que va ser quan la fallera 
major de Sant Vicent-Falangista Esteve (ara 
Sant Vicent-Periodista Azzati), Pepita Pérez, 
va oferir a la Mare de Déu el ram que li va 
regalar la comissió pel seu sant. L’ofrena no va 
ser massa discreta, ja que la van acompanyar el 
president, membres de la comissió i la banda 
de música de Massa-rojos, en una desfilada pel 
carrer de Sant Vicent fins a la basílica. 

La Festa de la Clavariessa començava a fer-
se popular, i paradoxalment en 1944 no n’hi 
va haver. En el seu lloc, va batejar-se el xiquet 
més pobre nascut el 13 de març a València. 
Ara bé, en 1945 va ressorgir amb força i es 
convertí en l’Ofrena de Flors pròpiament dita. 

DE QUATRE RAMS A UNA MERAVELLA DE LES FALLES

Q
per Carles-Andreu Fernández i Piñero

6.4 colos de rodes
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L’excusa va ser el Vaixell Faller organitzat 
per la Casa de València a Barcelona, que van 
rebre al port les falleres majors de València 
el 17 de març, per a després realitzar una 
desfilada des del pont d’Aragó fins a la basílica 
de la Mare de Déu. Anaven acompanyades 
de les “belleses falleres” d’Alacant, Castelló, 
Madrid i Barcelona, les corts d’honor, l’alcalde 
de València, representants de Junta Central 
Fallera i algunes comissions. Els rams de flors 
es van depositar en les escales que pugen a 
l’altar.

A partir d’ací, les ganes d’eixir en l’Ofrena de 
Flors van contagiar-se a poc a poc entre els 
fallers i les falleres de València, augmentant 
cada any el nombre de participants. En 1946 
van ser 150 comissions i 3.000 persones, 
i en 1947, quan ja va ser un acte oficial de 
Junta Central Fallera, van afegir-se l’alcalde, 
els presidents i les falleres majors de les 
comissions falleres, membres de Junta i altres. 
Al final, tanta gent portava ram que la basílica 
va saturar-se i en 1949 van col·locar-se fora, en 
una estructura cònica de fusta.  

<<El 19 de març de 1941, 
unes poques falleres van 

pensar de posar-se el 
vestit d’hortolanes i una 
mantellina per tal d’anar 
a la basílica i portar flors 

a la Mare de Déu dels 
Desemparats, patrona de 

València>>

Ofrena Mare de Déu. de València 
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Ja eixe any va acabar molt entrada la nit 
(ara bé, van començar a las 19 hores). Com 
a curiositat, a l’any següent va prohibir-se 
aparcar en el recorregut de l’Ofrena per a 
donar més espai a la desfilada (en eixos anys 
els cotxes eren els reis del carrer i estaven molt 
mimats, coses del desarrollismo).

En 1952 va instal·lar-se per primera vegada 
la megafonia a la plaça de la Mare de Déu, i ja 
es deia que l’Ofrena era una tradició, quan no 
feia ni dues dècades que s’havia inventat. L’any 
següent va haver-hi un boom de participació, 
quan arribà als 7.800 fallers i falleres. En 1955 
va moderar-se el creixement i es quedà en 
unes 200 persones més, algunes de les quals 
van desfilar en Vespa.

Els 10.000 participants s’aconsegueixen en 
1957, xifra que ja es qualifica de colossal (no 
sabien que uns anys després en serien una 
barbaritat més). A l’octubre d’eixe any va 
produir-se la riuada a València, per la qual 
cosa l’Ofrena de 1958 va ser especial i s’utilitzà 
per a agrair a Espanya la seua ajuda als 
damnificats. En ella van desfilar junt als fallers 
i falleres representants de les distintes regions 
espanyoles, a més de Carmen Sevilla, qui 
també va donar molt de suport a les víctimes 
del desastre.

En 1966 desfilen per primera vegada els 
xiquets i xiquetes i s’arriba eixe any als 20.000 
participants. Els problemes d’horaris van 
agreujar-se i hagueren d’eixir els infantils del 
matí i els majors a la vesprada del 17 de març. 
En 1970, l’Ofrena va ampliar-se a dos dies (17 i 
18 de març) pel considerable augment de gent, 
ja 55.000 persones aleshores. I com que el 
creixement era imparable, en 1973 va dividir-
se el recorregut en dos: un pel carrer de la 
Pau i l’altre per Sant Vicent.

Un altre problema que havien de solucionar 
era on col·locar tant de ram. Per això, en 1987 
s’estrenà l’actual imatge de la Mare de Déu 

dels Desemparats, realitzada per José Azpeitia. 
La construcció, de 15 metres d’alçada, té una 
graella de fusta en la qual se situen les flors, 
que formen en la part posterior un mant 
amb un dibuix que canvia cada any. La seua 
instal·lació al mig de la plaça de la Mare de Déu 
suposa un canvi significatiu en l’Ofrena, ja que 
és una prova palpable del seu colossalisme, 
i a més es converteix en la imatge de la festa 
davant el món.

El nombre de participants semblava no 
parar de créixer: als anys noranta del segle 
XX, l’increment va començar a fer-se més 
lent, i fins i tot amb lleugeres baixades algun 
any. Però la tendència continuava cap amunt 
en termes generals, passant de les 90.422 
persones en 1996 a 105.740 en 2014. Només 
en 2015 i 2016 hi hagué descensos, per a 
posteriorment registrar-se un rècord de 
participació amb quasi 109.000 persones en 
2019. Com que la desfilada era cada vegada 
més llarga i acabava molt tard (no abans de 
les dues de la matinada), en 2012 va prendre’s 
la decisió d’avançar-ne l’inici mitja hora, a 
les 15.30 en compte de a les 16.00, a més de 
mesures per a accelerar el pas.

Però en 2020 es van cancel·lar les Falles 
per causa de la pandèmia de covid-19 i, 
per primera vegada des de la seua creació, 
l’Ofrena de Flors no va celebrar-se. Va haver 
d’esperar a setembre de 2021, quan va tornar 

<<Un altre problema 
que havien de solucionar 

era on col·locar tant de 
ram. Per això, en 1987 

s’estrenà l’actual imatge 
de la Mare de Déu>>
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la setmana fallera a València, i amb diversos 
canvis: nous recorreguts per evitar les obres 
de la plaça de la Reina, horari matinal el segon 
dia per a començar més tard a la vesprada 
i evitar les hores de més calor, absència de 
públic i obligatorietat de portar mascareta. 
Les circumstàncies van fer que la participació 
baixara molt respecte de l’edició anterior. De 
tota manera, la meravella de l’Ofrena és que 
sempre tira cap amunt, i segur que el nombre 
de fallers i falleres que desfilen en 2022 
tornarà a pujar.

Altres ofrenes

L’ofrena de flors més coneguda és la de 
València, que es realitza a la Mare de Déu dels 
Desemparats, patrona d’esta ciutat. Però en 
cada localitat on se celebren les Falles tenen 
el seu propi acte i a la seua pròpia patrona, 
llevat de les adscrites a Junta Central Fallera 
(Quart de Poblet, Xirivella, Burjassot i Mislata). 
Per exemple, a Alzira s’entreguen les flors a la 
Mare de Déu del Lluc; a Algemesí, a la Mare 
de Déu de la Salut; a Xàtiva, a la Mare de Déu 
de la Seu; i a Borriana, a la Mare de Déu de la 
Misericòrdia. Algunes poblacions també fan 
ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, 
però no van a València a fer-la, perquè tenen 
més prop la seua pròpia imatge religiosa a 
casa: passa a Sagunt (que té dues ofrenes, una 
a Sagunt mateix i l’altra añ Port de Sagunt), 
Paterna i Torrent.

(esq.) Ofrena Mare de Déu. Sagunt 2017 
(baix) Ofrena Mare de Déu Paterna 

L’autor ens recomana que, si 
volem més informació, podem 
visitar la seua web:

6.4 colos de rodes
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50 anys de recorregut

nguany el nostre monument estarà 
rematat per un gran colós, una figura 
gegantina, com diu el diccionari. Però 
també el diccionari ens diu que ho 
és  qui té qualsevol qualitat en grau 

màxim, i aquesta definició és la que vull 
aplicar a l’Entitat fallera que al Camp de 
Morvedre acull tot el món faller. Eixa és la 
qualitat que en grau màxim la caracteritza: 
l’acolliment. La capacitat d’unió i concòrdia 
que des del seu inici va prodigar entre totes les 
comissions falleres no sols de la nostra ciutat, 
amb els seus dos nuclis de població, sinó 
també amb les comissions d’altres pobles de la 
comarca com són Gilet i Faura; sense oblidar 
que en els primers anys del seu caminar també 
en formaren part les comissions de Puçol, 
població ben pròxima a la nostra malgrat no 
ser campmorvedrina.

 
 
 
Amb el pas dels anys i al llarg del seu caminar 
aquesta Entitat ha evolucionat adaptant-se als 
temps però sense perdre mai de vista un dels 
seus objectius: l’enaltiment de la nostra festa 
mitjançant l’organització d’actes unificats i la 
potenciació de la participació de tot el món 
faller en tots ells.

Aquesta Entitat ha realitzat i realitza un treball 
COLOSSAL i MERAVELLÓS des dels seus 
inicis, parle de la

FEDERACIÓ JUNTA FALLERA  
  DE SAGUNT, 50 ANYS DE  
  RECORREGUT

FEDERACIo JUNTA FALLERA DE SAGUNT

E

per Carme Tamarit i Carles

,
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2 de juny de 1971: en Luis Cuadau, com 
a regidor de Festes i Relacions públiques 
del nostre Ajuntament es va reunir amb 
els representants de les comissions falleres 
següents: La Palmereta, Luis Cendoya i 
Adjacents, Av. Victòria, Els Pepes Xurruca, 
Santa Anna i Els Màrtirs (amb l’absència 
justificada de La Marina).

L’objectiu d’aquesta reunió era la 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA LOCAL 
FALLERA DE SAGUNT, amb la corresponent 
estructuració i designació de càrrecs. Les 
comissions assistents no acabaven de formar-
se ni van ser les primeres a fer-ho.

Tot va començar en 1927, quan les Falles 
arriben al Port de Sagunt al carrer del Poeta 
Llombart. El veïnat es reunia i, mentre els 
homes feien els ninots, les dones anaven 
cosint els vestits. Francisco Cervantes va fer els 
esbossos i també la primera crítica en vers que 
començava així:

En el Puerto de Sagunto,

calle Poeta Llombart

una fallita de gusto

para San José se hará.

A Sagunt ciutat arribarien uns anys més 
tard, exactament al 1932, quan es va plantar 
falla al Camí Reial enfront de l’Ajuntament; 
es va proclamar la primera Bellesa Fallera 
per votació popular i quedaren ex aequo les 
senyoretes Josefina Rojas i Consuelo Alcamí, 
i el llibret el redactà el poeta saguntí Manuel 
Graullera, més conegut com “Nelo Caguetes”.

Des de 1935 i fins a 1971 es formen i es desfan 
diferents comissions, tant infantils com 
majors. Volem recordar aquelles que hui en 
dia ja no existeixen però que probablement els 
més majors recordaran:

1935: falla infantil Pacheco-San Miguel  

  i falla infantil La Colilla a la plaça del Salvador.

1944: falla infantil Plaça Major.

1948: falla La Carxata al Raval.

1959: falla La Saguntina.

1967: falla La Taronja a la Glorieta.

1969: falla escolar Nuestra Señora de    
  Begoña de Altos Hornos del Mediterráneo.

Al llarg d’aquestos anys també anaren 
formant-se moltes de les comissions que 
encara hui estan vives i continuen fomentant 
la nostra cultura i la nostra festa.

I arribem de nou a 1971, quan, com ja hem 
dit, es constitueix la Junta Fallera de Sagunt. 
Junta que començà les seues funcions en 
l’exercici 1972-1973 preparant, organitzant 
i coordinant els primers actes. Una bona 
manera de recórrer aquests 50 anys és fer-
ho per mitjà dels diferents presidents i les 
aportacions i innovacions que es van fer en 
cada període.

1971-1974: LUIS CUADAU I MARCO

Recordava en una de les entrevistes 
publicades com en 1972 ja van fer un 
ESTATUT INICIAL DEL FALLER, així com 
la certa desconfiança que tenien els presidents 
de les diferents comissions quan es reunien 
per tal d’organitzar els actes, i no acabaven de 
creure que qualsevol decisió que prengueren 
de forma democràtica es podria dur a terme 
sense interferències externes, com així va 
ser, o la primera dotació econòmica que es 
va rebre de 30.000 pessetes. La Junta Fallera 
va ser reconeguda com a tal en 1973 i en 1974 
es van nomenar les PRIMERES FALLERES 
MAJORS DE SAGUNT, la senyoreta Nora 
Ariza i la xiqueta Mª Ángeles Cuadau, que van 
estar presentades al Parque Victoria. 

També tingué lloc la PRIMERA CRIDA, a 
càrrec del tinent d’alcalde en Rafael Escrig.
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(de dalt a baix 
 i d’esquerra a dreta):

PRESIDENTS DE JUNTA 
(1971-2019)

Luís Caudau i Marco 
Juan A. Llorens i Ferrandis 

Tomás Miguel i Sanz 
Silvestre Borrás i Azcona 

Benjamín Pérez i López 
Rafael Monge i González 

Migeul Á. Alegría i Almiñana 
José R. Candel i Giner 

Enrique Noverques i Gil 
Nino López i Gil 

David Indiano i de Rosa 
Enrique Docón i Barriopedro
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1974-1979. JUAN A. LLORENS I FERRANDIS

Va estar elegit de manera democràtica pels 
presidents. Va ser en 1975 quan la Junta confià 
a un dels seus components, Josep Lluesma, la 
confecció del que seria l’ESCUT o EMBLEMA 
DE LA JUNTA LOCAL FALLERA.

L’exercici 1975-1976 va estar ple de nous actes 
i activitats, entre els quals destaquem:

- Primeres competicions falleres

- Primera presentació de Falleres Majors 
  al Teatre Romà

- Primer castell per a finalitzar la Crida

- Primeres cavalcades

- Primeres Nits d’Albades

- Primeres Exposicions del Ninot

- Primeres mascletades després de les  
  ofrenes

- Obligatorietat de vestir el trage faller 
  a tots els components de les comissions.

També en 1975 tingué lloc el V CONGRÉS 
FALLER A VALÈNCIA, on es va aprovar la 
INTEGRACIÓ DE LES JUNTES LOCALS en la 
JUNTA CENTRAL FALLERA de VALÈNCIA.

En 1976 es van començar a fer les 
REUNIONS ALS CASALS FALLERS, fet 
que va donar opció de reunir-se per a sopar i 
donar a les reunions la familiaritat pròpia de 
les falles que no es podia aconseguir al Saló de 
Plens de l’Ajuntament, on s’havien realitzat les 
reunions fins al moment.

1979-1980. TOMÀS MIGUEL I SANZ 

1980-1985. SILVESTRE BORRÀS I AZCONA

D’aquest període i d’aquest president cal 
destacar l’esforç en favor de la unitat del món 
faller saguntí. Durant la seua presidència 
es van passar uns anys molt complicats no 
sols en el món faller: la RECONVERSIÓ 
INDUSTRIAL va fer trontollar la continuïtat 
d’algunes comissions, però la tolerància de la 
Junta acceptant que algunes comissions sols 
plantaren monuments infantils va permetre 
que no desaparegueren.

En 1983 es va dur a terme la signatura de 
l’agermanament amb la ciutat italiana de 
CECINA. En 1984 va vindre per primera 
vegada la Delegació per a participar de les 
Falles.

1985-1987. BENJAMÍN PÉREZ I LÓPEZ

Sota la seua presidència, la Junta es va 
esforçar perquè es canviara la idea que les 
Falles eren una festa inculta. Així, es posaren 
en marxa noves activitats culturals i se’n 
reforçaren altres, com en 1986 el PRIMER 
CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR 
DE LES FALLES SAGUNTINES.

Una altra fita important va estar la 
CONSTITUCIÓ de les comissions com a 
ASSOCIACIONS CULTURALS, fet que 
suposava consolidar l’estructura jurídica i 
social de cada falla ja que així cadascuna podia 
optar a adquirir el casal en propietat duent a 
terme un major control de la comptabilitat, de 
l’arxiu de documents i de la conservació del 
seu patrimoni.

En 1985 es va realitzar el PRIMER 
VIATGE a CECINA per a gaudir de la festa i 
correspondre a la visita que la targa havia fet 
durant les Falles.

6.5 colos de rodes
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1987-1991. RAFAEL MONGE I GONZÁLEZ

Durant aquest període, la Junta va anar 
evolucionant de manera natural i adaptant-
se a l’evolució del temps. Es va aconseguir 
una participació més forta dels comerciants. 
També econòmicament es va aconseguir un 
augment important de l’assignació per part de 
l’Ajuntament, que quasi va arribar a duplicar-
se. 

En el llibret de 1987, Benjamín Pérez va 
esmentar la necessitat que la Junta disposara 
d’un local propi on poder muntar un Museu 
Faller, qüestió que venia d’enrere i que s’havia 
demanat en alguna altra ocasió. Però va ser en 
aquests anys que es va fer una demanda més 
activa que va comportar enfrontaments amb la 
corporació municipal.

1991-1999. MIGUEL Á. ALEGRIA I ALMIÑANA

Entre els objectius a aconseguir va estar el 
demanat local per a crear el MUSEU FALLER 
i seu oficial de la Junta, local que es va 
inaugurar al març de 1993 coincidint amb les 
celebracions del vinté aniversari de la Junta.

La música va estar molt present, ja que 
en 1991 es va presentar l’HIMNE FALLER 
SAGUNTÍ amb partitura de José Sanchis 
Cuartero i lletra d’Antoni Andrés i Fuertes. 
Ja al setembre de 1993 es presentava el 
PASDOBLE FALLES SAGUNTINES.

En les activitats culturals es va convocar 
el PRIMER CONCURS DEL CARTELL 
ANUNCIADOR D’ACTIVITATS 
CULTURALS en novembre de 1993.

En diferents ocasions es va plantejar a la 
Taula de Presidents la possibilitat de canviar el 
sistema d’elecció de les Falleres Majors perquè 
deixara de ser per sorteig i passara a fer-se 
per un jurat asèptic, però en totes elles va ser 
rebutjada.

En 1992 es va aprovar l’ampliació de premis 
creant el PREMI NINOT al monument millor 
acabat i el PREMI PALETA al monument 
millor pintat. Els noms d’aquests premis van 
desaparéixer uns anys després.

També en aquest any es va convocar el 
PRIMER CONCURS DE FOTOGRAFIA. 

Un altre canvi significatiu va estar el CANVI 
EN LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LES 
FALLERES MAJORS. Les Falleres Majors per 
a 1998 es van presentar el 27 de setembre de 
1997, abans que la resta de Falleres Majors de 
les comissions i no al final com fins a eixe any 
era costum.

En els períodes següents, el funcionament 
de la Junta no va introduir canvis significatius 
més enllà de l’adaptació a les demandes 
que els canvis socials anaren marcant. Al 
llarg dels anys es va avançar en la millora 
de l’organització dels actes generals: 
desplaçaments, cercaviles, presentacions, 
setmanes culturals, nits d’albades, activitats 
culturals, i ampliant actes.

També s’han fet reformes a la seu de Junta 
ampliant el museu per a donar espai als ninots 
indultats o dotant d’equipament informàtic 
a la secretaria per a facilitar les tasques 
administratives.

Detalle a continuació els fets que he 
considerat més rellevants de cadascuna de la 
resta d’etapes presidencials, però no van ser els 
únics:

ACTUAL PRESIDENT 
DE JUNTA FALLERA DE 

SAGUNT: 
Jaime Gil i Arastell
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1999-2004. JOSÉ R. CANDEL I GINER

Any 2000. Homenatge a en Joaquín Rodrigo 
i Vidre.

