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Com un somi i fugaçment ha anat transcorrent l’any que he
vixcut en tota l’intensitat propia d’una experiencia inoblidable. L’haver
segut la Regina dels CXVII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia ha
supost per a mi la possibilitat de reafermar-me en les meues conviccions i en
l’orgull de ser i sentir-me valenciana.
Des de la Demanà, passant pels Jocs Florals, la celebracio dels
Dolors en l’Iglesia Parroquial de Sant Bertomeu de Vallada -el meu poble-,
els distitns actes culturals als que he assistit en representacio de Lo Rat
Penat com a Regina, la Batalla de Flors i aixina fins arribar a la Gentilea,
han omplit -tots ells- el meu cor de goig i d’alegria.
Res d’aixo havera segut possible sense la confluencia de
l’esforç i de la voluntat de moltes persones a les que sincerament els ho vullc
agrair. La meua gratitut, en primer lloc a Lo Rat Penat, al seu president Enric
Esteve, a Marivi Ferrandis, a Vicent Xavier Navarro, a Enric Marti, al Dr. Gil
Barberá, ... en fi, a tota la gent que treballa per lo Rat. Com no al Cor Popular
i a la seua Directora Rosa Bartual i al Grup de Danses i a la seua Directora
Ampar Simarro. ¡Que emotiva va ser la representacio en el Teatre Principal
de la Simfonietta Valenciana!, i especialment entranyable el recort per al
gran poeta i benvolgut amic Pere Delmonte.
I com no als meus pares, a Chema, a les meues Dames
d’Amor, i a tots els que m’han recolzat fent possible esta vivencia, que
m’acompanyarà tota la vida.
A tots agraixc el gran regal i tesor de la nostra amistat, que
anira sempre acompanyat del meu carinyo i reconeiximent ad eixa entitat
centenaria valenciana i valencianista que es Lo Rat Penat a la que sempre
me sentire vinculada.

ALICIA GINER I CASTELLÓ
Regina dels CXVII Jocs Florals
de la Ciutat i Regne de Valencia
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Regina dels CXVII JOCS FLORALS de la Ciutat i Regne de Valencia

Alicia Giner i Castelló
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Alicia Giner i Castelló,
acompanyada pel President dels Jocs Florals, Vicent Xavier Navarro,
es rebuda en el Teatre Principal pel President de Lo Rat Penat,
Enric Esteve i Mollà.
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Excm. Sr. Fernando Giner i Giner, Mantenedor dels CXVII Jocs Florals.
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DISCURS DEL MANTENEDOR
EXCM. SR. FERNANDO GINER I GINER
Regina dels CXVII JOCS FLORALS de la Ciutat e
Regne de Valencia i Dames d’Amor;
Senyor President i Junta de Govern de Lo Rat Penat;
Amigues i amics;
Poeta guanyador de la Flor Natural, i autors premiats;
Autoritats i intelectuals presents;
Molt bona nit a tots.

