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Vullc des d’estes pagines donar les gracies a Lo Rat Penat, a la
seua Junta de Govern i a tots els qui han fet possible este somi maravellos
de ser Regina dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, i mes
encara quan ha coincidit en el centenari del regnat de la meua besyaya,
Rafaela Selva i Mergelina, Marquesa de Torrefranca, en l’any 1901.

Sempre m’he sentit molt valenciana i amant de les nostres tradicions,
per aixo ha segut per a mi un honor i un privilegi participar en actes tan
emotius com l’ofrena floral a Constanti Llombart; el besamans i l’ofrena
a la Mare de Deu dels Desamparats i poder entrar a deixar-li el ram;
participar en la Batalla de Flors i en tants actes que m’han fet reafermar-
me en el meu amor a Valencia i a tot lo que es nostre.

Tambe, tinc un recòrt maravellos i mai oblidare el dia de la meua
“Demanà”, aixi com la nit de la meua proclamacio en el Teatre Principal
de Valencia, una nit magica a on em vaig sentir la dona mes feliç de la
terra. Ad aço contribuiren tots els components del grup de teatre, del
Cor Popular, del Grup de Danses i del Grup de Cant d’Estil de Lo Rat
Penat, en la seua magnifica escenificacio i interpretacio. Tampoc
oblidare al gran poeta, Anfos Ramon quan em dedicà un inspirat
madrigal, aixi com quan mon tio Alberto Catalá m’emocionà en el seu
discurs de mantenedor recordant l’amor a la nostra terra i lo unida que
ad ella ha estat sempre la nostra familia.

Un recòrt molt especial vullc dedicar a les meues Dames d’Amor,
als meus pares i yayos i a tots els amics i familiars que m’han
acompanyat en est any tan inoblidable per a mi.

Sempre em sentire vinculada a Lo Rat Penat i agraida per haver-me
donat la possibilitat de proclamar i aumentar, si es possible, l’Amor i la
Fe a una Patria: ¡Valencia!

Elvira Selva i Catalá
Regina dels CXVIII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia
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CRONICA DELS CXVIII JOCS FLORALS
DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA

Per Vicent Xavier Navarro
President dels Jocs Florals

Com ve fent-se des de 1879, l´entitat cultural Lo Rat Penat convocà
la CXVIII edicio dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia
fent la tradicional crida als poetes, als investigadors i als escritors que
s´interessen per la Cultura Valenciana a participar en est important
certamen lliterari i d´investigacio.

En el cartell del certamen figuraren vintitres premis de diferent
tematica: poesia, teatre, novela, ensaig, narrativa, a mes de diversos
temes d´investigacio, en una dotacio total de premis de 3.600.000 pts.
El cartell anunciador fon realisat pel pintor José Mª Fayos.

Els Jocs Florals contaren en el patrocini d´institucions oficials
valencianes, empreses i particulars: Excm. Ajuntament de Valencia,
Excma. Diputacio de Valencia, Molt Exc. Presidenta de les Corts
Valencianes, Excma. Diputacio de Castello, Excma. Conselleria de
Cultura i Educacio, Excma. Conselleria d´Agricultura, Peixca i
Alimentacio, Excma. Conselleria de Mig Ambient, Institut Valencià de
la Joventut, Associacio Amics del Corpus, El Corte Inglés, Banc de
Valencia, Excm. i Revd. Sr. Arquebisbe de Valencia, Caixa Rural de
Torrent, Gesfesa, Encarna Albarracín, Carmen Mesas, Ampar Fabra,
Fills de Vicent Añon, Elvira Carles, Vicent Payá Molina i Estuches
Sauquillo.

Una volta fet public el cartell començaren els actes protocolaris. El
dia 21 de setembre de 2001, Lo Rat Penat celebrà la «Demanà» de la
Regina que hauria d´ocupar la Cadira d´Or en la CXVIII edicio dels
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Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia, designacio que va
recaure en la Srta. Elvira Selva Catalá.

L´acte de la «Demanà» es celebrà en la residencia familiar  d´Elvira
Selva Catalá, i fon un acte de caracter privat al que es desplaçà la Junta
de Govern de Lo Rat Penat per tal de solicitar a la Regina i a la seua
familia el consentiment per a ostentar tan alta dignitat en el mon de la
Cultura Valenciana. En 2001 es donava la circumstancia historica de
que es complien cent anys des de que en 1901 la Cadira d´Or fon
ocupada per Rafaela Selva i Mergelina, marquesa de Torrefranca,
besyaya d´Elvira Selva Catalá.