Any 2002. Primer acte d’acomiadament de 
les Falleres Majors ixents.

 Primeres mascletades a Sagunt, el Port de 
Sagunt, Faura i Gilet.

 Primer Concurs de Narrativa.

 Publicació del CD amb els himnes i 
pasdobles fallers.

2004-2008. ENRIQUE NOVERQUES I GIL

Any 2005. Primera Setmana Cultural de 
Junta Fallera.

Any 2006. Creació del web.

Any 2007. Acte de comiat oficial de les 
Falleres Majors del 2006 i i assistència de la 
Fallera Major de València.

 Primer viatge oficial a FITUR.

 Obtenim la declaració de FESTA D’INTERÉS 
TURÍSTIC AUTONÒMIC.

Una vegada aprovat en Junta de Presidents 
el canvi en el sistema d’elecció de les Falleres 
Majors, el 19 de maig de 2007 es va realitzar 
la PRIMERA ELECCIÓ PER JURAT DE 
LES FALLERES MAJORS per al 2008, en la 
qual van ser elegides la senyoreta CRISTINA 
PLUMED I PÉREZ i la xiqueta MARIA 
VIÑALS I ANDRÉS. 

 

2008-2010. NINO LÓPEZ I GIL

Any 2008. El 17 de desembre es publica el 
número 1 d’EL MASCLET, la revista oficial de 
la Junta.

També en aquest any es signa 
l’AGERMANAMENT amb el CARNESTOLTES 
OCCITÀ de MILLAU.

Any 2009. Primer CONCURS NACIONAL DE 
PASDOBLES FALLERS.

 Primer CONCURS DE TEATRE AFICIONAT 
FALLER.

 

2010-2014. DAVID INDIANO I DE ROSA

Any 2012. Les comissions integrants de la fins 
ara Junta Fallera de Sagunt es constitueixen en 
FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT.

Any 2014. Obtenim la declaració de FESTA 
D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL.

2014-2016. ENRIQUE DOCÓN I  
  BARRIOPEDRO

Any 2015. CONCURS DE PAELLES A GILET.

 FIRA DE TALLERS MANUALS A FAURA.

<<Res no haurien pogut fer sense el 
suport i treball de totes les persones que 

amb ells han conformat les diferents 
executives.>>

6.5 colos de rodes
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2016-2019. RAFAEL BURGOS I OLIVER

Any 2017. La festa de les Falles és declarada 
PATRIMONI IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT.

2019-2022. JAIME GIL I ARASTELL

Aquest últim període ha estat marcat 
fonamentalment per la pandèmia provocada 
per la covid-19, amb totes les conseqüències, 
canvis i pròrrogues que han suposat per a 
la nostra festa i que la Junta presidida per 
Jaume ha hagut de capejar adaptant-se en 
cada moment i cadascun dels tres anys a la 
normativa legal. Malgrat tot, es pogué realitzar 
al Teatre Romà el passat 19 de desembre 
l’acte commemoratiu d’aquest 50 aniversari, 
gaudint d’un diumenge de sol i bon oratge, 
acte que va culminar amb una mascletà i un 
dinar de germanor.

Des d’aquestes pàgines vull donar 
l’enhorabona a l’executiva de Federació Junta 
Fallera de Sagunt per la tasca realitzada, i els 
desitge que les properes Falles de 2022 es 
puguen gaudir en temps i hora per tot el món 
faller, i en especial pels presidents i falleres 
majors, que tant han esperat per aconseguir-
ho.

Acte de Conmemorarió del 50 aniversari de la 
Federació Junta Fallera de Sagunt al Teatre Romà 

(19 de decembre de 2021)
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Tenint en compte que aquest escrit és un 
article que forma part del nostre llibret, no 
m’agradaria tancar-lo sense fer menció a 
l’evolució que el llibret de Junta Fallera ha 
presentat al llarg d’aquests 50 anys. Evolució 
que es va donar en gran mesura al llarg 
dels primers anys segons que la Junta anava 
avançant en organització i introducció de 
noves activitats.

Així doncs, al primer llibret per a les Falles de 
1974 sols apareixien la foto de la Fallera Major 
(no la de la Fallera Major Infantil), els esbossos 
dels monuments de totes les comissions i el 
programa de festes. Excepcionalment i per 
única vegada, també apareixia la foto de la 
Falla del Patronato de Subnormales, nom 
que hui en dia és inacceptable, però que 
sorprenentment sembla era oficial i acceptat 
en aquell moment.

1975. S’inclou la foto de la Fallera Major 
Infantil.

1977. Apareixen per primera vegada les 
fotos de les Corts d’Honor.

1978. Primeres poesies dedicades a les 
Falleres Majors.

1981. Primeres fotos en color.

1982. Es canvia el format del llibret d’A4 a 
A3 i apareixen les primeres col·laboracions 
comercials.

1987. Es demana públicament mitjançant 
el llibret la necessitat d’una seu social on 
crear el Museu Faller en un escrit signat per 
Benjamín Pérez.

1999. Apareixen els noms dels presidents 
i presidents infantils junt als noms i 
fotografies de les falleres majors de totes les 
comissions.

2000. En les fotos apareixen els presidents 
al costat de les falleres majors de cada 
comissió.

2001. Primera salutació de les falleres 
majors de Junta.

2004. Falleres majors i presidents 
apareixen per seccions.

A partir d’eixe any els llibrets de Junta, com els 
de totes les comissions, han introduït canvis 
de maquetació, de format, de color, però el 
contingut bàsic ha continuat sent el mateix; 
inclús algunes comissions han canviat al 
format digital i presenten els llibrets en CD. 

Per a finalitzar, vull fer un reconeixement 
públic de totes i cadascuna de les persones 
que han format part de la Junta Fallera, 
l’actual Federació. Hem anomenat cadascun 
dels presidents que han representat la nostra 
Junta al llarg dels anys, però res no haurien 
pogut fer sense el suport i treball de totes 
les persones que amb ells han conformat les 
diferents executives. Alguns dels presidents 
conegueren el treball en Junta des de càrrecs 
inferiors a la Presidència, altres membres de 
Junta han format part de diferents executives 
i han treballat amb diferents presidents, 
circumstàncies diferents però amb un únic 
objectiu: treballar per a millorar la nostra festa, 
la millor del món, LES FALLES.

A totes i cadascuna d’elles vull donar les 
gràcies pel temps i l’esforç dedicats a millorar 
l’organització de tots els actes que al llarg de 
cada exercici es desenvolupen, a més d’animar 
els fallers i falleres a formar part de la Junta 
en qualsevol moment de la seua vida fallera. 
Done fe que és una experiència molt positiva 
que et posa en contacte amb tot el món faller 
que forma part de la nostra quinquagenària 
Junta Fallera.

6.5 colos de rodes
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LA MALTRACTADA

a haver-hi un any en què jo també 
vaig ser adorada. Com Àrtemis a Efes, 
com una meravella. El meu cos, pagà i 
senzill, s’alçava mirant el cel al centre 

d’un temple sense columnes, diàfan. Em van 
pintar amb faccions d’aquarel·la i tarannà 
afable, perquè de la meua tranquil·litat havíeu 
de beure tots i totes. M’erigia encara sense 
completar, amb el cos com un colós, i als seus 
peus el meu rostre, mirant la gent directament 
als ulls, així us tenia a prop, i us somreia. En el 
vostre pelegrinatge, va arribar un dia en què 
vaig notar més por que fervor, més llàstima 
que il·lusió. Aromes de comiat. I va ser llavors 
quan em vaig adonar que el meu nom, el títol 
amb el qual em van beneir en nàixer, es va 
transformar de promesa a realitat. Així és la 
vida, inflexible i modeladora. 

Tapàreu el meu semblant amb la mateixa 
mascareta amb la qual vestíeu, idèntica a la 
que usava el planeta. Era una més de vosaltres. 
Jo patia per la vostra salut, vosaltres pel meu 
destí. Veníeu a desitjar-me sort, a honrar-me 
una última vegada per si ja no podíeu veure’m 
més. La plaça, el meu temple, s’anava quedant 
deserta. I qualsevol escultura, és igual si de 
deïtat o de dona mundana, perd totalment 
el sentit si ningú pot arribar a contemplar-
la, a fascinar-se amb l’obra. Per contra, en 
aquesta situació, la meravella es cobreix d’or, 
es “meravella” encara més. Es torna història, 
es converteix en mite. Amb el foc cobrint-me 
el cos, mut perquè no disposava ni de boca ni 
d’opció a rèplica, començà la meua jo icona. 
Vaig passar a ser past de les flames com 
altres meravelles van sucumbir a incendis 
fortuïts o provocats, i encara que així ho va 

d icona pandemica a cap de turc

V

per José Tena i Tejado

,,
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dictaminar el meu oracle, ni era el moment, 
ni s’assemblava al final del cicle vital que 
vivim –i desitgem– les de la meua espècie. 
Ningú va poder veure la meua mort, dir-me 
adeu. Expliqueu-me per què, quin sentit va 
tindre el meu paper jugat en el fosc inici de la 
pandèmia. 

Tanmateix, la gent em va continuar 
recordant. En dibuixos i missatges. El meu 
rostre va quedar tatuat en les pells dels qui 
estimen la festa. Es demanava el meu cap, 
però per a traure’l al carrer, per a festejar, al 
costat d’ella, alguna alegria de les poques que 
ens arribaven. Jo em mantenia a les fosques, 
plastificada. Paral·lelament, esperant el meu 
retorn, el poble m’hissava al rang d’icona. 
Podia transformar-me en la representació 
material de l’inici de la primera vacuna, o un 
motiu més –i agafat amb pinces– del Nou 
d’Octubre. Qualsevol acte valia, perquè la 
meua existència, en l’ocult, cremava. Però a 
mi em van idear amb una finalitat, sota un 
lema que ja van oblidar, que es va frivolitzar. 
Potser va ser perquè la situació pandèmica 
no va acompanyar, o perquè no interessava, 
per aquells que manaven en mi, recordar 
anys passats i només, i a cegues, servia mirar 
cap avant. El fet és que, en la més fosca de les 
desídies, se’m va mantindre viva, esperant 
qualsevol excusa per a traure’m, calar-me foc i 
així oblidar-me.

La deixadesa sobre la meua obra i el meu 
significat va arribar a tal punt que fins i tot 
se’m va suplantar. El poble va canviar de 
religió, de déus. Any nou, vida nova. I ja està, 
així acabava la meua història, substituïda per 
una altra gran meravella que mai podria 
arribar al meu nivell –per a decepció de totes 
dues– perquè mai podria representar allò 
viscut al 2020. Era impossible. Les deïtats 
sempre arrosseguen rondalles i narracions 
on es mostren els mateixos problemes que el 
poble viu, per a humanitzar-les, perquè els 
seguidors empatitzen i així guanyar el seu  

Cremà final de “La Meditadora“ septembre 2021

<<Jo era la covid, 
jo representava 
la mascareta, la 

desesperació, la por i, 
sobretot, la paciència, la 
il·lusió i la resiliència.>>
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respecte. Jo era la covid, jo representava la 
mascareta, la desesperació, la por i, sobretot, 
la paciència, la il·lusió i la resiliència. No ella. 
No l’altra. Per moltes ganes que es tinguera de 
donar-li carpetada a l’any, era jo, en el meu 
desterrament, la meravella que ocupava el 
cor de la gent, els seus sentiments i les seues 
esperances. Era jo qui la gent volia veure de 
nou en peus, alliberada de les cadenes d’una 
mala –o vaga, més ben dit– gestió i d’egos que 
no venien al cas. 

Suportem un altre març sense falles. El 
temps passava lent, agonitzant. La ciutat havia 
visitat l’exposició de “la substituta” i, com 
que no va poder haver-hi falles, perquè les 
dades seguien sense acompanyar, va jugar a 
plantar-la virtualment a la meitat del temple. 
Però tot passa, que és precisament el que he 
anat pregonant durant tot l’any. Tot arriba, 
i succeeix. Tant allò bo com allò dolent. I va 
arribar per fi la millora de contagis i la situació 
convenient per a propagar, als quatre vents, 
el retorn de la nostra estimada festa. Només 
en aquell moment se’n van recordar, de mi. 
Van escoltar el poble, que em demanava 
que tornara. Jo, el mite, la seua deessa, la 
icona. El símbol de la superació. Van decidir 
plantar-me, i era la segona “descaradura” cap 
a una obra artística: la primera, la que em van 
fer a mi; la segona, a l’esbós 2021, anunciat 
a so de bombo i platerets, per a després 
relegar-lo a unes falles sense el qualificatiu 
d’extraordinàries. 

Les falles de setembre eren una realitat, i 
perquè la gent les afrontara amb un somriure, 
em van plantar novament a la plaça sense 
mascareta –quan aquesta va ser un acte 
espontani dels meus creadors i suposava 
l’oportunitat de representar, ceremonialment, 
la no obligatorietat de l’ús d’aquesta, l’inici de 
la fi de la pandèmia– i repintada, repassada, 
amb el color pujat, excés de coloret. No van 
entendre el meu lema, no el van assimilar. 
Van penjar el meu cap en estaques, amb una 
pobra estructura de fusta, com un “trofeu de 
Perseu” ¹. Era una deessa sense grandiositat, 
minimitzada i mediocre. Empalada. Sense 
el cos, el qual no es va tindre el valor de 
reconstruir, o no es va fer un esforç autèntic 
per dur-lo a terme, com sí que es va fer 
amb el Colós. Semblava que ell, home, 
deïtat masculina, sí que representava la 
magnificència de la vida i el poder, i jo, pobra 
dona ingènua, mundana, només servia com 
a metxa ràpida per a abrasar unes falles que 
ja cansaven. I em van plantar amb els meus 
fills col·locats al costat meu, no en les seues 
disposicions originals, al meu costat, deixats 
i abandonats. Era igual quin era el meu lema 
i la meua temàtica, el meu vertader significat, 
el que girara per a veure tranquil·lament com 
el món i la vida sempre estan en constant 
moviment, que tot arriba i se’n va, que res és 
per sempre. Els era igual que l’emplaçament 
dels meus plançons fora part del sentit de 
cadascun d’ells i que això suposava una 
evolució del concepte falla com a estructura 
creativa mimetitzada en el nostre entorn i les 
nostres pròpies vides. Tant els feia. 

Cremà a porta tancada 
de la falla (el cos de la 

Meditadora)
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Arribà la gran setmana i caigué sobre mi el 
diluvi. Em vaig clivellar, com si el cel haguera 
volgut que, en lloc de maquillada i frivolitzada, 
em mostrara amb el meu autèntic rostre, 
l’escrostonat per la successió de calamitats, 
l’atrotinat pel meu maltractament. Un dels 
meus autors, davant de la pregunta de si em 
podien “fer un arranjament” per a la setmana 
fallera, va declarar que era impossible i que “ja 
estaven una mica cansats de la Meditadora”. 
I era normal. Jo he sigut la maltractada, de 
moment, per les circumstàncies, pel temps i 
per la incomprensió. Se’ns oblida que la falla, 
la seua essència, és la seua explicació, el seu 
lema i la seua sàtira, no la seua aparença i la 
seua envergadura. El meu maltractament i 
deixadesa, a part de per problemes d’una –i 
reitere– vaga gestió, és pel fet que hem arribat 
a un punt en què no sabem valorar el significat 
d’una falla i només ens quedem amb la seua 
foto i la vistositat i la sorpresa que provoca. El 
meu maltractament és, en definitiva, fruit de 
molts anys de culte al volum, el gran déu de 
les falles, allò realment venerat. 

Setembre va passar i, encara que fora per 
televisió, la ciutat em va veure cremar. Però el 
meu record continua encara viu, més del que 
penseu. Les eres canvien, els déus cauen i se 
suplanten, la vida segueix. Però recordeu que 
van haver-hi dos anys, si comptem la meua 
captivitat, on jo vaig ser la icona material 
que som tremendament xicotets davant de 
la magnitud i els designis del planeta. Que 
tot arriba, especialment el que provoquem 
nosaltres, i que tot es passa, gira, canvia i 
evoluciona. Recordeu que vaig ser un mite, 
el viu exemple que la falla és poble i que el 
poble es veu reflectit en la falla. Que som art, 
les falles som art, d’un valor incalculable, i 
l’art s’ha de conservar, no maltractar, perquè 
les generacions esdevenidores aprenguen a 
no cometre els mateixos errors. Asseieu-vos, 
vosaltres que encara podeu, a meditar sobre això. 

Cremà a porta tancada de la falla

1- “Tant de bo la Meditadora es recorde meditant i no 
com un cap tallat, com un trofeu de Perseu”. Comunicat 
d’ESCIF, autors de la falla, després de la decisió 
de la Regidoria de Festes de tornar a plantar la 
Meditadora. 

6.6 colos de rodes
,
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EL FAR D ALEXANDRIA

EL FAR D ALEXANDRIA
Any de creació: 280-247 a.C.
Localització: Alexandria (Egipte)
Metres d’alçada: 103-118m
Material: Pedra i granit
Destrucció: 1353 i 1450 d.C.

« La mar és la gran reserva de la 
natura. El món, per dir-ho així, va 

començar en la mar, i qui sap si no 
acabarà ací. »  

Jules Verne
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Arribem a l’última de les meravelles. 
Ptolemeu II va manar construir el Far 
d’Alexandria cap al 247 aC amb una estructura 
de calcària i granit de més de 100 metres 
d’alçada –alguns arriben a dir que fins a 160 
metres– perquè fora el punt de referència de 
l’illa de Pharos. No obstant això, com unes 
altres de les meravelles, dos terratrémols en 
el 956 i 1323 dC el van afeblir i va col·lapsar. 
Finalment, en 1480 les restes del far van 
ser usades per a la construcció del nou fort 
Qaitbey. El far tenia una foguera nocturna 
en el cim que marcava la posició de la ciutat 
als navegants, atés que la costa en la zona del 
delta del Nil és molt plana i es mancava, per 
tant, de qualsevol referència per a la navegació 
marítima. Durant el dia, un espill reflectia la 
llum del Sol. Es diu també que en la façana 

que donava a la mar hi havia una inscripció en 
honor a Zeus.

El Far ens porta al Port de Sagunt, a la seua 
activitat marítima, industrial, i a les seues 
costes. Tancarem les meravelles amb una de 
les meravelles que té Sagunt, a part del seu 
patrimoni: la mar. Parlarem del Grau Vell 
i de la seua riquesa cultural i històrica, del 
far de Canet, on farem una entrevista al seu 
farer. I també parlarem d’abandó i destrucció 
versus reconstrucció i nova era. Per aquest 
motiu, analitzarem l’estat del Pantalà i dels 
projectes reals de reconstrucció, així com el 
deteriorament de les nostres platges. Si hi ha 
alguna cosa que la Comunitat Valenciana, i 
especialment localitats com la nostra, ha de 
protegir per la seua riquesa i perquè són una 
meravella única, és la mar.

EL FAR D ALEXANDRIA

« Qui domina la mar, ho domina tot. »  
Temístocles

« La mar, hui tan serena..., a vegades tan cruel. La 
mar... que ens atrau als seus abismes. »  

Agatha Christie
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EL GRAU VELL DE SAGUNT

l Grau Vell de Sagunt té una important 
i dilatada història. Aquest nucli portuari 
fou en l’antiguitat un punt estratègic 
per al comerç del Mediterrani i un lloc 

atractiu per a molts pobles.