D

es de fa mes de cent anys, per voluntat d’uns valencians amants
de les glories del nostre poble, esta nit es celebra la gran gala de la Cultura
Valenciana, la més antiga i la més prestigiada, la cita anual de mes impacte
civic en l’historia de la nostra terra.
Els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia conformen la festa
més important de la Cultura Valenciana, festa que ensalça l’honor de la
nostra joya més valiosa, el gran diamant que, per a tots nosatres, representa la Llengua Valenciana.
Fa mes d’un segle, els patriotes valencians de la Renaixença decidiren
recuperar les justes poetiques que havien fet famosa la Cort dels Reis de
Valencia. En aquella epoca de torneigs i enfrontaments cavallerescs entre
valents guerrers, el portentos Segle d’Or del Regne de Valencia, l’espai de
la cultura eren estes pugnes poetiques a on participaven els joglars i els
versadors, els quals, en la seua creativitat valenciana, posaren els basics
fonaments de la convivencia humana en el nostre territori valencià: la Patria, la Fe i l’Amor.
Els Jocs Florals son, essencialment, una festa poetica, una gala en
la qual la poesia, representada en eixa anhelada “Flor Natural” que
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constituïx el primer premi, nos recorda que ella es la mes important
manifestacio de la lliteratura, que ella simbolisa l’anima profunda d’una
cultura. El poema premiat esta nit, aixina com les atres composicions i
obres que han obtingut els distints guardons, entren a formar part de la
nostra historia lliteraria.
La presencia de la poesia en terres valencianes arranca de molt mes
arrere que el Segle d’Or. Si els cristians destacaren en el seu cultiu, no
quedaren arrere els araps, eixos noms que moltes vegades oblidem pero
que son part del nostre substrat historic. I mes arrere quedarien els
compositors llatins que triumfaren en Roma. I en les inscripcions iberes,
baix el secret de l’enigmatic alfabet dels artistes que esculpiren la Dama
d’Elig, segur que tambe trobariem composicions inspirades que ens
parlarien de la Patria, de la Fe i de l’Amor...… En definitiva, de la persona
humana en tota la seua grandea.
Han passat molts anys des de que els nostres antepassats mes remots
feren brollar la poesia en estes terres valencianes. Han passat molts segles
des de que els araps i els cristians crearen la lliteratura classica valenciana. Ha passat molt de temps tambe des de que els renaixentistes ens
recuperaren el goig del cultiu del nostre idioma valencià, cultiu que “Lo
Rat Penat” ha mantingut clar i fecunt durant mes de cent anys.
Cal preguntar-se si, a les portes del segle XXI, aquelles premisses
dels nostres trobadors: la Patria, la Fe i l’Amor, seguixen sent valides per a
guiar la nostra cultura, lo que equival a dir la nostra vida, si pensem que la
nostra cultura es la manera d’expressar cóm vivim.
Estem en l’any 2000, hem vixcut una gran quantitat de canvis i
evolucions propis de l’irrupcio, en el mon modern, de les noves tecnologies
i dels nous invents. La vida dels nostres pares, la seua cultura, es totalment
diferent a la dels nostres fills. ¿Hi ha per baix de la nostra transformacio
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generacional uns valors comuns que puguen ser reflexats en eixa trilogia
que es sant i senya dels Jocs Florals? ¿Som uns nostalgics, enyoradors
d’un passat que no retornarà els que hui ens reunim aci a celebrar esta
bellissima cerimonia de respecte i benvolença per l’herencia dels nostres
antepassats, o pel contrari, tota esta carrega historica i cultural encara es
util per als nostres fills, per a les generacions futures que ens han de
reemplaçar?
Pensem en la Patria. Els valencians tenim, indiscutiblement, una
Patria propia, la Patria Valenciana. La van crear els nostres ancestres i
nosatres la mantenim viva en els nostres cors. Geograficament te una
extensio indiscutida, en les actuals provincies d’Alacant, Castello i Valencia, i a mes posseix unes caracteristiques propies i definitories que ens la
fan reconeixible a lo llarc de totes les epoques de l’historia i del temps
passat.
Naix la Patria d’unes relacions familiars teixides en lo mes llunta
de la nit dels temps. Les manifestacions artistiques de les nostres coves
rupestres, des del Parpallo fins a l’Aranya de Bicorp, ens mostren un
poble treballant i convivint per a sobreviure en aquell mon tan advers
al ser huma. No es d’estranyar que d’aquelles tribus autoctones i
relacionades entre sí sorgira despres la cultura ibera, una cultura original i distinta que es manifesta en llengua, art i creativitat propies.
Els nostres rius, del Senia al Segura, son testics de l’evolucio progressiva
d’aquells pobladors que, des dels refugis montanyencs van baixant
cap a les plages i la mar.
Primera caracteristica de la Patria Valenciana: el ser pacifica i receptiva dels atres pobles que venen per eixa mar: fenicis, egipcis, grecs... De
tots va adquirint allo que li pareix mes interessant, i es produix una primera incardinacio dels ibers en la cultura del seu temps, el mon llegendari de
la Mar Mediterranea.
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La presencia romana ens aportarà en primer lloc el nom,
“Valentia”. Som un dels pobles que pot estar orgullos de saber d’a on
ix directament el seu nom, i en quina data va ocorrer aixo: en l’any 138
abans de Crist. En la “Valentia” romana es produix la simbiosis que
unix als ibers, l’element autocton, i els r omans, l’element
homogeneisador europeu. Per si fora poc, l’estructura politica romana