En el mateix acte es designaren les Dames de la Cort d´Amor,
honor que a proposta de la Regina va recaure en les Srtes.: Marta
Catalá Barandiarán, Marta Selva Sacanelles, Carolina Cañigral
Ortiz, Aranza Cañigral Ortiz, Alba Sanchis Machí i Mariña
Carbonell.

Elvira Selva Catalá va rebre el seu nomenament -un dibuix original
d´Armando Serra- de mans d´Alicia Giner i Castelló, Regina CXVII,
aixina com la Medalla del Centenari dels Jocs Florals, segons acort de
la Junta de Govern de Lo Rat Penat. Igualment les Dames de la Cort
d´Amor van rebre la Medalla del Centenari dels Jocs Florals.

Continuant en les celebracions al voltant dels Jocs Florals, el dia 1
de decembre, se celebrà el tradicional homenage anual a Constanti
Llombart, i el tradicional besamans de la Regina dels Jocs Florals a la
Mare de deu dels Desamparats.

El dia 11 de decembre arribà el gran dia, el dia de la gran festa de la
llengua valenciana, i Lo Rat Penat tornava a complir el seu objectiu:
reunir i aünar el sentiment patriotic dels valencians per mig dels mes
nobles sentiments: Fe, Patria i Amor, expressats en la nostra llengua
valenciana.
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A les 10.00 de la nit fea la seua entrada en el Teatre Principal -als
sons de la Marcha de la Ciutat-la Regina dels Jocs Florals, Elvira Selva
Catalá, acompanyada pel President dels Jocs Florals, sent rebuda per
l´Honorable Sr. President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollá. La
Regina anava bellissima i lluia un magnific trage del XVIII en una
maravillosa seda dels telars de la familia Catalá, realisat per Victoria
Liceras.

En la primera part  el Grup de Danses dirigit per Rosa Pulido, el
Cor Popular,  dirigit per Rosa Bartual i Jesus Madrit, i la Seccio de
Cant Valencià d´Estil van presentar l´espectacul “¿Nomes que un

somi?» basat en el poema de Pere Delmonte i Hurtado, guanyador de
la Flor Natural en els ultims Jocs Florals, en Guio i direccio escenica
d´Ampar Simarro i Lucas, Ajudant direccio: Francesc Astillero Raya,

Texts: Pere Delmonte i Hurtado, Cap Seccio Cant Valencià d´Estil: Mª
del Carme Hernández, Narradors: David Astillero Moya i Noelia
Astillero Moya. En l´espectacul s´interpretaren els temes: Canço de

Bressol (Callosa d´En Sarrià)-Cor Popular, Albaes -Cant Valencià
d´Estil, L´u de Castello de Rugat -Grup de Danses, Tinc una Barraqueta

(Valencia)-Cor Popular, U i Dos -Cant Valencià d´Estil, Seguidilles de

Sant Mateu -Grup de Danses, La Casa Vella Anfos Ramón/ V. Savall/
Adaptacio J. Madrid-Cor Popular, Llancers de Sagunt -Grup de Danses
i Himne a l´Alegria L.V. Beethoven/ Adaptacio, J. Madrid -Cor Popular.
El public va premiar en una llarga ovacio l´espectacul  i va sentir-se
especialment emocionat en el tema La Casa Vella interpretada pel Cor
Popular, basada en el poema d´Anfos Ramon i en musica de V. Savall,
adaptada per a cor per Jesus Madrid. En l´Himne a l´Alegria de L.V.
Beetthoven, i en la seua esperançadora lletra es tancava este magnific
espectacul en honor de la CXVIII Regina dels Jocs Florals:

Vine, germa, i cantarém

plens d’alegria,

el cant alegre

del qui espera ya un nou dia.
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Viu, canta, somriu i dansa,

creu i ensomía en que les mans

dels homens de l’orbe

s’uniran per fi com a germans.