Situació

Està ubicat a la partida de Gausa, entre 
l’Estany de Puçol, molt a prop de la Marjal 
dels Moros i de les antigues alqueries ja 
desaparegudes: alqueria de Sant Marcos, 
alqueria dels Frares (avui reconvertida 
en Centre Mediambiental), l’alqueria de 
l’Advocat... i el Port de Sagunt. Dista de 
la ciutat de Sagunt uns 6 km. La ubicació 
d’aquest indret era just en una cruïlla de 
comunicacions i de tràfic de mercaderies. El 
Grau Vell és, segons Carmen Aranegui, l’únic 
jaciment arqueològic a la vora de la mar 
entre Tarragona i Cartagena.

Història

Segons Bru i Vidal, «l’arqueologia ens ha 
mostrat el veritable port de Sagunt romà al 
lloc denominat Grau Vell, on hi ha uns murs 
avui afonats sota l’aigua, la gran quantitat 
d’àmfores submergides i una necròpolis 
romana tardana vora la mateixa platja».

L’antiguitat de l’esmentat Grau Vell 
es remunta a finals del segle VI a C. 
Concretament, el que és el port d’Arse-
Saguntum es troba entre la gola de Colomer 
i Trencatimons. La ubicació de la bocana s’ha 
trobat a la gola de Colomer.

passetjant per un tresor

E
per Conxa Cardo i Monzó

7.1 far d alexandria
,
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En les excavacions realitzades per Carmen 
Aranegui, gran estudiosa del jaciment, 
Servei d’Arqueologia Subaquàtica va 
trobar àncores romanes en l’aigua 
marcades amb noms personals, 
onomàstica relacionada amb els 
armadors, i pot contribuir a plantejar la 
identitat dels transportistes navals.

El Grau Vell pogué funcionar com un 
empori comercial o bé s’hi ajuntaven 
mercaderies arribades per via marítima 
amb les locals i les d’altres àrees de 
l’entorn amb finalitat d’exportació. Els 
productes que s’intercanviaven eren, en 
general, oli, salaons, derivats de la pesca, 
ceràmiques... A més a més, era un punt 
d’encontre cultural entre comerciants 
de diversos pobles (semites, grecs, ibers, 
romans) i la població autòctona, la qual 
cosa constituïa una gran influència en el 
desenvolupament sociopolític i cultural 
d’Arse.

  (esq.) Ací, en aquesta platja plena d’escòries,  
començà una història... 

(baix) Gola del Colomer

Els magatzems, la torrassa i el bastió 
abans de la restauració.
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 Decadència

A partir del segle III, l’economia romana 
pateix transformacions que afecten el tràfic 
marítim i disminueixen les relacions entre 
Orient i Occident. A la conca occidental, són 
les províncies africanes les que acaparen la 
producció de béns i serveis.

En la fase del segle III i principis del VI, el 
port mantindrà el mateix emplaçament, però 
ja s’endevina la decadència que va de la mà 
de la construcció de vil·les que serviran per a 
depòsit de gramínies.

Comença la decadència del Grau Vell amb 
la caiguda de l’Imperi Romà, acompanyada 
de la desaparició de la influència de l’Imperi 
Bizantí a la mort de l’emperador Justinià.

Edat Mitjana-Edat Moderna

El rei Joan II d’Aragó, pare de Ferran el 
Catòlic, va autoritzar en 1459 que el Grau 
Vell fora l’únic punt d’embarcament a la 
costa de Morvedre, de manera que quedava 
centralitzada l’eixida de mercaderies, la qual 
cosa va implicar la construcció de magatzems 
i oficines per al cobrament d’impostos i 
taxes, a més d’unes defenses costaneres i una 
vigilància adequada, tot i que a les Corts de 
Montçó de 1528 s’acordà la construcció de 
defenses litorals que varen consistir en una 
sèrie de torres fortificades. Aquestes mesures 
pretenien en certa manera reduir la presència 
de pirates.

La defensa costera de la nostra actual 
comarca es va centrar en tres punts: la torre 
d’Almardà, la de Canet i la del Grau Vell. 
S’hi connectaven pel nord amb la torre 
d’Almenara i pel sud amb la del Puig. A banda 
de la vigilància i defensa contra la pirateria, 
es pretenia salvaguardar l’activitat comercial i 
marítima.

Més tard, el rei Felip II va encarregar en 1575 
a Vespasià Gonçaga, virrei de València, un 
estudi de defensa del litoral. Aquest sistema 
defensiu estava regulat per unes ordenances 
vigents fins als segles XVI i XVII.

A causa dels atacs de la pirateria que patia 
la zona, els comerciants Verchere i Platet 

(dalt) Una de les visites del Col·lectiu, enfront del 
jaciment arqueològic. 

Torrassa restaurada.
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sol·licitaren al rei Carles III l’autorització per 
a construir una bateria de tres canons junt a la 
torre del Grau Vell, i en 1781 en van fer una de 
10 metres d’alçada. Miguel de Muzquiz, comte 
de Gausa, persona molt influent a la cort reial 
i molt vinculat a Morvedre, va rebre una carta 
demanant-li suport per a la construcció de la 
bateria esmentada. Muzquiz havia comprat al 
rei en 1755 els drets i propietats de la Batlia de 
Morvedre i, per tant, tenia molta influència.

Hi ha documentació escrita sobre l’existència 
d’una bateria construïda al front est de la torre, 
amb l’objectiu de defensar la costa entre les 
torres de Canet i la del Puig. És per tot això 
que podem afirmar que el fortí o torrassa del 
Grau Vell és, en realitat, un conjunt defensiu 
compost per diverses construccions: torrassa, 
bastió, magatzems i un pati tancat. Segons 
l’historiador saguntí Chabret, els magatzems 
foren construïts a partir de 1607, la qual cosa 
desenvolupà una línia de cases adossades a la 
torre.

Edat Contemporània

Molt abans de l’arribada del ferrocarril de 
Sota, el paisatge litoral des de l’Estany de 
Puçol fins al Grau Vell i el delta del riu Palància 
tenia una fisonomia molt distinta de l’actual. 
Una platja de cudols i arena discorria entre 
la desembocadura del riu i el barranc del 
Carraixet, sense més interrupcions que les 
goles per les quals la marjal desaiguava en la 
mar.

Doncs bé: Sota contempla la ubicació i 
decideix construir una àrea industrial i urbana 
en 1900 en les subpartides de la Vallesa i el 
Fornàs, que estan dins de la partida de la Vila. 
Aquestes zones estaven ocupades per la vinya 
i cultius hortícoles. El secà criava garroferes i 
oliveres, a més de ser la zona per als ramats. 
El poblament d’aquesta zona era dispers 
perquè se basava en alqueries (de Sant Marcos, 
dels Frares, de l’Advocat, de l’Arrendador). 
Totes contenien extenses finques agrícoles de 
tipologia àrab dels grans propietaris de Sagunt.

<<El Grau Vellogué 
funcionar com un 

empori comercial (...) A 
més a més, era un punt 

d’encontre cultural entre 
comerciants de  

diversos pobles >>

Bastió restaurat.

7.1 far d alexandria
,
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La superfície necessària per al moll i la resta 
d’instal·lacions planejades era de 66 hectàrees, 
ubicades a la subpartida del Fornàs. El projecte 
de Sota era comprar finques de la burgesia 
terratinent saguntina. L’advocat Fausto 
Caruana Aloy va actuar d’intermediari entre 
Sota i els propietaris dels terrenys.

L’actualitat

El Grau Vell és un dels pocs trams de platja 
verge actualment. Hi ha un poblat de casetes 
baixes i polides, una escoleta tancada i una 
església enfront de la mar, on viuen unes 
poques persones que se l’estimen molt.

Aquest paisatge tan idíl·lic en algun temps 
s’ha vist alterat en l’actualitat per la construcció 
del polígon industrial de Parc Sagunt i de les 
dàrsenes per a la regasificadora.

(esq.)  Torrassa, bastió i 
magatzems restaurats. 

(baix) Interior dels magatzems 
restaurats.

Dàrsenes i regasificadora.

<<La defensa costera 
de la nostra actual 

comarca es va centrar 
en tres punts: la torre 

d’Almardà, la de Canet i 
la del Grau Vell. >>
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Ara que el sòl és un bé molt apreciat, no 
només corren perill el nucli delimitat per les 
excavacions, sinó també els espais ocupats 
per la necròpolis o les vil·les romanes i les 
alqueries, que desapareixeran si no tenim una 
certa sensibilitat.

 

El poblat

Aquesta xicoteta aldea de llauradors que 
treballaven als arrossars i de pastors i 
pescadors se situava als terrenys prop de 
l’Alter de Colomer, protegit dels depredadors 
urbanístics perquè pertanyia a la Direcció de 
Costes.

Molt prop del nucli urbà del Grau Vell, en 
direcció nord es troba el jaciment arqueològic 
del mateix nom amb restes ceràmiques i 
metàl·liques datades des del segle V aC. Està 
considerat Bé d’Interés Cultural (BIC).

Tot aquest indret, abocat a una mar 
infinita, és actualment un lloc solitari: un sol 
carrer, una torrassa medieval i un bastió de 
defensa. Hi ha alguna barqueta avarada i uns 
magatzems medievals.

No fa massa temps, s’ha actuat 
arquitectònicament tant al bastió com a la 
torrassa i els magatzems. Ja era hora. Ha 
desaparegut la malesa que envoltava el 
bastió. Ara està molt bonic. L’arquitecta Pepa 
Balaguer ha estat l’autora del projecte i està 
molt bé, i es fan visites guiades que expliquen 
tot el que s’ha fet.

Doncs bé, eixe és el paratge del Grau Vell 
que he intentat explicar. Els recomane que 
peguen una volteta un matí de diumenge. Paga 
la pena. Per a mi constitueix un lloc màgic 
on es nota el calfred de la història, perquè si 
tanquem els ulls potser veurem arribar els 
pirates, o uns romans, o els vaixells carregats 
amb mercaderies meravelloses.  
Eixa n’és la màgia.

En aquest indret, hom diria que la història s’ha aturat...
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LES NOSTrES PLATGES, 
LA NOSTRA COStA

a importància de la mar  
  i de la costa.

La costa i la mar són essencials per a les 
nostres vides, encara més hui dia. Sempre han 
sigut i són recursos extraordinaris: recursos 
naturals, paisatgístics, econòmics, culturals, 
per a l’alimentació, per al comerç, per a 
gaudir. Fins a molt recentment la població 
no s’assentava en l’espai costaner litoral. Les 
raons eren moltes: la insalubritat (les marjals 
i albuferes al llarg de la nostra costa) i la 
inseguretat d’un espai que sovint registrava 
invasions i atacs, per exemple, va fer que 
moltes de les nostres poblacions -València, 
Gandia, Castelló, entre altres, i moltes més-,  

 
 
 
 
 
 
 
 
se situaren a l’interior, tenint xicotets nuclis 
al costat de la mar, els graus. Però això va 
canviar a la fi del segle XIX. El creixement 
de les ciutats marítimes, l’esbarjo i gaudir en 
la mar, el comerç marítim, el turisme més 
tard, etc., han fet de la costa un espai abellit 
i buscat, en el qual la població a tot el món 
no deixa de créixer. Hui dia, més que mai, la 
franja costanera està densament poblada a tot 
el món.

UNA SITuaCIO DIFICIL

L

per Vicent Esteban i Chaparría

Platja Malva-rosa i passeig 
marìtim València

, ,

7.2 far d alexandria
,
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I, no obstant això, aquest espai costaner és 
molt vulnerable. La formació i evolució de les 
nostres platges es deu a processos i fenòmens 
quasi es pot dir que de caràcter geològic i 
l’acció humana afecta al litoral i viceversa. 
La dinàmica litoral es defineix com el conjunt 
de processos i mecanismes marítims que 
controlen el moviment de sediments en 
la costa. Es tracta d’un conjunt complex 
d’elements interconnectats i que són objecte 
d’investigacions intenses des de fa molt.

 
Què passa a les nostres platges?

Els principals fenòmens que acaben donant 
forma al mitjà costaner-litoral són l’onatge, les 
marees i els vents. Aquestos fenòmens afecten 
els sediments, la topografia submarina, les 
accions biològiques, com també ho fa l’acció 
antròpica i una altra sèrie de mecanismes que 
intervenen en el procés d’erosió-transport-
sedimentació, el resultat de la qual és donar 
forma a la costa. L’estudi de la dinàmica 
litoral té diverses maneres d’abordar la seua 
anàlisi. Així, per a alguns és suficient analitzar 
l’onatge prop de la costa, i, amb l’establiment 
de les seues característiques, resulta més 
que suficient per a establir el grau d’equilibri 
d’un tram costaner; uns altres se centren 
bàsicament en l’anàlisi dels anomenats perfils 
d’equilibri; i altres realitzen un estudi molt 
més complet de tots els agents i elements 
que puguen jugar un paper, per mínim que 
semble, en el procés d’erosió-transport-
sedimentació. L’acció humana actua de molt 
diverses formes en el mitjà litoral. En general 
introduint elements en la franja litoral, o fins 
i tot terra endins, que han afectat la costa 
induint processos d’acumulació, i, en major 
mesura, d’erosió.

Els problemes recents

En les últimes dècades la costa mediterrània 
ha patit alteracions importants que han 
modificat el mitjà costaner-litoral. Els efectes 
de l’ocupació humana i els increments dels 
seus usos, la urbanització, la degradació i 
destrucció d’espais costaners, la construcció 
d’infraestructures portuàries i altres per al 
transport terrestre i la regulació hidràulica, 
entre altres aspectes, han produït l’alteració 
de la dinàmica litoral amb la consegüent 
modificació de les formes costaneres: platges, 
deltes, dunes, desembocadures, erosions, 
acumulacions per sedimentació, canvis de 
perfils, etc. Molts trams de costa han patit 
desequilibris importants, amb platges que han 
patit importants erosions, perdent arenes, les 
seues dunes i la seua amplària.

Platja ocupada, amb erosió i 
protegida amb escurelles
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A tot això cal sumar hui dia el canvi climàtic, 
la ben denominada emergència climàtica, i 
els greus efectes que particularment tindrà 
sobre el mitjà costaner-litoral a tot el món, 
especialment en zones costaneres baixes. 
L’ascens del nivell de la mar, els canvis en els 
patrons climàtics produint la intensificació 
de la freqüència d’esdeveniments extrems 
ocorreguts en el nostre planeta. La costa 
de tot l’Oval Valencià ha patit de manera 
intensiva els efectes: n’hi ha prou amb 
observar trams com els dels entorns dels ports, 
Cullera, Gandia, Borriana, Sagunt, València, 
uns altres sobre els quals s’ha requerit actuar 
per a protegir-los amb esculleres al llarg, al sud 
de la desembocadura del riu Xúquer, l’entorn 
de l’Estany de Cullera, amb altres solucions 
de rigidització de la costa amb espigons, dics i 
aportacions d’arenes, graves i bitles.

Els temporals s’intensifiquen

A causa del canvi climàtic al nostre país ja 
s’han observat els següents efectes:

 
• L’allargament dels estius, estimat per 
AEMET en quasi cinc setmanes des dels 
anys 70 del segle XX.

 
• La disminució de cabals mitjans dels rius, 
en alguns casos més del 20% en les últimes 
dècades.• L’expansió del clima de tipus 
semiàrid, amb més de 30.000 km² de nous 
territoris semiàrids.

 
• L’increment de les onades de calor, cada 
vegada més freqüents, més llargues i 
intenses.

L’impacte potencial que tenen aquests efectes 
és global, produint un des ajustament ecològic 
amb conseqüències sobre tots els aspectes de 
la societat i els seus sectors socioeconòmics: 

sobre l’agricultura, els boscos, el turisme, la 
biodiversitat, els recursos hídrics, la caça i 
la pesca, la salut, el transport, la indústria, el 
turisme, l’energia, la construcció i l’urbanisme.

L’emergència climàtica fa que les situacions 
de temporals de mar siguen cada vegada 
més freqüents. I, arran d’això, les platges 
mediterrànies estan acusant erosions i 
moviments sedimentaris costaners en 
magnituds molt importants. Això ha sigut molt 
perceptible després dels recents temporals 
extraordinaris haguts, amb les Danas d’octubre 
de 2018, les de setembre i desembre de 2019, 
el temporal Gloria de gener de 2020, etc. Cada 
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vegada són més freqüents aquestes situacions. 
La gestió de les costes espanyoles es troba 
en una cruïlla difícil. La gestió haguda fins al 
moment s’ha demostrat insuficient, ineficaç i, 
sobretot, no sostenible. Això s’agreuja encara 
més si tenim en compte els efectes del canvi 
climàtic, ja presents, com s’ha dit, en canvis 
de la freqüència i intensitat de temporals, 
tant marítims com meteorològics en 
general: Danas o gotes fredes, precipitacions 
extraordinàries, majors freqüències d’aquests 
fenòmens, etc., ho acrediten en els últims 
anys.

I què fem front a aquests problemes?

Tot això ha anat component al llarg del 
temps respostes successives a problemes de 
caràcter local, sense escometre’s -malgrat 
la importància ambiental, natural, social 
i econòmica reconeguda d’aquest espai 
costaner-litoral-, d’una part, les inversions 
suficients i, d’una altra, plans projectes 
i intervencions amb escala adequada, 
integrats, participats i ambientalment 
respectuosos. El resultat és hui una costa 
degradada, fragmentada i precisada d’una 
actuació coordinada, ferma, valenta i amb 
la sostenibilitat com a principi de gestió i 
intervenció.

Els ports i altres actuacions de construcció en 
la línia de costa generen barreres al transport 
sòlid litoral longitudinal de sediments, tant 
d’arenes com de materials més gruixuts. Els 
exemples són abundantíssims: la platja del 
Gurugú en el port de Castelló, la de la Malva-
rosa a València, la de Gandia, la del Postiguet 
a Alacant, etc. són enormes acrecions d’arenes 
que s’acompanyen sistemàticament d’erosions 
netes a l’altre costat del port corresponent. 
El mateix ocorre amb altres estructures que 
actuen de barrera enfront del transport sòlid 
litoral longitudinal.

La llarga existència d’aquestes alteracions no 
justifica de cap manera que no s’escometen 
accions de correcció ambiental per a restituir 
els processos naturals. Així es fa hui dia en 
moltes actuacions humanes una vegada 
s’avalua el seu impacte ambiental. Si bé es pot 
entendre que temps arrere aquestes accions 
no s’hagen es comés, hui dia és inexcusable 
atendre la gestió amb una perspectiva de 
sostenibilitat. Al nostre país des de dècades 
arrere s’ha preferit i optat per actuar en 
aquesta mena de zones erosionades en el 
mitjà costaner (provocades per una barrera, 
que generen acumulacions a un costat i 

Passeig marítim de Casablanca després 
del temporal de 2017

7.2 far d alexandria
,
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erosions a l’altre) mitjançant esculleres i 
la construcció d’espigons, sense gestionar 
aquestes acumulacions. Però aquella manera 
d’actuar no està generalitzada en el món, 
existeixen nombrosos exemples on s’han 
establit sistemes de transvasament d’aquestos 
materials retinguts, de manera que es 
restitueix el flux natural. És indubtable que 
la situació del tram de costa al sud del port 
de Borriana no seria la mateixa, ni s’haguera 
alterat tant després de la construcció del port, 
si al llarg del temps s’hagueren comés accions 
de transvasament dels materials retinguts per 
ell. Alguns treballs i estudis oficials assenyalen 
que així ha de fer-se.