ens fa reconeixer-nos ya com a part de la peninsula iberica, de la primitiva Iberia llatina que despres, en la presencia dels visigots es
transformaria en la primera unitat politica espanyola.
La Patria Valenciana te com a especial caracteristica el
d’acoplar-se a les estructures politiques unificadores, avançant-se en
molts segles als grans proyectes internacionals que han sorgit despres,
com podien ser les comunitats europees. Valencia arap es sentia lligada
als germans de l’Al Andalus peninsular. El rei En Jaume, encara que
aço ho amaguen molts dels seus actuals biografs, sospira en la cronica
autobiografica de la seua vida i les seues gestes per la restitucio d’una
unitat cristiana d’Espanya, mentres que al mateix temps està
conquistant Valencia i dotant-la d’una estructura politica propia.
El rei En Jaume, que no havia naixcut en Valencia i que havia
acodit a conquistar-la perque el seu vassall Blasco d’Alago li havia dit
que era “la terra mes bella del mon”, va ser el monarca valencià que
millor va comprendre el caracter intrinsec de la Patria Valenciana, i
l’identitat peculiar de cadascu dels pobles que havia de governar.
Gracies a la seua obra politica el Poble Valencià, reconegut
juridicament com el Regne de Valencia, es va incardinar en l’Europa
moderna, en eixe proyecte que impulsaven els nostres mes ilustres
pensadors, com Joan Lluis Vives, i que va dur fins lo mes llunt
l’Emperador Carles V, qui tambe va ser rei de Valencia, com dels atres
pobles d’Espanya.
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Si l’idea de Patria nos implica l’idea de la convivencia familiar i
social, l’idea de la Fe ens porta cap a l’intim compartir del mon espiritual,
lo qual es ben complementari de lo anterior.
La Fe valenciana historica te una identificacio clara en la Santa
Mare Esglesia. Quan el mensage de Crist va arribar a les nostres terres va
calar tan fondo que ya no hi hague dubte d’esta nova incardinacio de
Valencia en el mon que li era propi.
La sanc martir de Sant Valero i Sant Vicent en l’epoca romana
mes anticristiana, l’eixemple de Sant Bernat d’Alzira i les seues
germanes, o de Sant Pere Pasqual, baix la dominacio arap, ens reafirmen en la realitat de que la veu de Crist va constituir la columna
fonamental de la Fe valenciana.
Tant es aixina que, entre tots els atres regnes hispanics, el Regne
de Valencia va ser el primer que va tindre com a patro canonic un fill de la
seua terra, el venerable Sant Vicent Ferrer. En este dominic universal es
mostra clarament la trilogia ideologica que ens ocupa.
Sant Vicent es un home de Patria, que convertix la Llengua Valenciana en bandera gloriosa per tota Espanya i per tota Europa; Sant Vicent es
un home de Fe, que es consagra totalment a la religio i es capaç d’augurar
als Borja que arribaran a la Cadira de Sant Pere, sent pujat als altars als pocs
anys de la seua mort, i es un home d’Amor, perque si examinem
detingudament els seus sermons, descobrirém que son els mes bonicos texts
que s’hagen escrit mai en defensa de l’amor al proxim i de l’amor a la veritat.
Podrem oblidar la Patria, i sentirem que alguna cosa va mal en les
nostres vides; podrem oblidar la Fe, i tambe ens sentirem afonats, encara
que la civilisacio moderna ens proporcione falsos substitutius que puguen
enganyar-nos per un temps...
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Pero si oblidem l’Amor, tota la nostra existencia cau en una tomba
de miseria, en un buit espiritual inenarrable i en una desesperança angoixant
que ens conduirà a la mes execrable de les morts, la mort en vida.
Si som capaços d’amar, serem capaços de qualsevol cosa. L’Amor
es el regal mes gran que Deu podia donar-nos, perque es part mateixa de
la seua essencia divina.
L’Amor es pot manifestar de moltes maneres, pero lo important es
obrir-li l’aixeta dels nostres cors per a que brolle lliurement. L’Amor es el
sentiment que ens lliga invisiblement a tots els sers humans, i en especial
a aquells que nos han d’acompanyar en la nostra ruta per la vida.
Ha arribat el moment de que faça public agraïment als meus pares,
que van ser els primers que m’ensenyaren a mi a amar. Ells tenen els merits
d’haver-me inoculat patria, parlant-me en esta llengua tan entranyable que
no podra arrancar ningu dels meus llavis; d’haver-me imbuit de Fe, i sobre
tot impregnar-me d’esta virtut incomparable que es l’Amor.
I senyale tan directament ara, publicament i en primera persona,
a mos pares, perque yo esta nit, per damunt de valencianiste o de mantenedor de l’acte, soc tambe pare. Comprengau la meua intranquilitat, el
meu nerviosisme, davant la responsabilitat d’haver de glossar unes idees
valencianes tan significatives i volgudes, que a mi me varen ser entregades
en Vallada des de que era chicotet, i que yo he hagut d’intentar fer passar
a la meua familia de l’unica manera en que poden anar succeint-se les
tradicions, en la practica i l’eixemple.
Alicia, Regina dels Cent Desset Jocs Florals, yo no se si haure tingut
l’habilitat, la capacitat i el do d’haver-te transmes a tu tot lo que a mi em
transmeteren els meus pares. Potser li corresponguen mes merits en esta
missio a ta mare, als teus «agüelos», als nostres familiars... Pero en lo que te
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conec, que ya son alguns anys de viure junts, em sent molt satisfet i orgullos de tu, perque m’has demostrat que els conceptes de que estem parlant
i reflexionant esta nit els coneixes, i els has assimilats, i estan dins de tu.
¿I Que pot dir un pare de la seua filla?...
¿I que podra dir si, ademes, li ha de cantar per ser la Regina?...
....La Regina dels Jocs Florals