 
Una situació delicada

Per tant, els problemes més importants 
que registra la costa mediterrània espanyola 
i, en particular, el tram de costa des del 
port de Castelló fins a Dénia, arrossegats 
durant dècades i agreujats per les actuacions 
concebudes amb escala inadequada, són:

 
- La degradació general de les seues 
condicions naturals 
- Una costa que acaba fragmentant-se 
- Els desequilibris sedimentaris generats per 
les infraestructures, especialment per les 
portuàries 
- L’antropització, els usos i la urbanització 
invasiva de formes i espais costaners 
- La regulació fluvial i consegüent reducció 
d’arribada de sediments a la costa 
- Els efectes del canvi climàtic 
- L’absència d’inversions concorde al valor 
ambiental, natural, social i econòmic, i 
- L’absència de la necessària gestió 
integrada sota el principi de sostenibilitat

 
Els exemples de platges en situació 
complicada són nombrosos: en tota la zona 
de Castelló a Almassora, a Xilxes, Borriana, 
Almenara, etc. A València, des de Sagunt 
passant per la Pobla de Farnals i tota la resta 
de les poblacions costaneres de l’Horta 
Nord (Puçol, El Puig, Massalfassar, Meliana, 
Albuixec…), i també les platges al sud del 
port de València, des del mateix Saler fins 
a les de Sueca, Cullera, Tavernes de la 
Valldigna, etc

Com hauríem d’actuar a les platges? 
En nombrosos plans, estudis i projectes 
que s’han realitzat en diferents àrees de les 
nostres costes es proposen actuacions que 
no consideren ni han considerat les arenes 
retingudes pels ports, deixant a un costat 
bona part de l’origen del problema suscitat 
i raó de ser -si més no parcial, encara que 
rellevant-, dels problemes erosius que es 
pretenen solucionar, sense actuar per tant 
directament sobre l’origen el problema. 
Aquella manera de gestió no és sostenible, 
com es constata al llarg del litoral. Tampoc 

Revegetació i protecció de les 
dunes del Saler
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ho és gestionar un mitjà tan important com 
el costaner-litoral sense fer preses de dades 
necessàries per a poder conéixer bé com es 
comporta i actuar adequadament en ell. Les 
Administracions Públiques responsables de 
la gestió del mitjà costaner-litoral no tenen 
els mitjans suficients per a fer el seguiment 
i monitoratge de les seues característiques i 
evolució, però han d’escometre’s. Si alguna 
cosa ens han ensenyat la pandèmia del 
COVID és que l’adopció de les mesures ha de 
basar-se en un seguiment continu, analitzant 
les dades del que ocorre. Es podria concebre 
la gestió de l’aigua sense que se sabera a cada 
moment l’estat de les precipitacions de pluja, 
les quantitats d’aigua embassada i la que 
circula pels rius? Es pot entendre hui la gestió 
de les carreteres sense les contínues anàlisis 
de seguretat viària, les dades de trànsit, de 
l’estat d’aquelles infraestructures i les seues 
necessitats? Es gestiona hui el transport i la 
mobilitat a les ciutats sense fer un seguiment 
dels fluxos i sense presa de dades de les seues 
característiques? Les tasques de recollida 
contínua d’informació són bàsiques per 
a una adequada gestió i, a més hui dia es 
compta amb mitjans tecnològics cada vegada 
més potents i accessibles per a això. En la 
costa, alhora, s’ha requerit atendre i s’atenen 
de manera continuada les necessitats que 
reiteradament es produeixen amb urgència 
per causa de temporals extraordinaris 
(cada vegada de manera més freqüent pels 
efectes del canvi climàtic) actuant amb 
accions locals, sense un sistema robust de 
monitoratge del comportament de la costa 
i d’aquestes actuacions. El debat sobre la 
sostenibilitat en les costes ha de considerar 
l’efectivitat i adequació de les inversions que 
són necessàries, integrant-les en plans de 
conservació i gestió participada i integrada.

 
 

La protecció de les nostres  
  platges és necessària

Es presenta ara la necessitat d’adoptar 
decisions per a revertir la situació de les 
nostres costes, que implica seriosos riscos i 
incerteses. Les Administracions públiques 
implicades han de decidir què i com fer. Els 
propis interessats es debaten entre admetre 
solucions a curt termini, locals i parcials, 
fins i tot sabent la seua no idoneïtat i no 
sostenibilitat, i potser sabedors que abans 
o després no serviran plenament. O bé que 
calga considerar replantejaments i noves 
estratègies amb el principi de la sostenibilitat: 
buscant l’equilibri del desenvolupament 
econòmic i dels usos de la zona costanera pels 
éssers humans; de la protecció, preservació 
i restauració de les zones costaneres; de la 
reducció de les pèrdues en termes de vides 
humanes i de danys a les coses; i de l’accés 
i gaudi públics de la costa. Per a això és 
essencial preservar, protegir i restaurar el 
medi físic, platges i tot tipus de formacions 
costaneres, corregint els impactes i efectes 
negatius resultants de l’activitat humana amb 
una gestió basada en la presa de decisions amb 
la informació necessària.

Les platges de Sagunt, en erosió, on es 
perden les arenes i queda la grava

7.2 far d alexandria
,
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Els temps de les Administracions amb 
competències en la costa són en excés dilatats; 
si s’actua ara en un sol tram serà necessari 
actuar molt probablement en els trams més 
al sud -adoptant possiblement solucions 
tampoc idònies, propagant el problema-; 
o bé replantejar, amb totes les dificultats 
generals de gestió i concertació, les solucions 
que apliquem. El debat no és teòric, no és 
academicista. La decisió no és fàcil i ha de 
tindre en compte totes les opinions, passant 
a configurar-se com una decisió política. No 
serveix no actuar, però actuar indegudament 
o de manera no sostenible, té un cost, encara 
que potser no a curt termini. 

Però els majors èxits deriven de l’adopció de 
decisions i de visions que no contemplen tant 
el curt termini com fins ara es fa. La conducta 
és i ha sigut al llarg del temps sempre el 
mateix: es projecta, es gestiona, s’actua 
amb els paràmetres que a cada moment es 
poden tindre en compte; s’ha avançat en la 
planificació estratègica i avaluació ambiental 
i la correcció d’efectes, la qual cosa no es feia 
dècades arrere.

Però, encara que les decisions finals respecte 
a estratègies, plans, projectes, actuacions i la 
gestió (també de la costa) han de correspondre 
al pla polític, haurien de comptar amb el 
necessari suport tècnic i amb la màxima 
informació que provinga de la presa de 
dades contínua i rigorosa. I, addicionalment, 
aquestes decisions polítiques, sense deixar 
de resoldre els problemes presents, han 
de fonamentar-se en major mesura en 
visions no tan a curt termini. I, finalment, és 
imprescindible comptar amb la participació 
dels ciutadans en la presa de decisions, amb 
la seua opinió, amb les seues propostes, 
conjugant els seus interessos amb la necessària 
protecció de les nostres platges i costes, uns 
recursos molt valuosos.

<<Cal considerar 
replantejaments i 
noves estratègies 

amb el principi de 
la sostenibilitat: 

buscant l’equilibri 
del desenvolupament 

econòmic i dels usos de 
la zona costanera pels 
éssers humans; de la 

protecció, preservació i 
restauració de les zones 

costaneres.>>

7.2 far d alexandria
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socarrat
per Ainhoa Moros i Marqués

La vida passa i s’automatitza.  
Ja no queden oficis com aquells, 
ni homes ni dones com aquelles, 
i les màquines fan el treball brut. 
El següent treball a desaparéixer: 
el personal dels bancs i caixes 
d’estalvis.

7.3 far d alexandria
,
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EL FAR DE sagunt:

ins de les meravelles del món antic 
que estem tractant des de l’Associació 
Cultural de la Falla Santa Anna, m’han 
donat l’oportunitat de parlar del 
que podria ser el nostre particular 

Far d’Alexandria. Atenent les descripcions 
històriques que ens han arribat d’aquesta 
meravella del món antic, aquest edifici tenia 
més de 110 metres d’alçària total amb una 
base quadrada de trenta metres de costat. 
Aquesta gran construcció va ser erigida pels 
successors d’Alexandre Magne a l’illa de Faro, 
rematat amb una llanterna dotada d’espills 
de metall que reflectia el sol, o el foc nocturn, 
i que actuava com a referència de dia i nit a 
les persones que transitaven la mar i la plana 
terra del delta del Nil. Aquesta illa i far es 
connectava a la terra a través d’un llarg pont 
sobre la mar.

A la nostra comarca podem parlar del far de 
Canet d’en Berenguer, però volem esperar 
el dia que es configure com a recurs turístic 
a disposició del públic. O del Forn Alt, que 
ben bé podria fer perfectament de far del 
turisme industrial. O el magnífic conjunt 
defensiu del fortí del Grau Vell que, per sort, 
ha pogut restaurar-se i obrir-se al públic 
després de dècades d’abandó i dur treball 
municipal per poder recuperar-lo. I parlant 
del Grau, esperem que el jaciment arqueològic 
puga visitar-se després de les excavacions 
que Adif està duent a terme. No debades és 
un dels ports amb més història de la costa 
mediterrània occidental, el que propicia que 
els indígenes peninsulars encunyen moneda 
pròpia per primera vegada en la història 
de la península. La quantitat de cultura que 
trobem al Grau és tan potent com la llanterna 

el pantala

D

per David García i Muñoz

,

<<No hem de perdre l’ocasió de 
reivindicar el manteniment i la 

recuperació per al gaudi de totes i 
tots, també de l’element considerat 

patrimonial de més recent factura.>>

7.4 far d alexandria
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de qualsevol far i, igual que l’edifici costaner, 
permet no perdre el rumb a aquell que atén les 
seues indicacions. Al Grau trobem persones, 
història, natura, i bellesa concentrades en un 
no res de territori encabotat a persistir davant 
de bombardejos del feixisme italià, escòries 
que exploten com el volcà de la Palma, 
projectes megalòmans de desenvolupament 
que mai arriben i es transformen en zones de 
protecció, incendis de territori protegit però 
no gestionat, temporals marítims de rècord, 
aïllament i abandó, massa abandó. Però 
tampoc parlarem del Grau, en aquesta ocasió 
també jo el deixaré de costat per a centrar-
nos en el seu germà influencer més jove i 
contemporani: el port, el recinte portuari, la 
porta del comerç.

El port és la construcció més significativa 
de la costa del nostre territori. Des del nord 
destaca la llengua del Pantalà: 1 km d’artifici 
humà que entra cap a la mar i es fa visible des 
de la costa. Des del sud destaquen els dipòsits 
de la regasificadora. I no només és un lloc 
d’activitat, és el lloc d’identitat que bateja el 
nucli de població que acaba per tindre major 
dimensió i població de la comarca. Però 
resulta que aquest far no es connecta a la terra 
a la qual pertany i som l’únic recinte portuari 
valencià sense espais urbans. El port és per a la 
gent del Port, sols amb el permís del guarda.

Davant d’aquesta situació, en 2014 ens van 
preguntar des de Compromís per Sagunt 
si com a joves arquitectes (qrarq studio) 
podríem fer una proposta a nivell d’idea per 
a exemplificar com podria ser el territori 
que el Port guanyara al port. I per això vam 
proposar el recull d’intencions i avantprojectes 
que es van presentar junt a l’acte de cloenda 
de la candidatura de Primavera Europea 2014. 
Eren idees per a suscitar debat, que a dia de 
hui tan sols han tingut un cert recorregut en 
la part del Pantalà i resulta ben curiós ja que 
el poc debat ciutadà s’ha centrat en la cirereta 
però s’ha oblidat de la molla del pastís: parlem 
molt del Pantalà i poc de la recuperació dels 
espais dins de la dàrsena portuària nord. Una 
de les imatges més cridaneres i polèmiques 
(estat de conservació, salinitat del mitjà, etc.) 
era la proposta provocadora de transformar 
el Pantalà en una mena de transposició del 
projecte High Line New York Greenway de 
2006. A la coautora, Jessica Cattaneo, i a mi 
ens semblava una mena de justícia poètica 
omplir el pantalà de vegetació: l’artifici que 
va ser construït per a embarcar la voladura 
de les nostres muntanyes de ferro o calcària, 
transformat en lloc per a la natura i colonitzat 
com a infraestructura sostenible: verda, 
ciutadana i generadora de turisme i de qualitat 
de vida, referent de infraestructura al servei de 
la vida sense fum de motors.

Separació del nucli del Port de Sagunt per una línia que correspon al traçat de l’antiga 
via fèrria del transport del mineral, que separava el nucli habitat de la zona industrial
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A continuació es recupera contingut d’aquella 
intervenció:

De les 28 ciutats portuàries presents a la costa 
de la Comunitat Valenciana, Sagunt és l’única 
que no presenta un port esportiu, recreatiu i 
terciari. I si canviem aquesta situació?

La zona d’intervenció es troba en el 
recinte portuari de Sagunt. Després d’una 
anàlisi profunda dels problemes de l’àmbit, 
plantegem la possibilitat de convertir una part 
del port, precisament la dàrsena nord, en un 
lloc públic, que els ciutadans i turistes puguen 
gaudir, en un port de les persones.

El nucli del Port de Sagunt es caracteritza 
per estar dividit per una línia molt marcada 
que correspon al traçat de l’antiga via fèrria 
del transport del mineral, que separava el 
nucli habitat de la zona industrial. Hui en 
dia aquesta traça resulta obsoleta, la ciutat ha 
colonitzat elements més enllà de la frontera i 
per això pensem que s’ha de plantejar un canvi 
en aquest límit.

Els objectius generals sobre els quals hem 
basat la proposta responen al principi de 
la sostenibilitat. Com a objectius socials 
es generen espais per als ciutadans. Com a 
objectius econòmics es vol completar l’ús 
públic de l’àmbit amb altres que puguen 
garantir la viabilitat econòmica de la 
proposta (usos esportius, recreatius, hostaler, 
terciari, empresarial, aparcament, port 
esportiu). Com a objectius mediambientals: 
respectar els principis dictats pel Ministeri i 
per l’ETCV (reciclar, estalviar energia, utilitzar 
espècies arbòries amb baix impacte hídric...)

D’acord amb aquests objectius es planteja 
el trasllat de les concessions portuàries a la 
zona sud del port i es proposa colonitzar 
l’espai resultant amb una gradació d’usos 
des de més públics a més privats, des de més 
molestos a més innocus. La zona vora mar 

es presenta com una esplanada d’ús públic. A 
continuació, un espai que pot ser ocupat per 
terrasses de concessions temporals. La zona 
central presenta edificis que poden hostatjar 
usos mixtos (hostaleria, oficines, botigues, 
equipaments...) i una zona d’aparcament 
cobert que arriba fins el límit amb el Pantalà. 
La coberta de l’aparcament es transforma 
en una plataforma, a nivell del Pantalà, d’ús 
públic que presentarà puntualment alguna 
concessió. El seu ús, majoritàriament social, 
comprendrà zona de descans, recorreguts per 
a vianants, carril bici, etc.

Per a solucionar el problema de l’estrés 
tèrmic que es genera en espais tan assolellats, 
es planteja una pèrgola que protegeix els 
usuaris de la plataforma. El seu aspecte 
respon a la geometria orgànica del perfil de 
la serra Calderona, aplicada a un llenguatge 
pròpiament portuari.

Es proposa, igualment, la connexió 
entre el passeig i aquesta nova 
esplanada per a la millora de les 
connectivitats entre recursos 
turístics i per a afavorir els 
recorreguts no motoritzats de la 
ciutadania. Comentem, a més, la 
possibilitat de recuperar el record 
d’un element que va ser símbol 
del nucli urbà: el Carregador del 
Mineral.

Proposta de remodelació del pantalà  (esquema)

Proposta de pérgola

Proposta de conexió 
passeig i explanada
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Finalment proposem la renaturalització i 
la recuperació de l’ús públic i social de dos 
elements tan representatius com la Nau i el 
Pantalà.

Amb el pas del temps, i l’afecció que 
els temporals estan tenint sobre una 
infraestructura sense manteniment, sembla 
que la destinació del nostre particular far 
d’Alexandria serà el mateix que el de la mítica 
construcció. L’estat de deteriorament ja ha 
fet que s’incloga aquest edifici a la llista roja 
del patrimoni espanyol. Esperem que les 
promeses de l’Autoritat Portuària esdevinguen 
realitat abans de la completa desaparició de 
l’estructura, i que l’estructura que no puga 
ser recuperada per a l’ús ciutadà puga ser 
transformada en un símbol d’un progrés basat 
en potenciar els valors multiplicadors del 
medi ambient, societat i economia.

Donada la importància paisatgística 
indiscutible del pantalà, no hem de perdre 
l’ocasió de reivindicar el manteniment i la 
recuperació per al gaudi de totes i tots, també 
de l’element considerat patrimonial de més 
recent factura (1975). Però que la llum del far 
no ens cegue i ens permeta trobar la direcció 
correcta: hem de reivindicar la conservació 
i el condicionament de tots els símbols, 
monuments i espais naturals que ens donen 
identitat com a poble des de quasi 2.600 anys 
d’història.

renaturalització del passeig 
per a l’ús públic del pantalà

7.4 far d alexandria
,
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far de canet

na de les meravelles que tenim al 
Camp de Morvedre és el Far de 
Canet per les seues característiques 
i llunyania de la costa. No és el far 
d’Alexandria però és el nostre.

El far de Canet d´en Berenguer, 
correctament anomenat Faro Cap Canet, és 
un senyal lluminós d’Ajuda a la Navegació 
marítima (AtoN) situat en la localitat de Canet 
d´en Berenguer, València,

Aquesta torre cilíndrica habitada i en 
funcionament, de pedra de 30 metres 
d’alçada annexa a un edifici d’una planta, no 
és visitable. Es troba en l’encreuament de 
carrers de Joaquín Sorolla i José Segrelles, a 
360 metres de la vora de la mar, i podríem 
dir que és un dels grans patrimonis del poble, 

un dels símbols marítims més destacats de la 
comarca valenciana del Camp de Morvedre. 
De fet, és considerat com un far amb gran 
valor patrimonial, a més que el seu estat de 
conservació és bo.

La seua construcció estava projectada cap a 
1801, però fins  a 1900 no s’inicien les obres 
, a 1904 és encés per primera vegada. A 1922 
s’electrifica ,a 1982 es repara la maquinària i en 
2002 es canvia l’òptica.

Curiositat ,al llarg de la guerra civil el far 
s’apaga i va servir com lloc d’observació i 
central telefònica.

El far emet una llum blanca en grups de 
dos centelleigs en un cicle de 10 segons. El 
seu abast nominal nocturn és de 20 milles 
nàutiques.

entrevista a guillermo blasco i sanchez

U

per Maite Francés i Lacalle

7.5 far d alexandria
,

,
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Està catalogat com un dels fars amb valor 
patrimonial d’Espanya pel Ministeri de 
cultura. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-
nacionales/dam/jcr:d252961c-9f75-42fe-8264-
d28ab0d63b01/catalogofaros.pdf

A més a més este far és senya d’identitat dels 
ciutadans de Canet i orgull de tota la Comarca. 
Tots al llarg de la nostra vida quan hem visitat 
la platja hem gaudit d’aquest  far que es troba 
en molt bones condicions de conservació i és 
una de les meravelles de la nostra comarca.

Parlem amb Guillermo Blasco, natural 
de Madrid, que ha sigut el farer d’aquesta 
meravella gran part de la seua vida. 

Far de Canet

<<Si no recorde 
malament, hi ha prop 

de 190 fars funcionant, 
però habitats molt pocs 

o cap. El cas és que el far, 
com el coneixíem uns i 
l’imaginàveu uns altres, 

ha desaparegut.>>

Què et va impulsar a ser farer? Tens algun 
avantpassat dedicat a això ja?

Volia un mena de vida diferent, amb 
qualitat. Podria haver tingut un treball amb 
el qual guanyar prou diners, però per a mi la 
tranquil·litat i una vida sense aclaparaments 
era prioritari. Fins i tot vaig intentar abans ser 
guarda forestal.

En quins altres fars has estat treballant?

He estat al far de Punta Galea (Getxo, Bilbao) 
i a Cadis (capital). He viscut en tots, encara que 
l’únic habitatge digne de ser dit així ha sigut el 
de Canet.

Des de quan i fins quan vas ocupar  
el far de Canet?

Hi vaig arribar en 1987 i me’n  
vaig anar en 2015.
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Quines són les tasques quotidianes? 
 
Els dos fars anteriors no eren automàtics, 
per la qual cosa calia apagar-los i encendre’ls 
manualment. En el cas del far de Getxo, hi 
havia un remunt que anava baixant al llarg de 
la torre -com el que tenien els antics rellotges 
de paret- i havies de reactivar el motor cada 
dues hores perquè no es parara la rotació.

Quines eren les competències del treball? 
 
Fins a finals dels 80 el cos de Tècnics Mecànics 
en Senyals Marítims (TMSM) es regia per 
un reglament signat per Franco i havíem de 
passar moltes hores en els fars. En la dècada 
dels 90 va haver-hi una reconversió, deixem 
d’existir com a cos de TMSM i passem 
a dependre de les autoritats portuàries 
corresponents, en el meu cas la de València 
(APV). El treball va canviar radicalment, ja que 
vam tindre moltes més competències i va 
començar una molt ràpida automatització 
dels fars. Concretament, jo portava també 
tota la senyalització marítima del Port de 
Sagunt, les balises en terra i les boies en la mar 
(amb un equip de bussos de suport). També 
feia les inspeccions de les llums dels ports 
esportius i les piscifactories entre València 
i Castelló. Una setmana de cada mes tenia 
guàrdia nocturna en tota la província: port de 
Gandia, far de Cullera, port de València, far de 
València, port de Sagunt i far de Canet. 

Guillermo Blasco fent  treballs de 
senyalització a les boies de Port de Sagunt
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Tens fills? Si en tens, volen seguir els teus 
passos? Saps si hi ha cap farera? 
 
No tinc fills i he conegut unes quantes fareres, 
encara que ara estic totalment desconnectat. 
 
Quants fars queden a Espanya en 
funcionament?

Si no recorde malament, hi ha prop de 190 
fars funcionant, però habitats molt pocs o cap. 
Se’ls ha donat -als habitatges- tot tipus d’ús, 
des de centres d’interpretació de la naturalesa 
local fins a hotels rurals. El cas és que el far, 
com el coneixíem uns i l’imaginàveu uns 
altres, ha desaparegut. 

Quan es va construir el far de Canet? 
 
El far de Canet es va construir en 1904 i la 
seua ubicació es deu al fet que, en aquells dies, 
entre Borriana i València hi havia una gran 
franja de foscor, en una zona baixa i arenosa, 
en la qual hi havia prou naufragis. 

Amb l’automatització dels fars, creus que és 
una professió que desapareixerà? 
 
No desapareixerà a curt termini perquè, 
al cap i a la fi, si et fallen en la mar tots els 
sistemes de navegació, sempre et quedarà la 
seua llum. Si passes per la nostra costa i veus 
dos centellejos cada deu segons, en les cartes 
nàutiques es reflectirà que estàs passant pel 
Cap de Canet.

I, finalment, tens cap anècdota?, pots contar-
la? 
 
L’única anècdota que et puc contar és que 
se’m va presentar un xic a la nit -cec del tot- 
preguntant-me si el far era la discoteca Estudi 
de Nova Canet...

Notícia al periòdic 
Llevant EMV que recull el 

treball de Guillermo
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CHICHEN ITZA

COLiSEU DE ROMA

TAJ MAHAL

CIUTAT DE PETRA,,



161161

Hola! Hola! Sí, et parle a tu, que et veig que 
m’estàs llegint. Com estàs? Veig que has trobat 
l’apartat infantil d’aquest llibret. Bé, bo, què 
dic llibret? LLIBROT! Moltes pàgines, veritat? 

Ais, és que els  adults són a vegades un poc 
pesats.

Però has arribat ací, que és l’important ;)

Aquesta part del llibret és per a tu i per a les 
teues amigues i amics de la falla. També pots 
ensenyar-li-la als teus amics i amigues del 
col·le, del parc, d’anglés... Com més persones 
em lligen, molt millor! Així difonem tres coses 
molt però que molt importants: la CULTURA 
(perquè sí, tot aqueix totxo d’articles del 
principi és molt però que molt interessant, i 
potser a tu t’ha avorrit un poc, però tranquil, 
que ara ens divertirem), les FALLES i la nostra 
llengua, el VALENCIÀ. D’aquesta manera, 
com més xiquetes i xiquets em lligen, més ens 
divertirem tots junts parlant de cultura fallera 
i, per descomptat, en valencià.

DEL MON ModERN
APARTAT INFANTIL

CRIST REDEMPTOR

MACHU PiCCHU

 GRAN MuRALLA XINESA
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Per si no t’has llegit la part “adulta” del llibre, 
te’l resumiré molt breument: hem parlat de 
set monuments antics que els historiadors els 
consideraven meravelles que tothom havia de 
veure. De totes elles, només una se’n conserva, 
la Gran Piràmide de Guizeh, a Egipte, però 
la resta o van ser destruïdes per incendis, 
terratrémols o simplement oblidades per 
aquelles persones que van poder gaudir-les de 
veure-les en peus. No et sembla una pena que 
de set només en quede una?

Perquè tinc una bona notícia per a tu. N’hi 
ha més...

... Sí, de MERAVELLES. N’hi ha més, de fet 
n’hi ha altres set més.

Que sí, que no et mentisc, que t’ho dic de 
veritat. Perquè en 2007 es va fer una enquesta 
on va votar tothom per a crear un llistat 
amb les set noves meravelles, a la qual van 
anomenar set meravelles del món modern 
(que nosaltres, d’antics, no en tenim res!).

Però va haver de ser molt complicat. 
Imagina’t triar només set meravelles de tot 
el món. Segurament, a la ciutat on vius, hi 
ha monuments superbonics que per a tu són 
especials, autèntiques meravelles. Perquè ara 
pensa en els milions de monuments que hi ha 
a tot el món. Se te n’ocorre algun? Escriu-ho!!

(vinga, de pressa, no val pensar molt...)

MERAVELLES DEL MON MODERN
,
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D’acord. JA! Stop! Has omplit alguna línia? Si 
no ho has fet, no et preocupes, perquè ara de 
seguida t’ensenye un codi QR que t’informarà 
de tot. Però abans vull que faces una altra cosa, 
perquè sense això no podem continuar.

Vull que visites les dues falles. Primer 
aniràs a la gran, l’envoltes, recorda’t de llegir 
els cartellets de les escenes, i després la teua 
falleta infantil, que de segur que te la coneixes 
de memòria, però torna a pegar-li la volta. I els 
cartells! Després torna a obrir-me, quan hages 
visitat les dues falles, i et conte.

 (…)

Ja estàs per ací! Quina alegria tornar a veure’t!

Ara que ja has visitat les nostres dues falles, 
vull explicar-te una mica més quina és la 
relació d’elles amb mi, amb el llibret de Santa 
Anna 2022.

La falla gran representa el Colós de Rodes, 
una de les set meravelles del món antic que 
ja va desaparéixer perquè un terratrémol la 
va esfondrar. A través del Colós, la falla parla 
de problemes quotidians que podem trobar 
en totes les cases i famílies; i parla també de 
Sagunt, perquè sempre ha sigut important 
per a aquesta falla parlar de la seua localitat 
i de la seua gent. El Colós era una de les set 
meravelles, però a Sagunt també podríem fer 
un llistat amb set monuments que són dignes 
de ser ací. Sabries esmentar-ne algun? Va, et 
done alguna pista.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

(TAERTE ÀMOR)

(CSTALEL) ( JUIRAE)

(TMPLEE ED DAINA)

(CRIC ÀMOR)

(ESLGSIAÈ DE SNTAA MIRAA)

(ESLGSIAÈ DE SNTA SAVLAOR)
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Un d’aquests monuments, el de la primera 
foto, en un dels articles del llibret, Manuel 
Civera l’ha comparat amb el Colós de Rodes, 
de fet l’ha anomenat “El colós de Sagunt”. 
Sabries dir-nos en quina pàgina? 

I ara et contaré la falla infantil. Tracta de 
les meravelles que ens envolten, però no 
sols els monuments pel món (que també), 
sinó aquelles coses meravelloses que tenim al 
nostre voltant, i que a vegades no ens adonem 
del seu valor. Per exemple els animals i les 
mascotes, protegir la naturalesa, la nostra 
cultura (pregunta: quantes cultures diu en 
l’explicació de la nostra falleta que ha tingut 
Sagunt? _____), les nostres tradicions. La 
teua família és meravellosa. I els teus amics 
i amigues. I tu també eres una meravella de 
persona!

Hem de saber el valor del que ens envolta 
per a adonar-nos que som molt afortunats 
i afortunades per tindre-les. Per cert, has 
contestat l’última pregunta que t’he fet? 
Mmmmm, a veure si no t’has llegit l’explicació 
de la falla infantil, eh? Mira que m’enfade! 
Va, seré bo i et donaré una altra oportunitat. 
I perdona per enfadar-me, però és que és la 
meua funció central, perquè tot llibret es basa 
en l’explicació de les falletes que hem plantat. 
Per això vam nàixer, perquè si no s’entenien 
les falles plantades, explicar-les. Cerca 
l’explicació de la falla infantil, i així et pose 
a prova per a corroborar que te l’has llegida, 
amb les següents activitats.

Observa l’esbós de la falleta:

a. Quants xiquets van en la cistella?

b. Quants globus té l’esbós de la falla  
       infantil?

   

Completa les paraules que falten  
  del versat infantil:

Roda i roda arreu del _ _ _ 

Repartint alegria i bon humor,

Crida fort el pallasso Anton

Per omplir la vida de _  _ _ _ _

El nas roig com _ _ _ _ _ _ _, 

La cara blanca com la _ _ _ _,

La flor al barret com ninguna

I al peu gran _ _ _ _ _ _

1
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A la falleta apareix un xiquet amb plomes, 
  indumentària típica dels indis de l’oest.  
  Què saps dels indis americans?

Els indígenes americans són els pobladors originaris d’Amèrica, que van ser anomenats 
així pels primers pobladors europeus. Hi ha una gran diversitat de tribus de nadius 

americans com els xeroqui, apatxes, comanxes, sioux, etc. Malauradament, la majoria 
viuen en reserves dispersades per tota la geografia americana.

On vivien? Vivien en les praderes 
en poblats i construïen tipis, 

tenda cònica coberta de pell 
de bisó amb parets decorades.  
Es col·locaven primer les vares 

llargues de fusta i després les pells.

Què menjaven? Eren caçadors de 
bisons  i pescadors.  Menjaven de la 
seua caça i aprofitaven les pells per 

a fer-se els vestits.

4. Busca les 10 paraules a la sopa de lletres.
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Dis-me la veritat: estàs gaudint d’aquests 
exercicis. És que un llibret no ha de ser tan 
“rotllo” com els llibres aqueixos del col·le que 
portes en la motxilla i que pesen una tona... 
Oblida això últim que t’he dit, perquè un 
llibret mai ha de parlar mal d’altres llibres. 
Tots els llibres som diferents, i ser diferent 
és bo, perquè si tots vestírem de negre, de fet 
no seria gens divertit? Perquè amb els llibres 
passa igual, uns som xicotets (bo, jo no, que 
tinc almenys dues-centes pàgines), uns altres 
grans, uns altres grossos, uns altres fins, uns 
il·lustrats, uns altres de només text... Però, 
això sí, tots som diferents, però TOTS SOM 
INTERESSANTS (i igual de valuosos). ^^

Com m’agrada parlar! M’enrotlle com les 
persianes. Què t’estava contant abans d’aquest 
discurs que m’ha quedat tan bé? Ah, sí! Que hi 
ha set meravelles actuals! Et conte..,

 

Una entitat privada va decidir seleccionar els 
monuments més importants de tot el món. 
En van ser 77 els afortunats a entrar en eixa 
llista, la qual pots consultar en el QR que et 
vaig prometre. Ací te’l deixe. Si no saps com 
funciona, pregunta-li a un adult que et deixe 
el seu mòbil (últimament tots han aprés com 
funcionen els QR perquè tots els restaurants el 
tenen per a llegir els menús, i a més s’usa pel 
passaport covid, entrades de cinema...).

Eres capaç de comptar quants monuments eren espanyols?

Tots ells són molt coneguts, com l’Alhambra o la Giralda. Els has visitats? Com??? Alguns d’ells 
no saps on estan? Perquè és important que els conegues, perquè són joies que té el nostre país 
i fixa’t si són importants que es van seleccionar al costat de la Torre Eiffel de París o el Coliseu 
de Roma. Col·loca en cada meravella l’etiqueta correcta de la seua localitat. (Txssss, et done 
una pista? Si punxes en el nom de cadascuna en la web a la qual t’ha conduït el codi QR, pots 
aconseguir la localitat, txsssssssss...)

Taj Mahal Machu Piccu

Coliseu Roma

Crist  
   Redemptor

Muralla  
   Xinesa

Chichén Itzá

Ciutat Petra
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Del llistat de 77 (sabies que el 7 sempre ha sigut un número 
considerat “sagrat” i “màgic” i que és per eixa raó per la qual hi ha 7 
meravelles del món antic i no 8 o 6?), n’hi ha algunes que són molt 
famoses en el món. Unes altres potser et costa un poc reconéixer-les, 
però no passa res, totes són importants, tinguen o no més fama.  
Et posaré unes quantes meravelles i una foto d’elles, a veure si eres 
capaç d’unir les fotos amb els seus noms correctes. 

Acròpoli d’Atenes

Alhambra de Granada

Torre Eiffel

Torre de Pisa

Estàtua de la Llibertat

Big Ben

Esglèsia de Sta. Sofia

Angkor

Gran Bretanya

Espanya

Cambodja 

França

Italia

Grècia

Estats Units

Turquia

Una vegada realitzat el llistat de 77 meravelles, es van decidir les 
FINALISTES, és a dir, les meravelles entre les meravelles (se’m llengua la 
trava!!!). I una d’elles està a Espanya. Saps dir-me quin és?

2

3

4
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Podria explicar-te moltes coses de les meravelles que van quedar finalistes, 
moltes curiositats. Perquè totes elles tenen un valor històric, encara que 
unes són més antigues que unes altres, totes tenen uns motius de creació, 
a vegades fins i tot llegendes, i totes són volgudes i estimades no sols per la 
gent del país on se situen, sinó per centenars, milers i milions de persones 
al voltant de tothom. No obstant això (redoblaments, per favor), només 
set van ser triades per a formar el que anomenem Meravelles del Món 
Modern. Envolta amb un cercle aquelles set meravelles que van guanyar.

Veig que has fet bé els teus deures, t’has 
informat molt bé i has aconseguit emplenar 
tots els exercicis de manera correcta (txsssss, 
un altre secret més, si tens dubtes o no has 
sabut acabar alguna activitat, en l’última 
pàgina d’aquest bloc, et deixe les solucions. 
Però intenta fer les activitats sense mirar-les, 
perquè sempre és més gratificant aconseguir 
les coses pel teu esforç que fent trampes :P )

Saps una cosa? Aquesta llista de set meravelles 
modernes... mmm... va tindre una xicoteta 
polèmica.

Perquè, en ser una votació universal, 
òbviament la gent podria votar per les 
meravelles del seu propi país, amb la qual 
cosa tindrien avantatge les meravelles dels 
països amb més habitants; i, a més, no 
tothom disposava (ni disposa encara) d’accés 
a Internet o d’un mòbil per a poder votar. 
La UNESCO (Organització de les Nacions 
Unides) va declarar que eixa llista no era “molt 
rigorosa” que diguem, i que eixa llista de set 
hauria d’haver-se fet per gent especialitzada 
en art i història, gent que analitzara una a 
una les meravelles i les “exposara a examen”. 

T’imagines? Què val més, una Torre Eiffel o 
una Alhambra? És més meravellosa l’Estàtua 
de la Llibertat que la Gran Muralla Xinesa? Em 
declare incapaç de triar! He, he.

La UNESCO porta molts anys avaluant les 
meravelles que envolten la nostra vida. No 
sols monuments, sinó monuments naturals 
(muntanyes, rius, llacs...), tradicions, cultura, 
etc. Quan considera que hi ha alguna cosa 
que el món hauria de veure, el qualifica 
com a Patrimoni de la Humanitat, ja siga 
material (alguna cosa que pots agarrar amb 
les teues mans) o immaterial (música, una 
tradició, un menjar típic...). I ara és quan 
et quedaràs bocabadat quan et diga que, 
a més que les nostres dues falles van de 
meravelles, la UNESCO va qualificar com 
a Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
les Falles! No és increïble? La nostra festa, 
eixa que jo explique entre les meues pàgines, 
és considerada mundialment des de 2016 
com a MERAVELLOSA. És un grandíssim 
honor haver aconseguit aquest guardó. I és 
immaterial perquè no sols es refereix a les 
falles que plantem (que podem tocar), sinó a 
la seua música, la seua indumentària, la seua 
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pólvora... Tot el que fa d’aquesta festa una cosa 
grandiosa. A tu com a faller o fallera no fa falta 
que et pregunte si t’agraden les falles, perquè 
és clar que sí. Però, sabries dir-me set coses 
meravelloses d’aquesta festa? Te les anava a 
mostrar, però fa una estona he esternudat 
(tranquil, NO ÉS COVID!) i se m’han 
desordenat les lletres del paràgraf. Ajuda’m a 
trobar-les, vinga, dona’m una mà.

Per descomptat, ningú ja ens pot dir que la 
nostra festa no és la millor del món. Bé, potser 
algú que participe en el Carnestoltes de Riu de 
Janerio (el Brasil)... o bo, a qui siga d’Irlanda i 
li agrade el Dia de Sant Patrici... I la tomatina 
de Bunyol? I els Moros i Cristians d’Alcoi! Ja, 
ara el pillo, és molt complicat fer una llista 
de millors festes perquè a cada persona ens 
agrada el que vivim i solem veure-ho com a 
increïble i fantàstic, i ja hem dit anteriorment 
que això no ha de ser dolent, tot el contrari, 
cadascun és com és i li agrada el que li agrada 
(fica’m en la motxilla quan vages de viatge, tinc 
unes ganes boges de conéixer món!). Per això 
que t’estic comptant, és complicat triar unes 
meravelles entre totes les que tenim. Perquè, 
i el nostre Castell Romà? No és tan vàlid com 
l’Alhambra? I el Teatre, i tot el que tenim a 
la Comunitat Valenciana, com el Miquelet, 
El Castell de Peníscola, el de Guadalest, el 
d’Alacant, La Llotja de València... bla-bla-bla. 
Munt. Sabries per exemple dir-nos quins són 
aquests?

<<Hi ha moltes, però si 
hem de destacar 

 7 meravelles en les falles, 
aquestes són: 

lópvoar 
 idmunenarità 

 súmaci 
 nniots 
 forls 
 cof 

llbitres>>

1

2

3

4

5

6

7

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 
  _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Potser la moralitat està a saber valorar el que 
tenim i que el temps no acabe destruint-ho 
o oblidant-ho, no creus? Tenim uns pobles i 
ciutats precioses, una comunitat autònoma 
plena de monuments, tradicions, actes 
culturals, plats típics, música, balls, festes... 
I allò bonic és realment poder gaudir de tot 
això, que quan us feu majors, els que siguen 
de l’edat que tens ara mateix, sàpien també 
gaudir-ho i protegir-ho. Per això, t’anime 
que continues indagant per Internet (i, per 
la biblioteca, que molt d’ordinador molt 
d’ordinador, però trenque una llança, com 
a bon llibre que soc, pels meus germans els 
llibres, que estem plens a rebentar de cultura 
i moltes vegades ens deixeu oblidats pel teclat 
i la pantalla, remolins en la mar...) sobre les 
meravelles, les d’allí, les d’ací, les de tot arreu. 
I, quan les aconseguisques veure en persona, 
amb els teus propis ulls, gaudeix-les, sent-
les. En elles estan, com en els bons perfums, 
concentrades cultura, tradició, antiguitat, 
il·lusions i esperances.