Yo et diria filla meua
que ni amprant paraules d’or
forjades dins del meu cor
d’a on brolla un amor constant
podria manifestar
tot el voler que yo sent
al referir-me a qui es
la sanc de la meua sanc.
¡Que pobres son les paraules
per a poder expressar
lo que sent i lo que vullc!...
Tu saps que no soc poeta,
pero ho seria per tu, per tu, que eres qui
acresoles, com a Regina, els valors de la Fe,
la Patria i l’Amor.
La Fe...
...del futur que anhele
ple de pau, amor i goig.
La Fe que tots heretarem
i que yo vullc que conserves
en lo mes profunt del cor,
que la faces vida teua
i que ta existencia impregne
CXVII Jocs Florals

per a llegar-la als fills teus,
i que puguen dir un dia
en lo cor ple d’alegria:
¡esta es l’arrel del meu arbre
esta es la soca de Deu!.
Patria...
...la teua, la meua,
la nostra rao de ser,
la que et fa a tu valenciana
i no cal ya dir molt mes.
Amor...
...deliri, deler,...
amor verdader,
que no se queda en paraules
perque naix del sentiment
que fa que per tu entregara
anhels, desvels, sofriments...
...i la vida... i el meu ser.
Perque hui eres la Regina,
per a mi del mon sancer
i estic segur que ta mare
sera del mateix parer
A mi no em queden paraules
rompuda tinc ya la veu
Nomes puc dir, com el poeta:
D’amor per tu yo en senc
mes que non se
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Se que eres una patriota valenciana, que vols profundament a la
nostra terra i a la nostra llengua valenciana. Que sents la gloriosa Valencia
en el seu lloc espanyol i europeu sense fronteres artificials i sense llimitacions
intelectuals. Que t’emociona fins a la medula dels ossos tot lo que represente la nostra Valencianitat, des de la Real Senyera Coronada que ens
presidix esta nit, fins eixe extraordinari Himne Valencià que el mestre Serrano i el poeta Thous escrigueren per a lloar la nostra Patria, i que sera el
digne fermall d’or que tanque esta gala de cultura i poesia.
Se que tens una ferma Fe dins de tu, que algun dia brollarà en
força i que transmetras als teus fills. Se que els teus sentiments cap als
demes, son els d’una jove autenticament compromesa en el seu temps i en
tots els sers humans, plena de voluntat d’ajuda i solidaritat.
Se que tens una capacitat extraordinaria d’amar, que nos l’has
demostrada sobradament a tots els que estem prop de tu; a ta mare, als
teus «agüelos», a la teua germana Carol, a Chema i a mi mateix. Em congratule que Deu haja posat en el teu cami una persona per a que vixcau
junts estos moments de joventut que seran inoblidables, en espera d’eixes
decisions trascendentals que vindran mes tart i que nomes Deu sap en que
derivaran. El teu cor es generós en els familiars, els amics i en les persones
que ho necessiten.
Per tots estos motius, i per molts atres que em calle per ser ton pare
i no resultar massa exagerat, estic feliç de vore’t assentada en eixe trono
valencià de cultura i de poesia.
Ser feliç es la gratificacio mes directa i mes immediata que ens
proporciona l’Amor. Per aixo yo estic segur que en esta nit, si hi ha algu
que te mes alegria que yo en vore’t aci, representant a tots els valencians
amants de la seua terra i de la seua llengua, eixa es ta mare, la dona que
ha estat i està sempre al meu costat, intentant que la nostra familia avançara
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com una pinya per totes les vicissituts de la vida; la dona que m’ha ajudat
a mitigar les meues absencies per culpa d’esta dedicacio publica que m’ha
fet furtar-vos un temps a vosatros per a dedicar-li’n als demes; la dona que
em va demostrar, per damunt de les teories i dels discursos, lo que era en la
practica l’Amor d’una persona disposta a compartir-ho tot, absolutament
tot, durant tota una vida.
A ella li done les gracies, perque sense ella res de lo que he fet
ho haguera pogut fer com ho he fet.
I agraixc tambe a les teues Dames d’Amor i als seus familiars el
que junts hajam compartit esta vivencia inoblidable. Gracies a Lidia,
Alicia, Lourdes, Maria Josep, Ana i Sara, perque se que l’amistat que
vos unix es una manifestacio mes de l’amor.
Sense adonar-me’n, i disculpen vostes per aço, he anat passant
dels conceptes, de l’abstraccio, a lo personal i a la concreccio. Suponc
que el fundador dels moderns Jocs Florals, En Teodor Llorente, sentiria
una torbacio semblant quan va guanyar la Flor Natural i va pujar la
seua filla com a Regina a la mateixa cadira que hui ocupa la meua, i
quan li va dedicar els seus sentis i delicats versos.
Com vostes, amables oyents, recordaran, la pregunta inicial
de tot este discurs era si la trilogia jocfloralesca de la Patria, la Fe i
l’Amor era susceptible de ser util i profitosa per a la societat del segle
XXI, eixe segle que, justetament dins de tretze dies, inaugurarém. Es
hora, si no volem que la velada es prolongue fins a un temps massa
intempestiu, de contestar-nos francament i sense dilacions.
Senyores i senyors, estimats amics ratpenatistes:
Si abandonarem estos valors humans que nos han acompanyat
a lo llarc de tota la historia valenciana, podem estar segurs que la nostra
societat futura patiria una fractura inter na tan profunda que
impossibilitaria la seua mateixa existencia com a tal. Dit en unes atres
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paraules: Una Valencia sense cohesio de Patria, sense soport de Fe i
sense sentiment d’Amor, ya no seria Valencia, sino que sería una atra cosa.
I al deixar els valencians de ser valencians, els nostres fills, els nostres nets,
serien ciutadans sense personalitat semblants a eixos sers manipulables i
esclavisables que, de vegades, hem pogut llegir o contemplar en obres de
ciencia ficcio.
No estem perdent el temps els que hem vingut aci esta nit a renovar un pacte de respecte en les nostres tradicions. No estem evocant un
passat que pareix llunta i alie a tots nosatres. Molt al contrari, estem
guanyant un futur ple de consciencia colectiva i de benestar social per a
persones que nomes podran ser persones si tenen identitat.
El Professor Julià San Valero, en el seu discurs com a mantenedor
del Centenari dels Jocs Florals, celebrat en la Llonja ara fa desset anys, va
dir ben clarament que: “Si som lo que som serem, pero si som lo que son,
no serem mai”.
Yo faig meua esta frase historica del valencianisme mes lucit, i, a
mes, afegiria, que, de cara al segle XXI, els valencians hem de fer mes
Patria que mai, perque la Patria que no fem nosatres, no nos la fara ningu.
Valencianes i valencians:
Fem Patria Valenciana. Fem-la en llengua valenciana.
Que l’ombra de la Senyera del Regne marque eixeix anhel patriotic
d’una Valencia forta, unida i plena de llegitim orgull.
Una Valencia que des de l’aval del seu historic passat, salude al
sol novell d’un futur esperançador.
Una Valencia de tots i per a tots.
Moltes gracies.
FERNANDO GINER I GINER
18 de decembre de 2000
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Fernando Giner
besa a la seua filla i Regina
en acabar el seu discurs de Mantenedor.
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L’Amor…
POEMA PREMIAT EN LA FLOR NATURAL EN
ELS CXVII JOCS FLORALS
DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA
AUTOR: PERE DELMONTE I HURTADO