Ens veiem en 2023. Et deixe que continues 
gaudint de la nostra meravellosa festa, les Falles.

Ahhgggggg, se m’oblidava! Una coseta més, 
un segon només. Si has fet totes les activitats, 
usant les caselles ROGES i NUMERADES, 
podràs completar la PARAULA SECRETA.  
A per això!

_ _ _ _ _’_ _ _

_ _ _ _ _ _  
  _ _   _ _  
  _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _  
 _ _   _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  
 _ _   _ _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _  
 _ _   _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ 

SOLUCIONS

1 TEATRE ROMÀ

2 CASTELL

3 TEMPLE DE DIANA

4 CIRC ROMÀ

5  JUERIA

6 ESGLÈSIA DE SANTA MARIA

7  ESGLÈSIA DE SANT SALVAOR

“El colós de Sagunt”. Pàgina ____

Acròpoli d’Atenes

Alhambra de Granada

Torre Eiffel

Torre de Pisa

Estàtua de la Llibertat

Big Ben

Esglèsia de Sta. Sofia

Angkor

Gran Bretanya

Espanya

Cambodja 

França

Italia

Grècia

Estats Units

Turquia

A     L       H     A    M     B      R     A

D     E              G     R     A     N      A     D     A

1 PÓLVORA

2 INDUMENTÀRIA

3 MÚSICA

4 NINOTS

5 FLORS

6 FOC

7 LLIBRETS

Taj Mahal

M
ac

hu P
ic

cu

Coliseu Roma

Muralla  
   Xinesa

C
h

ich
én

 Itzá

C
iu

tat P
etra

C
ri

st
  

   
R

ed
em

p
to

r
a. Quants xiquets van en la cistella? 2

b. Quants globus té l’esbós de la falla  
       infantil? 5

   

Roda i roda arreu del món

Repartint alegria i bon humor,

Crida fort el pallasso Anton

Per omplir la vida de colors

El nas roig com pimentó, 

La cara blanca com la lluna,

La flor al barret com ninguna

I al peu gran sabató

MicaletCastell de PenyíscolaLlotja de ValènciaAlbufera

Dama D’ElxCasa Consistorial  
dels Borja

Castell de  
Santa Bàrbara

Ciutat de  
les Ciències

M      E      R       A       V      E       L       L        E       S
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LA NOSTRA FALLA
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premis santa anna 
 i josep M. Frances

En Santa Anna fomentem el contingut didàctic i cultural infantil en els llibrets 
de Falles. Desafortunadament, en l’exercici passat no vam poder, per la situació 
pandèmica, realitzar la corresponent convocatòria de premis, però us animem a 

participar en aquest 2022.
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m primer lloc em presentaré. Soc faller 
d’aquesta comissió des que vaig nàixer, 
criat dins d’una comissió familiar, 
treballadora i participativa i que dona 
molta importància a la part cultural de 

la nostra festa. Com se sol dir, una comissió de 
solera que va plantar el seu primer monument 
l’any 1936 i que des de 1974 ha tingut una 
activitat continuada. Una comissió de casal en 
la qual durant tot l’any ens agrada gaudir de 
cada acte i cercavila, de cada dinar o sopar, de 
la música i la festa, en definitiva una  
comissió fallera. 

Ja des de menut m’inculcaren el respecte i la 
passió per la nostra tradició i l’esperit altruista 
de treballar per al desenvolupament d’aquesta. 
He anat ostentant diversos càrrecs des que 
vaig passar a formar part de la comissió major, 
fins que el 2014 vaig donar un pas al front per 
a dirigir-la per primera vegada. Des d’aquell 
moment siga com a president o vicepresident 
de la falla o de la FJFS, m’he implicat al màxim 
per tal que la nostra festa estiga en el punt més 
alt, potenciant la nostra tradició i cultura. 

Ara sí, vull agrair a totes aquelles persones 
no falleres que d’una manera o d’una altra 
col·laboren amb nosaltres i ens ajuden a poder 
dur a terme la tasca de la nostra associació. 
I, com no, al veïnat, per la seua comprensió 
i paciència per la nostra activitat al casal i al 
carrer.

Donar les gràcies, com no, a cada persona 
que forma, o ha format, part de la nostra 
comissió. Perquè cada peça de l’engranatge és 
imprescindible perquè el mecanisme d’una 
falla funcione, des del càrrec més alt fins a 
l’últim vocal. Des d’organitzar una activitat fins 
a agranar el carrer o el casal per a qualsevol 
acte o parar taula, preparar o servir una 
picada, dinar o sopar perquè tots gaudim de la 
vida fallera.

Especialment a totes aquelles persones 
sempre disposades a donar un colp de mà 
en tot el que se’ls demane, sense importar 
càrrec ni edat. Gràcies per acompanyar-me i 
recolzar-me.

Als nostres menuts, ja que seran els 
encarregats, basant-se en la nostra experiència 
i ajuda, de continuar endavant els nostres 
costums, les nostres tradicions, tal com ha anat 
passant generació rere generció de fallers i 
falleres. Perquè més prompte o més tard seran 
ells els encarregats de lluitar perquè la nostra 
festa continue endavant.

Vull donar les gràcies especialment a la 
meua mare per continuar lluitant i per tornar 
a poc a poc a participar i ajudar-me quan 
hi ha actes i activitats falleres, per tornar a 
somriure, perquè, passe el que passe, el teu 
somriure l’has de continuar lluint plenament. 
A la meua família per demostrar-me que els 
tinc al meu costat per al que necessite. Als qui 
m’acompanyeu com a fallers i als qui m’ajudeu 
des de fora de la comissió. A tu, Miguel, per 
estar sempre al meu costat aguantant-me 
i recolzant-me, caminant al meu costat i 
espentant-me quan ho necessite, perquè sense 
tu la vida no seria el mateix i aquest camí seria 
més difícil.

Vull fer una menció especial, perquè se 
la mereix, al meu pare. Has sigut un pilar 
fonamental per a aquesta comissió, que 
sempre t’estarà agraïda i et portarà en el seu 
record. Has treballat, el que més, per esta 
falla, per este casal, per la gent, perquè tot 
estiguera sempre de la millor manera possible. 
Has ajudat, discutit, aconsellat i treballat amb 
qualsevol deixant en tots una empremta 
inesborrable.

Als meus companys de viatge: Noelia, 
Ariadna i Ulises. Començàrem els quatre junts 

E
SALUDA PRESIDENT
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per a viure un exercici. Per circumstàncies, han 
sigut ja tres anys els que hem gaudit tots junts. 
Encara que han sigut prou complicats, hem 
de mantindre la il·lusió per tindre la nostra 
setmana fallera tots junts, que, a la fi, és el que 
se’ns negà a viure el 2020, i que gaudírem a 
mitges en unes dates atípiques. Noelia, hem 
sigut companys i confidents, rigut i plorat junts, 
caminant del braç i a metre i mig de distància. 
M’has fet d’amiga i de secretària també, cares 
oposades d’una moneda que s’ha forjat durant 
estos anys. Ariadna i Ulises, heu passat en este 
cicle de xiquets a adolescents, heu canviat i 
crescut, han variat les vostres preocupacions 
pròpies de l’edat. Un privilegi que, per la 
situació, ens ha permés veure i presenciar des 
de molt a prop.

Als tres us dic, com ja he repetit moltes 
vegades, sobretot a l’inici d’esta aventura, 
gaudiu de cada moment, de cada acte, de 
cada activitat, de cada cercavila, que passa 
ràpidament i després et queda la gent que has 
trobat pel camí, i gaudiu dels records del que 
heu viscut.

Per acabar, vull dirigir-me a la resta de 
representants, als membres de la federació 
i a les nostres falleres majors, Sandra i 
Aitana, i a les seues respectives corts d’honor. 
Començàrem junts esta aventura en un exercici 
anual que s’ha acabat convertint en un trienni…, 
la gran majoria estem des del començament 
i, alguns, us heu anat incorporant pel camí, 
però per a tots el mateix consell, disfruteu, 
que ens ho hem guanyat a pols, ja que des del 
començament d’aquesta bogeria han sigut uns 
anys molt complicats per a tots i continuem 
lluitant i gaudint de la nostra festa.

Ara sí, gaudim de nostra setmana gran, dels 
nostres masclets, de les nostres xarangues, 
dels nostres balls i de les nostres flors, dels 
nostres dinars i sopars. Gaudim de la nostra 
setmana fallera per tot el que se’ns ha privat 
i demostrem, com vàrem fer a setembre, que 
sí que es poden fer unes falles diferents i amb 
mesures si la situació així ens ho demana i 
que, igualment, gaudirem i aprofitarem cada 
moment perquè així és el món faller i així som 
les falles. 
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es que vaig apuntar-me a aquesta 
comissió, vaig saber que era una 
comissió lluitadora, una comissió 
antiga plena de tradicions i amb molta 
solera. Vaig saber des del primer 

minut que estava prenent la decisió correcta. 
Doncs, durant aquests anys tan difícils he 
comprovat que pertany a una comissió unida, 
responsable i amb molta estima.

Vos estaré eternament agraïda.

Per això, em trobe per tercera vegada 
escrivint en aquest llibret a pocs dies de la 
setmana fallera. Anhele març de 2022 des que 
vaig cremar la meua falla el mes de setembre. 
Em sent plena d’esperança i il·lusió per tindre 
la meua setmana fallera com sempre he 
esperat que fora.

I perquè aquest somni es tornara a fer 
realitat, he tingut el suport incondicional de la 
meua família. Mamà, papà i Gonzalo, gràcies 
per fer realitat el 2022 i per sempre estar 
pendent de mi.

Agrair als meus amics, des del primer fins 
a l’últim, per cuidar sempre el mínim detall, 
per tindre el bes o l’abraçada que sempre 
necessite. Sou la millor cort d’honor que una 
fallera major podria tindre.

Els meus infantils, que ja no són uns xiquets. 
Ulises i Ariadna, sou la parelleta perfecta que 
sap traure’m un somriure quan estem junts. 
Des de sempre i per a sempre, vosaltres i les 
vostres famílies.

I el meu president, Ricardo, gràcies per no 
deixar-me sola mai, ni a mi ni a la nostra 
comissió. Gràcies per l’esforç i constància del 
teu dia a dia per les quals demostres la gran 
estima a les falles que tens.

No puc oblidar-me de tots els que formem el 
2022: Sandra, Aitana i la resta de representants 
de les diverses comissions. Remem tots en una 
mateixa direcció i lluitem per tindre cada mes 
de març els nostres monuments als nostres 
carrers.

Sols hem queda dir que demostrem una 
vegada més la responsabilitat del món faller 
i que, amb més ganes que mai, esperarem 
l’arribada de març de 2022 per poder gaudir 
de la nostra festa de la manera que més ens 
agrada.

Des d’aquestes línies vull convidar tots els 
fallers, no fallers, amics, amigues, veïns, 
veïnes, famílies i turistes al casal de la Falla 
Santa Anna, sempre serà la vostra casa.

És hora d’acomiadar-me i desitjar-vos a tots 
unes Falles 2022 inoblidables i molt especials. 
No és un fins sempre, és un fins després. Ens 
veurem prompte, segur.

AMUNT FALLA SANTA ANNA.  
  FALLES 2022, SORPRÉN-NOS.

D
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COMiSSIO

Vicepresident 1r (Economia) 
Vicepresident 2n (Casal) 
Vicepresidenta 3a (Cultura) 
Vicepresident 4t (Actes i Festejos) 
Vicepresident 5é (Esports i Activitats Diverses) 
Secretari 
Vicesecretària  i Delegada de Llibret 
Tresorera 
Comptadora 
Vicecomptadora 
Delegat de Comptabilitat 
Delegada de Loteries 
Delegada d’Infantils 
Delegada d’Esports 
Delegada de Cultura 
Delegada de Setmana Cultural 
Delegada de Xarxes Socials, Actes i Protocol 
Delegada d’Incidències 
Delegat de Casal i «Viu les Falles» 
Delegada de Flors i vicedelegada de Playbacks 
Delegada de Cavalcada 
Delegat de Pólvora 
Delegat d’Ornamentació i publicitat 
Delegada de Playbacks 
Delegat de Monuments 
Vicedelegat  de Loteries 
Vicedelegats de Casal 

 
   
Vicedelegat de Pólvora 
Vicedelegades de Cavalcada

Julio Gil i Alcamí 
Ginés Ruiz i Lara 
M.ª Teresa Francés i Lacalle 
Josep Gil i Pallarés 
Miguel Arenas i Chica 
Josep Xavier Marco i Raro 
Lourdes Crisol i Barrachina 
Marta Gil i Sola 
Cristina Forte i Aleixandre 
Xelo Pérez i Castillo 
Miguel V. Bono i Romero 
Conxa Mena i Calza 
Carolina Díaz i Mena  
Maria Viñals i Andrés 
Maria Bono i Romero  
Olaya Marco i Micó 
Eva Marín i Mas 
Carmen Tamarit i Carles 
Isaac Rubio i Torres 
Gema Miragall i Gálvez 
Loli Berzosa i Muñoz 
Josep Campos i Matoses 
Pablo Sanz i Espejo 
Laura Palomar i Lloris 
Francesc Marco i Tortajada 
Eduardo Díaz i Peris 
Adalberto Báguena i Tamarit 
Julio Gil i Sola 
Abdón Antonino i Pérez 
Juanvi Iranzo i Alós 
Rafa González i Berzosa 
Manolo Hernández i Cano 
Tere Peris i Soriano

EXECUTIVA

President:  Ricardo Antonino i Pérez



179

Julio Gil i Alcamí 
Ginés Ruiz i Lara 
M.ª Teresa Francés i Lacalle 
Josep Gil i Pallarés 
Miguel Arenas i Chica 
Josep Xavier Marco i Raro 
Lourdes Crisol i Barrachina 
Marta Gil i Sola 
Cristina Forte i Aleixandre 
Xelo Pérez i Castillo 
Miguel V. Bono i Romero 
Conxa Mena i Calza 
Carolina Díaz i Mena  
Maria Viñals i Andrés 
Maria Bono i Romero  
Olaya Marco i Micó 
Eva Marín i Mas 
Carmen Tamarit i Carles 
Isaac Rubio i Torres 
Gema Miragall i Gálvez 
Loli Berzosa i Muñoz 
Josep Campos i Matoses 
Pablo Sanz i Espejo 
Laura Palomar i Lloris 
Francesc Marco i Tortajada 
Eduardo Díaz i Peris 
Adalberto Báguena i Tamarit 
Julio Gil i Sola 
Abdón Antonino i Pérez 
Juanvi Iranzo i Alós 
Rafa González i Berzosa 
Manolo Hernández i Cano 
Tere Peris i Soriano

Mª Josep Lacalle i Huerta

Conxa Aleixandre i Aleixandre

Mª Sacramento García i García

Mª Josep Sola i López

Mª Josep Catala i Alpuente

Ana Belén Mañas i García

Inmaculada García i Aleixandre

Eva Mª Marco i Raro

Imma Báguena i Tamarit

Casto Camacho i Ruiz

Lydia Camacho i Forte

Carlos Arbona i Muros

Irene Marco i Micó

Nuria Sanchis i Aznar

Héctor Pi i Francés

Juan D. de Haro i Guillén

Verónica Andrés i García

Jairo Caballero i Gómez

Alberto J. Galarza i Ortiz

Elena Gil i Alcamí

Ramón Caplliure i Gabaldón

Alba Fides i Borbotó

Raúl Ruiz i Morte

Ainhoa Moros i Marqués

José Miguel Rozalén i Martínez

Borja Beltrán i Català

Cristina Miragall i Gálvez

Elena Caplliure i Gil

Coral Fraga i Agües

Paqui Máñez i Martínez

Júlia Caplliure i Gil

Noelia Partal i Lara

Virginia Mascarell i Gimeno

Elena Carreres i Segura

Israel Verdejo i Pérez

Juanjo Monleón i Noverques

Kike Peris i Fortea

Pablo Ruiz i Alcaide

Marcos Beltrán i Catalá

Marta Carreres i Segura

Noelia Benet i Izquierdo

Paula Soriano i Segura

Estanislao Martí i García

Mireia Redondo i Gómez

Marta Chust i Albert

Ana Isabel Rueda i Mena

Adrian Belmonte i Marco

Ariadna Hernández i Díaz

Alejandro Bono i Segura

VOCALS

Fallera Major 2022:  Noèlia Marchán i Comeche  
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PABLO: Hi ha tants records i tants 
moments que podem recordar en aquests 
dos anys que ens tiraríem hores i hores 
per poder contar-los tots. No sabem si 
t’esperaves que fórem nosaltres els que 
estaríem hui ací, però d’allò que estem 
segurs és que parlem en nom de tots i totes 
els que t’estimen. 

CLAUDIA: Tot va començar un 26 de 
abril de 2019, quan després de molts anys 
d’espera el teu 2020 somiat es convertia 
en una bonica realitat. Fa ja dos anys va 
començar el teu preat regnat, el qual 538 
dies després encara no ha acabat, i ací 
estem amb més felicitat encara tornant-te 
a exaltar.

PABLO: Volem recordar-te tots el bons 
moments viscuts i també els no tan 
bons, perquè són part del teu somni i 
així serà per sempre en la teua història 
fallera. Anaven arribant els actes i en tots 
demostraves les teues ganes, la il·lusió, la 
teua alegria de representar a Santa Anna i 
la satisfacció de ser Fallera Major. 

CLAUDIA: Començàrem amb la 
Proclamació, el castell, el playback i 
en un obrir i tancar d’ulls aplegà sense 
adonar-te’n la teua presentació. Tot seguit 
la Setmana Cultural, el mes de febrer 
tot ocupat i aplegava ja la setmana gran: 
estàvem a quatre dies i el malson va 
començar. 

PABLO: 10 de març de 2020, la covid 
deixa el món faller sense falles. No sabíem 
com consolar-te, però en poquet de temps 

la teua vocació i responsabilitat com a 
infermera va veure la realitat del que 
estàvem vivint i vares comprendre que 
tocava esperar. 

CLAUDIA: Tots teníem l’esperança de 
tornar a plantar en un altre mes, però al 
cap i a la fi les Falles varen haver d’esperar. 
Però tot allò viscut havia valgut la pena i 
així els teus amics en pandèmia et vàrem 
fer recordar en vídeos, missatges i fotos tot 
allò bo que ja havia passat.

PABLO: Després de la tempesta sempre 
arriba la calma, i amb el teu nomenament 
en el 2021 les ganes i la il·lusió varen 
tornar. Anares agafant forces i a la fi arribà 
el mes de maig: Sagunt va dir SÍ a les 
Falles, i que al setembre serien una realitat.

CLAUDIA: No deixares d’estar feliç, ni 
tampoc de plorar, però amb la gent de 
la teua comissió, la teua família i el teus 
amics, les teues Falles desitjades ja són 
per a recordar. El 5 de setembre passà a 
la història amb una atípica Cremà en què 
tots els records dolents s’esfumaren i tot 
ha tornat a començar. Mai dubtares que 
tornaries a fer un pas endavant i sabies 
amb fermesa que en el 2022 volies a Santa 
Anna una altra vegada representar. 

PABLO: Noelia: eres una dona lluitadora, 
amb les coses ben clares i molta serenitat; 
encara que a voltes eres cabuda, nosaltres 
t’estimem igual. Eres la vitalitat, fortalesa 
i alegria que tot el món en el seu equip 
voldria tindre, i nosaltres estem orgullosos 
de tornar a vore’t ahí demostrant que el 

EXALTACIO FALLERA MAJOR
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teu cor és de Santa Anna i que tornes amb 
molta més il·lusió.