EL TESTAMENT DE L’ESPERANÇA
I
(El tossal)
Dominant les senderes
que deixa arrere l’home
perseguint la quimera
de detindre les hores,
s’arriba a un altet verge
-repla de marrons i ocreson la pressa i les ansies,
ya en l’autumne, reposen.
Tots els camins tingueren
la naixencia entre boires,
la singular partida
cap a les altes cotes
i una set insaciable
de desfullar incognites
per dalt de les fronteres
i els espais sense portes.
Despres van encreuant-se,
i en el punt en que es troben
entre el passat vençut
per l’impuls de les forces
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i el dema que s’asoma
pels chops de fulles grogues,
-el tossal de la vidadete sos passos l’home.
Està en repos perfecte
de cos i de memories.
La nit propensa al somi,
i les vivencies soltes
que creïem perdudes,
reviuen i retroben
la forma i la veu clara
de les essencies mortes.
Meditacions abstractes
d’espines i de roses,
de conceptes que aniuen
sentiments, ulls i rostres,
i remors cristalins
d’apassionades notes
que el vent extrau i polsa
de l’arpa sense cordes.
Amors i desamors.
Miseries propies.
Poemes jovenils.
Madures proses...
L’aventura diaria
de les ments ilusories
i la batalla absurda
per dominar les hores.
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II
(Les preguntes)
¿Que se feren les tendres ilusions
forjades sobre els somis
per dalt dels campanars..? ¿Que del plaer
de soterrar esquemes
supervivents dels sigles..?
L’afany d’allumenar
les formules i maquines d’espenta
per tal de transformar antics barrancs,
¿va donar fruits autentics..?
La crida a l’indolencia
de la justicia injusta,
la de les causes sordes
dormida en l’alcavor d’un sol perenne,
¿la feu moure uns centimetros..?
¿Va eixir de la ceguera i l’apatia..?
Del milacre dels pans i el dels dos peixos
que voliem retraure
per a saciar les fams trimilenaries
que acompanya als de sempre
pels extrems divisoris
dels vedats insocials,
¿va aconseguir pessics d’algunes molles..?
¿Ni un mal viver per al cultiu d’escates
en les basses de vidre
on van els escorrims de la farina
per als coloms banquers..?
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La terra que heretarem dels majors
i que anomenem patria,
menuda pero immensa com el cel,
¿arribà en plenitut a primavera
o seguix en l’hivern guaitant li tornen
la veu i dignitat..?
Les lluites fraticides programades
contra l’arbre frondos que representa
la Valencia immortal,
la Valencia en creixent,
la Valencia de sal i d’aigües dolces,
de la suor historica
que la feu lliure,
¿es guanyaren al perdre les tisores
els grups esporgadors..?
¿O vegeta entre anonimes promeses
junt al verp secular..?
De tants i tants proyectes
gestats des del breçol
en l’ilusio i l’entranya colectiva
del poble i per al poble
que es nostre com nosatres
som la part viva d’ell,
¿quantes banderes al remat s’alçaren..?
¿Quantes a poc caigueren..?
¿I quantes en la noble
batalla s’esgarraren
entre l’indiferencia de sos fills..?
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Memories de l’ahir, papers, resenyes
dormides pels calaixos
dels anys meditatius, dels blaus ingravits,
dels impulsos sonors,
de la mirada
que pensa i interroga
al païsage de fosques burocracies
si no quallà un goteig
d’aquelles albuferes lluminoses
que surgiren del riu dels nostres somis...
Preguntes i preguntes
per al balanç del temps
als homens, als d’a peu i a les alçaries
per a tractar d’entendre
la reflexio confusa;
lo guanyat i perdut;
si entre els numeros rojos
va inclosa la partida de l’amor,
o si tal volta es l’unic que salvarem
del camp de les batalles ilusories
contra el jagant eixercit
mogut per interessos,
quan teniem la flama jovenil
i l’arma de la fe virtuosa i verge...
Preguntes als fracassos
i als sospirs de colors que mai responen.
Preguntes que nos fem des del tossal
quan el sensible somi,
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i l’autumne i el vent es fan silenci
i oracio per la mort de l’esperança..

III
(El testament)
Llegendes del preterit... Planys inutils...
Llarc temporal dels dubtes que ens amarga
repetint entre trons una i mil voltes
que l’exit i derrota es perque es llaura,
pels que forem i som la conseqüencia
del somi, de l’amor i l’esperança.
Ressons pels bells proyectes, per la sembra
que no tota donà l’espiga ansiada
al caure fora els marges receptius
i engolir-se el treball l’espessa grama...
Pero mentres plorem no podem vore
la floracio del gra que al bes de l’aigua
va surgir de l’entranya de la terra,
agraida a la ma que la sembrara
com les mans que tu i yo, germa de somis,
posarem per a fer millor la patria.
Nos encega el llament per lo perdut
com el sol al mirar-lo cara a cara,
i entre el fals llagrimeig s’envoltem d’ombres
com van els esperits al trenc de l’alba,
i no alcancem a vore als nous eixercits
que estan darrere nostre, forçant marcha,
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per a engrandir les hortes i les vides
que encetaren motius a l’esperança.
¡Ells son nostre llorer! ¡La sanc novella
que hereta nostres somis i els eixampla!
No parlem de derrotes, de desgracies,
de sequíes, ponents, pedra o rosada.
Parlem en possitiu i en alegria
de l’aire renovat que a orella canta
per dalt dels enemics i els elements,
com bandera de pau que al cel retalla
son flamejar invicte sobre els nuvols
i els sentiments rebuts des de l’infancia
per l’amor que rebuja la brutea
per fer-se amor fidel a nostra raça.
Amor que hem abocat a nostres fills
per les venes, l’eixemple i la paraula,
i ells han de fer-lo etern i en optimisme
un enramat cami per on ve i passa
l’historia que valora i testifica
el sagrat testament de l’esperança.
Testament de l’ahir, cap al pervindre.
Testament de la sembra per la patria.
Testament per al vers del gran poema
que va dictant-nos Deu a cau de l’anima...
Testament que vaig rebre i ara done
des del tossal dels anys i en l’hora malva,
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quan el somi saciat va repetint-me
l’amorosa lliço de la ma franca
i la fe me recorda que en la lluita
l’home encontra el llorer de l’esperança.
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El poeta Pere Delmonte i Hurtado,
guanyador de la Flor Natural en la CXVII edicio dels Jocs Florals,
fa entrega de la rosa a Alicia Giner i Castelló
en el vestibul del Teatre Principal,
ans d´acompanyar-la a la Cadira d´Or.
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La Fe…
POEMA PREMIAT EN LA VIOLA D’OR
AUTOR: Rafael Meliá Castelló

“COM YO VOS HE VOLGUT”
I
Volguera fruir per sempre d’uns trencs d’alba purissims,
mancats de la malicia que naix d’un hui nefast,
i rebre en esperança, prenyat d’anhels fantastics,
l’incognita que ferria llastima al ser huma.
Volguera que el meu somi, per obra de milacre,
prenguera vida i forma, sembrant de benestar
les terres que marcides, mancades se belluguen
en eixe pou sens fondo d’amarga actualitat.
Volguera que el planeta, que alvança a colps de pasme,
dema escampara essencies del seu millor encant,
i que alegre les notes vigoroses
d’un bell concert que acabe per fi en lo que el desfa.
Volguera ser apostol de fauliques ventures,
en les que campen amples anhels de llibertat,
i deixen a una vora patetiques quimeres
naixcudes de l’enveja, del dol i el desencant.
Volguera tantes coses, que recapacitant-les,
me sembla una utopia que es facen realitat,
i em rebolque en la mescla del fanc que dia a dia
engreixa l’excelencia del nitit benestar.
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La vida quotidiana testiga es de l’amarga
i dura covardia del mon trist actual,
a on suren ignominies en forma de fantasmes
pel mar de l’indecencia, del desesper total.
Es per aixo que anhele buscar-te en l’excelencia
del cau d’un riu que ens duga sospirs de llibertat,
a on aigües cristalines evoquen transparencies
d’imagens hui impossibles en les que es viu la pau.
Volguera ser paraula, volguera ser ric balsem,
volguera ser com l’ona d’un mar de suau remans,
que ens porte fins l’arena caricies fetes ansia
d’un grat pervindre magic al crit de… “¡Havem triumfat!”