CLAUDIA: Et desitgem de tot cor que 
aquest any que ara comença el gaudisques 
al màxim i demostres el teu amor per 
les Falles, perquè hem tornat, hem 
ressorgit de les cendres i hem donat una 
bona lliçó. Has d’estar orgullosa de com 
representares, representes i representaràs 
la teua comissió, perquè han d’estar tots 
molt orgullosos de la seua fallera major. 

PABLO: Poques coses més hem de dir-
te; pensem que ho hem resumit tot. Sols 

volem recordar-te que des d’ací baix i 
des d’allí dalt des del cel et volem molt i 
esperem que tot el que et queda per viure 
siga una experiència per a sempre dins del 
teu cor.

CLAUDIA I PABLO: Arriba el moment 
d’exaltar-te i que ho sàpia tot el món, que 
NOÈLIA MARCHÁN I COMECHE de 
Santa Anna per al 2022 torna a ser la seua 
Fallera Major.

Pablo Benavent i Claudia Ramón
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Saganta, segle tercer a.n.e.

 Al segle tercer abans de l’era

la polis Saganta fou molt fèrtil,

la més rica i forta al sud de l’Ebre.

Regia del Xúquer fins l’Udiba,

del pla de la mar a la muntanya.

La seu del govern es deia Arse

i era el castell de set recintes: 

els dos dels extrems van ser refugis, 

els quatre amb porta eren places-

casernes dotades d’homes i armes 

que els caps de les polis comandaven,

l’acròpolis fou recinte sacre

amb Temple a Hèrcules, déu mític.

L’afany dels més grans, Roma i Cartago,

trencà l’harmonia de la lliga

a l’Ars al final tercer dels segles.

Feu nàixer recels dels Bebi-Ede:

la guerra civil Saganta Leiria,

Saganta seguia el partit de Roma

i Leiria al partit dels Barca

en l’any dos-cents vint, preludi negre

del setge i desfeta de Saganta

pel gran general Anníbal Barca.

Quan Roma vencé de ple Cartago, 

Sagunt recobrà comerç i progrés.

El Colós de Rodes 

 El segle tercer, convuls en guerres,

en tota la mar Mediterrània:

(corsaris, enemics i pirates)

sovint atacaven naus i pobles

posant en perill les vides humanes

i el ric i puixant comerç marítim.

A l’illa de Rodes calgué defendre’s

amb un enginyós invent artístic:

farien una arma temible i útil,

capaç del control i la defensa

  del port com a porta gran de l’illa.

L’encomanaren a Cares de Lindos

i feu un colós gegant, de bronze,

que feia d’alçada trenta metres,

tenia les cames fent arcada

i els peus descansaven a la boca

d’un moll al d’enfront, de manera

que tota nau passava pels seus testicles

amb risc que el Colós deixara caure

a sobre el foc d’intensa crema

d’aquell peveter de mans enormes.

Temut, invencible fou per l’home,

ni per entrenats exèrcits bèl·lics,

perquè el monstruós enginy mecànic

caigué, s’assolà per un gran sisme.

EXPLIcACIO FALLA GRAN
, EL COLÓS
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El Colós de la falla 

Enguany el Colós s’eleva a Santa Anna, 

eix del monument faller al públic.

Ninot cridaner, gasiu i emblema 

capaç sobretot de moure empatia

potser un motiu per fer la gràcia

a costa de fer banal la crítica.

Colós Saguntí un peu assenta 

al Port i el segon ho fa a l’antiga

Sagunt. Grandiós anacronisme,

que és augmentat per la hipèrbole. 

Així, és precís, que tot navegue 

per sota el gegant i el pal li toque

les parts. Recollons, quin mal! –exclama

Colós, cabrejat, per uns i altres.

Vaixells carregats de grans projectes

no són voluntat de qui governa

Ninot colossal per llur misèria.

Cal, doncs, revertir virtut primera:

tots som nouvinguts amb drets i deures

i cal integrar-se en la història 

que han fet els ibers, romans o àrabs...

Tots som saguntins del port i l’horta.

Així, assumint les pedres i el ferro,

segur que alçarem un poble de somni,

Colós verdader que a tots defense. 

 
 
   LA MERAVELLA DE LA MAR

A la vora de la mar,

a la vora de la mar

va una gentada,

va una gentada;

que desitja prendre el sol,

que desitja prendre el sol

despulladeta,

despulladeta.

Quan arriba a la mar,

quan arriba a la mar,

no troba arena,

no troba arena.

Se l’emporta el corrent, 

se l’emporta el corrent 

dels espigons,
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dels espigons.

La xicalla vol jugar,

la xicalla vol jugar,

vol fer castells,

vol fer castells.

Com no queda gens d’arena,

com no queda gens d’arena,

els fa de pedra,

els fa de pedra.

Qui vulga prendre el sol,

qui vulga prendre el sol,

sobre la grava,

sobre la grava.

Quin miracle caldrà fer?

Quin miracle caldrà fer?

Fer espigons,

fer espigons.

 MERAVELLA PATRIMONIAL,  
  EL PANTALÀ

A l’inici dels setanta 

feia falta un pantalà,

amb cinta i carretera

per carregar mineral.

A més d’aquesta estructura 

per carregar en la mar,

l’espai gran per fer briquetes

i un camp de mineral.

L’autoritat portuària

demanà fer-los al nord

del port, ocupant la platja

que desitjava el moll.

La gent refusà el projecte

per la pols contaminant

i evitava que el poble

accedira a l’arenal.

Els regidors s’oposaren

i el poble es feu fort,

i tots junts aconseguiren

arrimar-ho tot al port.
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El pantalà amb impacte

a l’ordre del capital

es feu junt a l’escollera

i es minorà el mal.

Deu anys d’activitat útil

són el fons de la raó

de sentir com patrimoni

la pista sobre pilons.

El mar embravit castiga 

el pantalà envellit,

i els pilons putrefactes

per la mar són engolits.

L’Autoritat Portuària

advoca no malgastar 

i alguns polítics s’enroquen

que cal rehabilitar.

La qüestió és la guerra

de filibusters a sou

contra corsaris a compte

fins que la mar diga prou.

 
 
 
L’HORTA MERAVELLOSA

Què diríeu, bons amics,

si dic que el blat es cultiva 

als camps saguntins fa més

de tres mil anys d’història?

El pagés no s’ha cansat

de llaurar, sembrar i segar,

transportar, trillar i moldre,

i el forner fényer i coure.

Què diríeu, bons amics,

si l’olivera es cultiva 

als camps saguntins i ha fet

dos mil cinc-centes collites?

El pagés no s’ha cansat 

de plantar, cuidar, collir,

transportar i aventar,

premsar, vendre i consumir?
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Què diríeu, bons amics,

si la vinya es cultiva 

als camps saguntins de fa

més de dues mil anyades?

El pagés no s’ha cansat 

de llaurar, plantar, collir,

trepitjar i fermentar,

destil·lar i produir?

Bons amics, què diríeu

si els agres es coneixen 

als camps saguntins almenys

entrada l’Edat Antiga?

El pagés no s’ha cansat 

de cuidar el daurat fruit,

i el comerciant exportar

a països dels confins.

El pagés controlà l’aigua 

en el tercer abans l’era.

Els aqüeductes naixien

a les fonts i al riu Palància.

A Sagunt s’han cultivat 

peres, maduixes, mangranes,

morera, canya de sucre,

caquis, nispros i albercocs...

Ací han vingut productes

d’arreu del nostre planeta,

de ben diverses cultures 

i són part de la dieta.

A Sagunt l’eix econòmic

ha estat l’agricultura,

i esperem que els nous productes

s’assumisquen amb mesura.

La meravella de l’horta

cap persona pot confondre 

amb l’efecte al·lucinogen

del vi en excés i l’herba.

Han vingut algunes plantes

com el cas de la Maria,

que d’amagat la cultiven

i la transformen en droga.

La droga és mala cosa

consumida sense mira,

quan volem botar problemes,

anem a bacs i a la cripta.
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LA TRADICIÓ MERAVELLOSA

Les privacions de la Quaresma,

la Setmana de la Passió

i l’esclat de vida en la Pasqua

és el concentrat religiós

més intens de la nostra història.

Ens interessa ara el nucli,

fonamentalment la processó

de la matinada del Divendres,

perquè la legalitat la mou

i veurem la caiguda del pàmpol.

L’any divuit de mil tres-cent catorze 

s’aconseguí la creació

dels usos de beguins a Morvedre, 

a fi de fer mèrits pel perdó.

L’antiguitat és meravellosa!

Els beguins eren els jueus i moros

emparats al convent franciscà

com a membres del tercer ordre

que muntaven actes cristians

pels carrers del poble i calvari.

Podien demanar per les cases,

presentar en viu la passió,

també muntar-la amb figuretes

i organitzar les processons

i cridaven la gent a sumar-se.

Els beguins de Sant Francesc crearen 

la processó dels deixuplinants,

són l’origen de les confraries 

Peraires i Puríssima Sang,

les quals concentraren els germans.

Els confrares porten caperulla 

punxeguda, careta de dol,

les sotanes tancades i amb cua.

Són esperits errants sense cos

que volten pels carrers en silenci.

Desfilant pels carrers amb les atxes

són les ombres d’ésser sense nom,

actors d’un pecat imperdonable:

maltractar Jesucrist fins la mort

i d’això volen deixar constància. 

La Confraria ha estat set segles

conformada només per barons,

i ara l’actual normativa 

desfà la medieval raó

i deixa la festa amb un dilema.
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Si les dones poden ser confrares,

per què no poden actuar a Elx?

La polèmica està servida

i sabeu ben bé de qui riurem

sense trellat i prou gosadia. 

Sentirem moltíssimes falòrnies:

li estreny massa el cinturó,

que malament li queda la vesta,

té el pit i el cul massa redó,

no s’ha llevat les pestanyes postisses.

Qui farà el crit de plegadora:

Puríssima Sang de Jesucrit!?

Tindran força per portar les roques?

Si en la Subhasta crida fi,

amb la mà agafarà fort l’atxa?

El MERAVELLÓS  
  RESPECTE A LA VIDA

Quan érem xiquets

Per festes d’agost

anàvem al port,

al moll nord de càrrega

on feien cucanyes.

Posaven un pal

 

ben ensabonat,

volant sobre l’aigua.

A l’extrem nugaven

un ànec grandet.

El més atrevits

i habilidosos

amb grans equilibris

i molta més traça

pretenien l’ànec.

Esvaraven sovint 

i amb la caiguda

corrien perill

el físic del xic 

i també de l’ànec, 

al qual degollaven, 

bé el descuixaven 

bé el dessalaven...

Era un suplici

per a l’animal

al pal condemnat

i el públic reia,

de gust admirava

la barbaritat 

com si res passara.
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Quan érem jovent

Aquelles cucanyes

es van canviar

per la solta d’ànecs.

Ací la gentada

protagonitzava. 

Quan es feia l’hora,

es llançava a l’aigua

disposada a tot

per prendre un ànec.

Eren centenar

de bons nadadors.

La barca amb ànecs

entrava endins

i anava llançant-los.

La gent preparada

per l’ànec nadava 

 
 
i amb tots competia:

amb els peus i mans 

amb braços, cames...

Quan prenia l’ànec,

l’animal estava  

espantat de por,

massacrat de colps...

El bons nadadors,

lluitadors per ànecs, 

després de la festa

eixien de l’aigua

amb els ànecs morts,

ofegat, ferits...

i ells presumien

perquè els miraven

per la gesta feta.

Quan som granadets
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Després arribà

la llei protectora

de vida animal

i ens prohibiren

el joc i el maltracte.

Afectava ànecs,

vaquetes i bous, 

cavalls, elefants...

Haguérem d’aprendre

i assimilar

que els animals

s’espanten d’allò,

que senten dolor

i tenen sentits.

La gran meravella 

fou substituir 

ànecs vius per ànecs 

de goma elàstica. 

De forma que l’home,

si no pot matar

i fer sofrir bèsties,

sí pot entrenar-se

per no oblidar-ho.

Quina meravella!

De manera que ara

els bons nadadors

lluiten com abans

per aconseguir

els nobles trofeus

i no oblidar

l’instint ancestral

pels segles dels segles.

Versat: Manuel Civera i Gómez
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SALUDA PRESIDENT INFANTIL

er a mi és un plaer poder escriure 
unes paraules en aquest llibret com a 
president infantil de Santa Anna, falla 
on vaig nàixer i que estime molt, com 
ho feia el meu iaio. 

Em sent molt orgullós de formar part 
d’aquesta comissió tan unida que, tant a mi 
com a la resta dels meus companys de regnat, 
ens ha mostrat sempre el seu suport. Gràcies 
a la família santannera per donar-me de nou 
l’oportunitat de ser el vostre president infantil. 
El millor està per vindre! 

Noèlia i Ricardo, gràcies per ser tan atents, 
per donar-me els millors consells i, estar 
sempre disposats a ajudar-me quan ho he 
necessitat. És una sort poder compartir amb 
vosaltres aquesta aventura. 

I, com no, amb la meua amiga i fallera major 
infantil Ariadna. Estic segur que les esperades 
falles de 2022 ens regalaran moments 
màgics. Així, donarem fi a aquest somni de la 
millor manera possible: els dos junts i amb 
moltíssimes anècdotes gracioses per contar, 
com sempre ho hem imaginat. 

Per últim, m’agradaria agrair als meus pares, 
iaios i oncles tot l’esforç que estan fent per tal 
que puga gaudir d’aquest any especial. 

 

Bones falles a tothom! 

P



195

PRESIDENT INFANTIL

ULISES ANTONiNO I NIETO



MERAVELLES 196

SALUDA FALLERA M. INFANTIL

na vegada més tinc l’honor d’escriure 
unes paraules en el nostre llibret com 
a fallera major de la comissió infantil. 

Tot i que ja fa un temps, recorde 
com si fos ahir els nervis i la il·lusió del dia que 
va començar aquesta aventura per a mi. Mai 
haguera pogut imaginar que una pandèmia 
mundial paralitzaria el somni que estava 
vivint, però és cert que he aprés molt durant 
tot aquest temps, sobretot a valorar més 
encara tot allò que tinc. 

Des d’aquesta pàgina, m’agradaria donar 
les gràcies als meus pares, iaios i al meu 
germà Daniel pel seu esforç i el seu amor 
incondicional. Sé que la meua felicitat també 
és la d’ells, és per això que em sent molt 
afortunada. 

Ara es presenta un nou any de regnat ple 
d’esperança. Com a bona fallera, estic desitjant 
viure’l al màxim amb els millors companys 
que podria tindre: Noèlia, Ricardo i el meu 
president infantil Ulises. Amb ells i al costat 
de la resta de falleres i fallers de Santa 
Anna, farem que les pròximes falles siguen 
inoblidables.

Espere que tothom vinga a gaudir de la 
millor festa del món amb nosaltres! 

U
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FALLERA MAJOR INFANTIL

ARIADNA HERNANDEZ I DIAZ
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COMiSSIO INFANTIL

Vicepresidenta 1ª

Vicepresidenta 2ª

Secretària

Tresorera

Comptador

Delegats

 

Alejandra López i Francés

Mª José Beltrán i Catalá

Rubén Belmonte i Marco

Daniel Hernández i Díaz

Diego Galarza i García

Issey Rozalén i Camacho

Ían Pérez i Báguena

EXECUTIVA

President Infantil:  Ulises Antonino i Nieto

Diego de Haro i Mañas

Carola Máñez i Martínez

Vera Galarza i García

Loara Gómez i Fraga

Marina Espuig i Miragall

Marc Pérez i Báguena

Chloe Báguena i Andrés

Claudia Quesada i Redondo

Álvaro Bono i Segura

Sergio de Haro i Mañas

Emma Crisol i Barrachina

Lucía Rubio i Marco

Joan Peñalver i Miragall

VOCALS INFANTILS

Fallera Major Infantil 2022:  Ariadna Hernández i Díaz
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Alejandra López i Francés

Mª José Beltrán i Catalá

Rubén Belmonte i Marco

Daniel Hernández i Díaz

Diego Galarza i García

Issey Rozalén i Camacho

Ían Pérez i Báguena



MERAVELLES 200

Ariadna, per segona vegada estàs ahí al 
lloc més desitjat per tota fallereta infantil. 

Tant havies esperat callada i el teu any 
era per fi el 2020. Vas gaudir de molts dels 
actes: Presentació, Cavalcada i altres actes 
fallers de Federació.

Però al març ja tots sabem el que va 
passar: les Falles es van suspendre i 
tu vas acceptar amb gran maduresa i 
responsabilitat la notícia. Aleshores, eixe 
Sant Josep el pare et va sorprendre, i a la 
porta de casa et va dedicar una mascletà 
amb coets que teníem a casa. Vas viure 
amb positivisme la Setmana Fallera virtual 
al març d’enguany però... et quedares amb 
les ganes de posar el remat a un any molt 
especial que comparties amb Noe, Ricardo 
i Ulises. Els quatre vàreu fer i actualment 
feu un fantàstic equip.

Al setembre vas tindre la tant desitjada 
Setmana Fallera junt a la teua comissió, 
eixa comissió que t’ha vist nàixer i créixer, 
a la qual tant t’estimes.

La teua comissió, que també t’estima, 
que t’ha vist créixer des de la primera 
presentació fins a hui, quan ja eres tota una 
doneta.

I hui tornes a portar i a sentir la banda al 
pit, com a fallera major infantil de Santa 
Anna, amb les il·lusions renovades, ja 
que eres fallera d’arrels, de les que viuen 
intensament les Falles, any rere any no et 
perds ni una cercavila.

Des d’aquell octubre de 2006 que amb 
tan sols uns dies de vida als braços del 
teu pare t’imposaren la banda de fallera 
per primera vegada. Allí estava la família, 
els que més t’estimem, entre ells els iaios 
Conxa i Eduardo i també la iaia Dori i el 
iaio Manolo, que no volien perdre’s aquest 
acte tant important. Igual que hui, que 
estan ací tots donant-te suport.

Enguany gaudiràs d’un any especial amb 
les Falles tan desitjades al mes de març 
i recolzant-te estarem la família i el teu 
germà Daniel, que com al setembre no es 
perdrà cap acte faller.

Ariadna: obri bé els ulls i fes lluir un gran 
somriure, que el vent acarone els teus 
cabells daurats perquè enguany gaudiràs 
per fi de les teues especials Falles com a 
fallera major infantil.

EXALTACIO                  FALLERA MAJOR INFANTIL
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EXALTACIO                  FALLERA MAJOR INFANTIL

201

per Carolina Diaz i Mena
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Cos central

És un món meravellós 

El món de la infantesa,

És un món capritxós

D’innocència i noblesa.

Roda i roda arreu del món

Repartint alegria i bon humor,

Crida fort el pallasso Anton

Per omplir la vida de color.

El nas roig com pimentó,

La cara blanca com la lluna,

La flor al barret com ninguna

I al peu gran sabató.

Porta a la cara dels xiquets

L’alegria i la il·lusió,

Encara que la pandèmia 

Sense Cavalcada de Reis 

Els deixa de nou a casa quiets.

Cal dir ben alt i amb encert,

Barri a barri puntual rellotge.

L’Ajuntament envia els Patges

Perquè amb sorpresa i desconcert

De la infantesa replegarà les cartes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena el xiquet Indi

Al cap plomes i cridant a l’aventura,

El xiquet va a cavall de l’alegre pallasso 

Vol conéixer dels indis la seua cultura.