II
La tetrica corrent de vida insana
camina cap al mar d’incongruencies
a on este mon aboca a colps de pasme
les mes greus experiencies.
Es un continuat anar i vindre,
buscant collir d’espigues, les mes tendres,
del camp sembrat per Tu en tes mans Divines,
com a preciades perles.
Mes eixe anar i vindre nos du proves
de mortes ilusions i errats proyectes,
que envolten esta vida que ens entorna
enmig de dol i guerres.
Es com un enfilat que recte alvança
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enmig de camps cruents de terres ermes,
cami d’un gris futur que incognit mostra
respostes mes que incertes.
Del tragic escarpat de nostra vida,
que marca el greu present, dur i imperfecte,
potser emane un dia un raig de llum,
que ens duga a millor terme.
Aixo es lo que desige en força cega,
naixcuda de l’anhel d’un mon perfecte,
que encara que molt llunt s’aguaita, un dia
potser alcance efecte.
Per tant, i mentrestant tal dia arribe,
a Tu t’envie el prec d’ambicions tendres
d’una anima que lluita en l’esperança
de fer-les brillants perles.
Escolta, puix, tal prec, que en Tu confie,
i arrambla de nosatres lo imperfecte
d’un mon que se derroca entre la boira
d’idees greus i excentriques.
En Tu confie, Amic, no em queda un atre
motiu per a confiar, que en les quimeres
d’un mon que nomes Tu pots regalar-nos,
en ton obrar correcte.
III
Tu vares dir als teus que nos volguerem
com tu els havies volgut.
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Mes no nos volem, no, com tu volies…
Perdona’ns, no obstant Tu.
Tu vas mostrar la senda de ta vida,
eixemple per a tindre’t gratitut.
Mes ningu t’agraix lo que tu feres…
Perdona’ns, no obstant Tu.
Mil proves nos donares de conducta,
de sacrifici cruent, de mort inclus.
Ningu ha sabut la llum vore en tals mostres…
Perdona’ns, no obstant Tu.
Per no saber comprendre el teu mensage,
per no poder haver captat tal llum,
hui el mon marcha com marcha, mes te pregue…
Perdona’ns, no obstant Tu.
“Com yo vos he volgut”, recomanares,
i llamentablement, pocs t’han cregut.
I estem pagant hui el preu a colps de sanc…
Perdona’ns, no obstant, Tu.
En esta Fe que naix de dins de l’anima,
confie en que una volta mes segur
em trobe per a fer que arribe el prec…
Perdona’ns, no obstant, Tu.
I aixina, arribe el dia en que pugam
estar en pau i el mon tot convençut
de que tots nos volem, tal com volies…
¡Com Tu nos has volgut!
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Alicia Giner i Castelló,
Regina CXVII dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia,
firma en el Llibre d´Or de la Basilica de la Mare de Deu dels Desamparats,
despres de tindre l´honor de besar a la Geperudeta.
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La Patria…
POEMA PREMIAT EN L’ENGLANTINA D’OR
AUTOR: Anfos Ramón i García

“DESFENT LA NEGRA NIT”
“L’oblit de lo que no deu oblidar-se
es com una mort en vida”
MIGUEL ADLERT

I
Un sentiment de culpa colectiva
m’està deixant la llum sense amaneixer;
m’està deixant silencis en les hores
del crit insolidari des de sempre.
Les mans han escarbat la terra dura;
la terra de les veus i les idees,
per traure veritats, potser deliris,
al front de les paraules que se mesclen.
Per mes que intente dur-li set a l’aigua
buscant que no se perga entre les pedres,
el meu esforç tan sols coneix la brossa
cobrint de pau els homens i les lletres.
I crec que tot resulta massa inutil;
resulten massa falses les ofrenes
que volen dur mensages d’harmonia
i sols van fomentant lluites secretes.
Pareix que molts treballen la distancia.
El camp se confundix per tantes relles
que fan un solc distint i que provoquen
la mort quan les collites degeneren.
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¡La mort! ¡Quina patetica figura
renaix amenaçant llavors i deures!…
¡Volem vencer la mort! ¡Guanyar la vida!
¡Sentir la sanc encesa per les venes
com un desig de noves esperances
dispost a traure el sol de les tenebres!
¡Volem desfer la causa de les boires!
¡Trencar la ret espessa de les queixes
i descobrir-li al ser la dolça pluja
que cau per fecundar les terres seques!
Potser torne l’engany i l’artifici
a desterrar les veus i les idees.
Potser s’enterbolixquen mes les aigües
per tant com les remouen els de sempre.
Pero la font que naix enmig del poble;
la font de veritat que els homens beuen,
apaga nostra set ab l’aigua pura
del llaç que estreta cors i mans i sendes…
I el sentiment de culpa colectiva
que omplia el firmament de nuvols negres,
va poc a poc perdent-se en la distancia
deixant pas a un cel blau ple de promeses…