Este indi és un xiquet inquiet 

Dels que “no paren ni un moment”

Que si es dèficit d’atenció, 

Que si es revoltós,

Que si és escandalós.

A vore si els majors van entenent 

Que la xicalla és tota diversió,

Ple de soroll i moviment,

Açò no és cap secret.

EXPLIcACIO FALLA INFANTIL
, 

MERAVELLÓS
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Escena dels globus

De cultures del passat té Sagunt

molt per a estudiar i investigar,

ibers, romans, musulmans allà amunt,

globus, cultures totes hem de valorar.

Els cinc globus volen representar

Les cultures com la musulmana 

O la cultura romana,

I el Castell és suma de cultures

Que els voluntaris de bona gana

Cada diumenge setmana a setmana

De paleres i brosseral sense parar

Del Castell les places van netejant.

Escena xiqueta i xiquet cistella

A la cistella contenta viatjarà

La nostra amigueta Iris.

Meravelles descobrirà:

La torre Eiffel a París,

A Roma el Coliseu,

A la Xina la Muralla trobarà

I per un món nou caminarà.

 
Com la titella que porta el seu amiguet

Volen mangonejar-nos a Madrid:

Llançant les cartes a poquet a poquet,

Soltant molt a poc a poc dineret,

Mentre van les muralles caient

Del nostre vell Castell.
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La màgia de la titella imaginant

Descobrirà un món de fantasia,

Junt a la seua amiga viatjant

Arreu del món amb alegria.

Xiquet vaixell cartó

Ací està rodejat de llibres

El xiquet amb cartó jugant,

Creant un vaixell i imaginant

Descobriments en llunyanes terres.

Ni tauletes, ni mòbils; simplement 

Un cartó. Deixem volar la imaginació:

Les set meravelles en un moment

Sense eixir el xiquet de l’habitació.

Animalets

A llom del pallasso troben

Els animalets ben protegits

Que com mascotes regalen

I els abandonen desfavorits.

Cal tenir responsabilitat

Tal com està l’actualitat,

Adopten nostres mascotes

A les societats protectores.

A la comarca tenim protectores

Que repleguen animalets

El Refugi de Tula n’és una,

SOS SAGUNT també ho és.

Versat: Eva Marco i Raro
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a les nostres f. Majors
l carrer de sant Miquel

tornarà enguany l’alegria

tornaran música i traques

puix  tornes a ser Regina.

Regina dels santanners,

Regina d’una gran festa,

de la falla que tu estimes

i també t’estima ella.

Els avatars de la vida

han fet que el somni del 20

s’allargue un any rere un altre

i haja arribat fins ací.

La teua força I espenta

no han deixat que t’amoïnares

mirant sempre cap avant,

superant totes les trabes.

La festa que més t’agrada,

la nostra, la de les Falles,

és una festa d’arrels,

també de soroll i flames.

I tu ets com la nostra festa,

alegre, forta i riallera.

trets d’identitat ben clara

de ser una bona fallera.

Fallera de cort d’honor 

des que et vas fer santannera

amb un somni que complir

i aconseguir una meta.

El somni has complit a mitges

i la meta no has creuat

però el 2022 

en això t’ajudarà.

El somni quedarà complit

i la meta creuaràs 

quan en el 19 de març

veges la falla cremar.

Dues setmanes falleres

i dues presentacions,

i com havia de ser

dues bandes al teu cor.

Perquè dues son les vegades

que anem a tindre l’honor 

de tindre’t en Santa Anna

com a FALLERA MAJOR.

A
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punt de rematar un somni,

el somni del 2020,

el remat va caure a terra,

i el somni quedà incomplit.

Arribà el 2021

i en març no hi van haver falles.

Els monuments d’eixe març

en setembre es plantaren.

I tu seguires regnant

entre tota la xicalla

mostrant la teua enteresa

front a tot allò que passa.

En acabar eixes falles

es plantejava un gran dubte:

seguir o deixar-ho així?

I tots quatre, tots a una,

decidireu repetir.

Aquella xiqueta dolça

que regnava al 2020

ara ja és quasi una dona

entre els nostres infantils.

Il·lusió encara te’n queda,

ganes de festa també,

per a una setmana fallera

que farem el març proper.

Així viuràs nostra festa

com ja fa tres anys somiares,

entrant en la primavera

entre traques i xarangues.

Els infantils de la falla

estaran al teu costat

envoltant-te en cada acte 

al llarg de tot el regnat.

Perquè xiquets i xiquetes,

i també tots els majors,

seguim estant orgullosos

de  que sigues en la falla

dels infantils, la MAJOR.

A
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VIVENCIES SANTANNERES

ontinuem –com ho vam deixar en 
les covid-vències de 2021– amb una 
situació sanitària delicada, encara 
que molt millor que fa un any, 
amb la major part de la població 

vacunada, que ens ha permés començar a 
“reconduir” les activitats falleres.

Quan escriguérem l’anterior article, allà pel 
Nadal passat, encara ho véiem tot fosc, però 
el temps ha anat passant i, el més important, 
HEM TORNAT. Les Falles han tornat al carrer 
i la cosa comença a anar millorant en general, 
encara que tinguem èpoques delicades com 
la que estem patint en el moment a l’hora 
d’escriure estes línies.

Continuant en el punt en què ho deixàrem, 
el Nadal de 2020 va ser molt dur. Quan 
pareixia que podríem començar a ajuntar-
nos almenys els familiars directes, el maleït 
“bitxet” reviscolà i ens portà la situació més 
complicada fins a eixe moment. Novament 
restriccions, tancaments perimetrals, 
tancament dels casals, tocs de queda i a no 
menejar-se de casa. Però ho vam passar, i 

arribà el març, un altre març diferent en què 
no poguérem plantar les falles, però que 
recordàrem amb les fotos que individualment 
ens vam fer els components d’esta comissió a 
la plaça, on plantem el nostre monument, junt 
a l’escut que pintà a terra el nostre president, 
i que compartírem per les xarxes socials. 
Almenys, de manera individual, poguérem 
anar a fer una ofrena a la Mare de Déu a les 
esglésies, vestits de particular o de faller, 
com va fer molta gent, entre ells els nostres 
representants. Hi hagué una resposta molt 
gran del col·lectiu faller, culminada amb la 
sorpresa que ens tenia reservada l’Ajuntament 
en forma de castell de focs d’artifici des de 
diversos punts de la ciutat.

El temps continuava passant sense massa 
canvis. A poc a poc anava millorant la cosa 
i es començava a vacunar la gent, però les 
restriccions continuaven. En arribar el principi 
de l’estiu, ja començàrem per fi a veure la 
llum al final del túnel. Finalment s’acordà 
CELEBRAR LES FALLES AL MES DE 
SETEMBRE. Hi hagué una gran disparitat 

C
Continuació covid-vivènies 2021



209

d’opinions, però finalment en les votacions 
celebrades s’acordà plantar els monuments de 
2020 i celebrar tot allò que es poguera. S’havia 
de tancar un cicle, començar-ne un de nou i 
reprendre l’activitat dins del que ens deixaren.

I la veritat és que va ser tota una sorpresa 
agradable, com es comenta en un altre article: 
va ser un èxit total, es pogué fer quasi tot amb 
molta “normalitat” i tornàrem a sentir eixes 
sensacions que ja quasi teníem oblidades: 
tornar a sentir-nos fallers.

Passades les Falles, l’activitat començà a 
dur un calendari “normal”: playbacks, jocs 
de taula, presentacions... De fet, la nostra va 
ser la primera de totes i obrírem el camí a 
la resta. El 2 d’octubre a l’Auditori Joaquín 
Rodrigo vam presentar les nostres Falleres 
Majors i Presidents al poble. Dins l’acte també 
atorgàrem el títol de Saguntí de l’Any, en 
este cas, dels anys 2020 i 2021 en conjunt, 
al personal sanitari de l’Hospital de Sagunt 
per la seua professionalitat demostrada des 
del principi de la pandèmia i fins al moment 
actual.

I així, a poc a poc, han anat fent-se més 
presentacions i més actes, com el Concurs 
de Paelles celebrat a Faura, on va acudir una 
bona representació nostra; la publicació 
dels premis del Concurs de Llibrets de la 
Generalitat, on obtinguérem un bon premi 
23, o la nostra XXVIII Setmana Cultural, que 
també repreníem després d’un any “en blanc”, 
i on mostràrem “La tecnologia dels nostres 
majors”, una bona mostra de tots els aparells 
que utilitzaven els nostres majors i que ara 
molts, sobretot el més jóvens, no saben ni tan 
sols què són. Telèfons, màquines d’escriure, 
joguets de metall mecànics, càmeres de fotos 
i un llarg etcètera, i també inauguràrem 
públicament els panells històrics de la nostra 
comissió amb les fotos dels representants i 
monuments de tota la nostra història.
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Dins la Setmana Cultural també 
reprenguérem els campionats de bolot i 
parxís, i el Certamen Literari Escolar en 
Valencià, en el qual participaren xiquets dels 
col·legis Ausiàs March i Cronista Chabret. 
El treball guanyador el tenen també en este 
llibret.

En la cloenda, el nostre nou artista faller 
Toni Verdugo, que pren el relleu del nostre 
benvolgut Paco Marco que ja ha decidit 
jubilar-se, ens presentà els esbossos dels dos 
monuments per a 2022, titulats “Meravellós” i 
“Meravelles”, i que esperem amb molta il·lusió 
veure al carrer al març en esta nova etapa.

A poc a poc, i sempre seguint les normes 
sanitàries, hem représ els tradicionals sopars, 
com el tradicional Sopar de Nadal, que 
celebràrem l’11 de desembre com a colofó a 
una vesprada intensa amb els tallers infantils 
en què els menuts van fer decoracions 
nadalenques i el muntatge de l’arbre i el 
pessebre al nostre casal, que el presidirà fins a 
Reis.

D’esta manera acabà 2021 i començà 2022, 
que esperem siga ja “normal” per a quasi tot, 
i del qual els contarem les nostres vivències 
d’ací a un any.
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XXVIII SETMANA CULTURAL

Del 2 al 8 de desembre de 2021

nguany, l’acte d’inauguració el férem 
un dijous, el 2 de desembre, en lloc del 

costum tradicional de fer-lo un divendres, 
però les circumstàncies personals dels nostres 
representants ens obligaren. Així, les nostres 
falleres majors Noelia i Ariadna i els nostres 
presidents Ricardo i Ulises presidiren l’acte, 
acompanyats per les falleres majors de la FJFS 
i els seus acompanyants.

Un acte que també va servir per a inaugurar 
oficialment els panells històrics amb les 
fotos de tots els nostres representants i els 
monuments des de la fundació de la falla en 
1936 fins al moment actual.

El tema de l’exposició va ser “La tecnologia 
dels nostres majors”, un recull d’objectes i 
aparells d’ús quasi diari dels nostres majors 
i que ara ens semblen quasi “prehistòrics”, 
almenys per als més jóvens, que no han 
arribat a conéixer-los. En l’exposició teníem 
des de joguets metàl·lics, alguns fins i tot amb 

E
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moviment (molt rudimentaris, això sí), fins 
a màquines d’escriure, alguna d’elles molt 
primària, planxes que es calfaven amb carbó, 
màquines de fotografiar, de diapositives, de 
cosir, telèfons (evidentment els mòbils ni 
se sabia què eren), estris de cuina, brasers, 
etc., tota una col·lecció d’aparells i utensilis 
habituals durant els anys 50-70.

L’altre racó de l’exposició estava dedicat, 
com sempre, als treballs guanyadors del 
Certamen Literari Escolar en Valencià, amb 
la participació dels col·legis Cronista Chabret 
i Ausiàs March, i que enguany tingué els 
següents premis:

2n premi: Alba M.ª Gallego Alandí, del CEIP 
Ausiàs March

1r premi: Marc Pitarch Martínez, del 
CEIP Cronista Chabret amb el treball “És 
meravellós...”

El treball del guanyador el poden veure en les 
pàgines d’aquest llibret.

Durant el cap de setmana es realitzaren els 
tradicionals campionats de bolot i parxís. 
Encara que enguany, a causa de la situació 
sanitària, van tindre menor participació de 
l’habitual, finalment es van poder celebrar, 
amb els següents guanyadors:

Trofeu de bolot: Abdón Antonino Pérez i 
Ismael Aleixandre

Trofeu de parxís: Abdón Antonino Pérez i 
Alejandra López Francés

Com a activitat complementària, també 
férem un taller de manualitats per als més 
menuts en el qual els vam ensenyar a fer 
decoracions nadalenques aprofitant material 
de reciclatge que podem trobar amb facilitat a 
casa.
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Finalment, dimecres dia 8 es va fer la 
cerimònia de clausura, amb el lliurament 
de guardons als guanyadors dels diferents 
concursos i també amb l’explicació dels 
esbossos dels nostres monuments per a 2022 
a càrrec del nostre artista Toni Verdugo, que 
porten per lema: “Meravellós” i “Meravelles”, i 
que esperem amb molta il·lusió veure plantats 
a la nostra plaça en aquesta nova etapa que 
iniciem enguany als nostres monuments. 

Només ens queda donar les gràcies als 
col·laboradors i a totes les persones que 
fan possible la realització de totes aquestes 
activitats any rere any, així com a tots aquells 
que ens han visitat i/o participat en les 
diferents activitats durant aquests dies. Fins 
l’any que ve!
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SAGUNTI DE L ANY

om tots sabem, al 2020 s’inicià la 
pandèmia de la covid-19. Enguany, 
el Saguntí de l’Any s’ha atorgat  
“Al personal sanitari de l’Hospital 
de Sagunt que ha estat deixant-se 

la pell per cuidar de tots els seus pacients en 
una situació tan difícil com la que vam sofrir 
al llarg de la primera onada del virus.

És ben cert que tot el personal essencial ha 
estat present al llarg del confinament donant 
suport a la ciutadania, però el personal sanitari 
principalment dels hospitals són els que han 
viscut el sofriment dels pacients en primera 
persona, són els que han donat suport 
als malats en la seua soletat quan estaven 
ingressats i no podien tindre la companyia de 
les seues famílies i són els que els han ajudat 
a conversar amb les seues famílies i han fet 
l’estada a l’hospital un poc menys amarga.

Tot el personal ha hagut d’enfrontar-se a 
colps molt durs, però també han celebrat amb 
alegria la recuperació dels pacients. Com a 
agraïment, enguany el nostre Saguntí de l’Any 
s’ha atorgat a este col·lectiu tan important i 
necessari.

C
AL PERSONAL SANITARI DE L HOSPITAL DE SAGUNT

,
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Discurs d’agraïment pel premi 
de José Luis Chover, director del 
Departament de Salut de Sagunt

Tot el personal sanitari de l’Hospital de 
Sagunt es sent profundament honrat i 
agraeix esta distinció de la Falla Santa Anna 
al Personal Sanitari de l’Hospital de Sagunt, 
que ha de ser ampliat a tot el personal de 
l’Àrea de Salut de Sagunt, perquè en la situació 
d’emergència sanitària que tots hem viscut ha 
sigut fonamental i decisiu el concurs i l’entrega 
d’un gran nombre de professionals sanitaris 
vocacionals, estudiosos i compromesos que 
han aportat tot el seu coneixement i disposició 
per actuar per i per als pacients en els pitjors 
moments de la pandèmia. 

En eixos dies s’experimentaren situacions 
límit que ens ha fet més forts i segurs de la 
capacitat de resposta davant noves crisis. I és 
que s’ha viscut una autèntica guerra que s’ha 
cobrat quasi 8.000 víctimes en la Comunitat 
Valenciana, 360 al nostre departament i 127 a 
Sagunt. A dia de hui, la incidència acumulada 
a 14 dies està per davall de 25 casos per 
cada 100.000 habitants, però en els pitjors 
moments s’ha arribat als 1.500 casos. Hui 
només hi ha 1 hospitalitzat, però s’ha arribat 
a 180. I, sense dubte, la nova normalitat que 
s’està acostant es deu a la responsabilitat  

ciutadana i a la vacunació massiva. En estos 
mesos, amb l’aportació dels centres de salut, 
s’han administrat en el departament de salut 
quasi 240.000 vacunes, amb el 85 % de la 
població amb pauta completa.

És evident que la crisi sanitària no ha conclòs, 
però observem com s’han anat mitigant els 
efectes devastadors que esta pandèmia ens 
ha portat. I a les dades ens remetem: als dos 
primers mesos de l’any, la tercera onada, 
vam tindre 197 morts, per a passar als dos 
mesos següents (març i abril) a 21, i des d’eixe 
moment tan sols 10. Açò és degut, com hem 
dit adés, a l’èxit de la vacunació massiva, 
un èxit aconseguit per tots els professionals 
que han estat pendents d’esta tasca, tot un 
desafiament: vacunar tota la població, arribar a 
totes les persones.

Recollim agraïts esta distinció de la Falla 
Santa Anna i reiterem la satisfacció pel treball 
realitzat per tots els nostres professionals 
en uns moments tan crítics com els viscuts, 
i en conseqüència, és obligat traslladar este 
reconeixement a tots ells, a tot el personal 
que presta servei a l’Hospital de Sagunt i 
per extensió a tot el Departament de Salut 
de Sagunt, que fan cada dia que el treball 
d’atenció a les persones continue sent la millor 
i més bella professió del món.

Moltes gràcies.
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programa de festes

11 de setembre de 2021

Proclamació de les nostres FFMM,  
Ariadna Hernández i Díaz i Noelia Marchan 
i Comeche, i dels nostres presidents Ulises 
Antonino i Nieto i Ricardo Antonino i Pérez

16 de octubre de 2021

A les 17’00 hores A l’auditori Joaquin Rodrigo, 
presentació dels nostres representants i corts 
d’honor, on lliurarem Saguntí de l’any 2021 Al 
personal sanitari del hospital de Sagunt.

14 de novembre de 2021

Concurs de paelles a Faura. 

Del 2 al 8 de desembre de 2021

 XXVIII Setmana Cultural al nostre casal.

Dins dels actes de la Setmana Cultural 
celebràrem el XXVI Trofeu de Bolot “Ciutat de 
Sagunt”, el campionat de parxis, presentació 
dels monuments de 2022 I lliurament del 
premi del Certamen Literari Escolar

19 de desembre de 2021

Celebració del 50 aniversari de FJFS al Teatro 
Romà de Sagunt.

Del 22 de desembre de 2021 al 6  
de Gener de de 2022

Exposició del pesebre al nostre casal.

Dies 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2022  

Nit d’albaes, realizada per sectors.

24 de febrer de 2022

Inaguració Exposició del Ninot.

26 de febrer de 2022

Cavalcada fallera sectors  I i  II.

27 de febrer de 2022

Repartiment de tortades per als nostres 
abonats.

Clausura d’activitats culturals

5 de març de 2022

Cavalcada fallera sectors III i IV. 

Del 12 fins al 14 de març de 2022

Ornamentació del carrer i Plantà dels nostres 
monuments a la plaça de l’Algepsar.

15 de març de 2022

Cercavila a Gilet i Faura

16 de març de 2022

Recollida de premis i cercavila per Sagunt

17 de març de 2022

Cercavila pel Port

18 de març de 2022

Visita a l’asil d’ancians i Ofrena de flors a la 
Verge dels Desamparats.

19 de març de 2022

 A les 21:00 Cremà de la falleta infantil, i 
després de sopar, i en función dels bombers, 
cremà de la falla gran.

*Aquesta associació Cultural es reserva el dret 
d’alterar el programa de festes.
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G R A N JA
SAGUNTO
N a z a r i o  S a n z

Ctra. Petrés-Albalat s/n
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c/ Puig de Pasques 1
Tel.: 963 948 360
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CARNS FRAN
EMBOTIT ARTESANAL

Plaça Blasco Ibáñez 11

Tel.: 96 265 12 96
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