II
Es la remor del meu poble;
la dels murs permanents com antigues campanes;
la dels carrers oberts sense hermetiques lloses
que ofeguen i amaguen.
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Se fa carn de ma carn l’eterna crida
de tanta llar desperta
a la suor que sent quallar l’espiga
com els fills de la terra.
Les mares fan preguntes
que no troben el fil de la resposta.
No saben cóm es l’aigua de les culpes
ni cóm pot prosperar la via morta.
Tot es confus; confus en el païsage
que sense muscles forts se difumina.
El vent esmola els arbres
deixant-los nets de fulles per consigna.
Mes, la remor del poble no se trenca;
pareix que se desnuga
del jou que l’amordassa i l’encadena
a ser tan sols remor de nota obscura.
Es com un rebrotar d’aurores
que van donant-li llum a la paraula.
Com un desig que corre
pel ser de qui renaix a l’esperança.
Ningu pot destruir el seu auspici
d’amors i coincidencies.
Està present en tot des del principi
deixant un rastre clar de veus maternes.
I encara que els repudis
deformen la remor que mou el poble,
sera la veritat qui torne inutil
l’esforç dels qui negant, estan a soles…
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Ara se nos ha fet la nit mes llarga;
mes mineral i cinica.
Se nos ha fet mes baixa
la boira pels cantons de nostra vida.
Pero hui la remor es mes intensa
o es el potent anunci
d’un poble que no vol perdre la llengua
i s’alça interpretant el gran preludi
que mou la primavera…
III
Tinc viva entre les mans una esperança
disposta a construir un cor de cors.
Tinc, sanc de l’esperit, foc en les venes
que mai no es consumix.
La llengua, sense traves, se remunta
al centre irreductible de la llar.
Es com la carn donzella que nos porta
l’amor ab tendra veu.
Amor que unix els sers en harmonia
formant noves columnes de germans.
Amor que no se pert com els discursos
dels homens i els valors.
Dels homens que no saben lo que neguen.
Dels homens que estimulen l’enemic.
De tots els qui chafant les roses blanques
estan alçant un mur.
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Un mur de covardies a la fosca.
Un mur de creus amargues com la fel
o potser un reducte d’artificis
que tanca tots els mals…
Pero hi ha una remor que puja i puja.
Hi ha un poble que genera eixa remor
de sons i de paraules i converses
desfent la negra nit.
La nit de les doctrines massa falses.
La nit de les apocrifes virtuts
que no vol l’amaneixer de la rosa
ni el sol vora al carrer.
El sol que porta llum i porta vida
i encen tots els camins de veritat.
El sol que mou els arbres i fecunda
la terra i la rao.
I perque tinc ben viva entre les lletres
la fe que es fa esperança en els meus fills,
yo porte com la sanc eixa paraula
que no te substitut.
Sera la gran remor que naix del poble
i arriba a fer-se crit omnipresent
clamant contra qui nega el seu principi;
l’orgull del ser i estar…
Ara es l’amor qui parla i qui consuma
l’unio de tants desijos en un cor.
Ara es el goig que du la primavera,
¡i l’home fent cami!
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Alicia Giner i Castelló, Regina CXVII dels Jocs Florals, en la Cadira d’Or.
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A La senyoreta ALICIA GINER I CASTELLÓ.
Regina dels CXVII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia,
que organisa Lo Rat Penat.
Poema llegit en l’acte solemne de la seua Proclamacio,
la nit del dia 18 de decembre de 2000
en el Teatre Principal.

ELS DOS SOMIS

Ya s’han fet realitat, preciosa Alicia,
Senyoreta, Honor i Gloria de la Festa,
Regina i Majestat que representes
a la Ciutat i Regne de Valencia,
el teu somi de dona en floracio
i el meu des de l’hivern d’un vell poeta.
L’ilusio que es l’oxigen de la vida
inspirà, vers a vers, el meu poema
guanyador de la rosa com tos llavis
que orgullos he posat en la ma teua.
La tradicio de nou ha fet possible
reviure als trovadors, i a la llegenda,
i a les muses, i al sucre de l’idioma
que sap polir els verps i, lletra a lletra,
purificar la veu del fanc diari
fins ser musica i flor per a una reina.
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El meu somi es compli. Mes bell i grafic
que el pensament fantastic viu i creua
perque tu, com eixida del misteri,
has transformat la nit en alba plena.
El meu acaba aci, gentil Alicia.
Pero el teu, sol bellissim, hui comença.
El somi ya no es simbol d’utopies;
hui es dolça realitat que se concreta
en la rosa de carn que es el teu rostre
i en ton cos esplendent i en primavera.
No deixes que el teu somi se desfulle
pel vent de la materia que ens rodeja
i arranca les virtuts de l’esperit.
Tu tens raons de fe, de noble entrega,
i una cultura solida i activa
per a tindre a les mans l’humana meta.
No despertes del somi. Viu en ell
i aviva l’ilusio que hui et conrea.
No deixes que t’acosten les espines
del mon apassionat, d’odis i enveja,
i posa cada dia una flor tendra
en l’alegre balco de la pau teua.
Que Deu -el somi- Alicia t’acompanye
i te faça feliç i pregonera
de l’accent i la llum que te Vallada
que es tant com dir del cel i de Valencia.
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I si en la llar d’amor un dia encontres
entre llibres la flor que et va fer Reina,
no oblides del teu somi despertar
un recòrt pel qui fon el teu poeta
puix yo sempre et tindre, volguda Alicia,
com el somi real del meu poema.
PERE DELMONTE I HURTADO
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Alicia Giner i Castelló,
en acabar la cerimonia dels Jocs Florals, saluda al public
que omplia el Teatre Principal.
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