Seguidament, ya en la cerimonia dels Jocs Florals, l´Honorable
President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà, obri l´acte saludant
als assistents i a totes les personalitats que tingueren el gust
d´acompanyar-nos en esta important, anual i centenaria cita al voltant
de la llengua valenciana: la Molt Excelent Sra. Presidenta de les Corts
Valencianes, Dª Marcela Miró, l´Ilm. Sr. Primer Tinent d´Alcalde de
l´Ajuntament de Valencia, D. Alfonso Grau, l´Ilm. Sr. Secretari
General de la Conselleria de Cultura i Educacio, D. Fernando Cano,
Ilm. Sr. Diputat de Cultura de la Diputacio de Valencia, D. Enrique
Crespo, l´Ilma. Sra. Presidenta del Palau de la Musica, Dª Mairen
Beneyto, l´Ilm. Sr. Decà de la Real Academia de Cultura Valenciana,
D. Juan Lladró, l´Honorable Sra. Presidenta de l´Academia Valenciana
de la Llengua, Dª Ascensión Figueres, l´Ilm. Sr. Director General
d´Urbanisme, D. José Mª Benlliure, l´Ilm. Sr. Vicedecà de l´Universitat
Politecnica de Valencia, D. Antonio Hervás, el Secretari General de
l´Universitat Cardenal Herrera-CEU, D. Federico Martínez Roda, la
Fallera Major de Valencia, Srta. Sara Martín Marín, el Secretari
General de la Junta Central Fallera, D. Donis Martín, la CXVII Regina
dels Jocs Florals, Alicia Giner i Castelló, la CXVI Regina dels Jocs
Florals, Encarna Albarracín,  l´Honorable Sra. Clavariesa de les Festes
Vicentines, Dª Elvira Carles Vento, el Sr. President d´Amics de la
Real Academia de Cultura Valenciana, D. Edison Valls, la Sra.
Presidenta de l´Associacio Amics del Corpus, Dª Amparo Peris, el
Sr. President de l´Associacio Amics de la Poesia, D. Carles Recio i el
Sr. President de l´Associacio Cardona i Vives de Castello, D. Gonzalo
Romeo.

Seguidament el Sr. President de Lo Rat Penat obri el seu discurs
fent un repas a la trayectoria historica dels Jocs Florals:
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«...Hui, dia 11 de decembre, Lo Rat Penat es congratula en celebrar

els primers Jocs Florals del segle XXI, del Tercer Mileni i per a nosatres,

estos CXVIII anys de commemoracio, d’historia i de tradicio son tan

importants o  mes que els del  primer any, els de 1879, instituits a

instancies de Constanti Llombart agrupant a distintes figures de la

Renaixença.

I es que es una satisfaccio per a mi presidir una entitat que mante la

seua vigencia i el seu prestigi a lo llarc de 123 anys d’existencia, i que

ha vixcut vicissituts, a cavall de tres segles, i sempre baix la mateixa

premissa: treballant al servici de la societat valenciana, sempre en el

desig de que es reconega la valia de Lo Rat Penat, com a una societat

capdavantera que des de la seua creacio fins al moment actual no ha

deixat de reivindicar, fomentar i potenciar les nostres senyes d’identitat,

fidels als principis i objectius basics de la nostra entitat, dins la qual i

des de sempre s’ha tractat en especial preferencia a la nostra llengua

valenciana, i fidels sobre tot als nostres Estatuts, a on en el seu articul

5 diu que « Lo Rat Penat te com a finalitats basiques, estudiar, investigar,

conservar, protegir, donar a coneixer, ensenyar i fomentar el coneiximent

i el progrés de la llengua i cultura valencianes.

I com a bona prova de les nostres mes que centenaries finalitats,

durant diverses decades, la nostra Entitat, ha segut l’unica que divulgà

les nostres tradicions escrites, i lo que es mes se plantejà la docencia a

través dels cursos de llengua impartits des de les seues aules, i per tota

la nostra geografia valenciana, cursos que han complit ya el seu

cinquanta aniversari i, tambe a través del manteniment i recolzament

a la nostra lliteratura, com ho demostra el fet de que hui estigam aci

celebrant la CXVIII edicio d’este concurs lliterari i d’investigacio.

Lo Rat Penat, cada vegada mes revitalisada, entra en el nou mileni

carregada d’ilusio i d’esperança, ilusio en un futur mes digne que

haurem de construir entre tots i esperança en els nostres politics, que

siguen els capdavanteres en la proteccio de la nostra llengua i la nostra



16

cultura i que sapien defendre i potenciar la nostra identitat i el nostre

particularisme dins de l’Europa de les regions.»

Enric Esteve continuà el seu parlament en un to clarament
reivindicatiu  i tornà a demanar publicament, davant de totes les
autoritats presents, el reconeiximent dels Tituls de Llengua Valenciana
de Lo Rat Penat:

«...Des de Lo Rat Penat, lo que no nos cansarém mai de reivindicar

es la validea oficial dels nostres tituls de Llengua Valenciana, que siguen

reconeguts, d’una vegada per totes, per la Conselleria de Cultura i

Educacio. Es incomprensible que es continue mantenint l´injusticia

que va cometre el Conseller Ciscar cap a l´institucio que mes ha fet pel

nostre Idioma Valencià.»

Igualment demanà el maxim autogovern per al nostre poble:

«...reivindiquem tambe que el nostre actual sistema llegislatu acullga

i reflectixca les maximes aspiracions del nostre poble valencià, i per

mig de la reforma del nostre Estatut d’Autonomia, pogam conseguir

les mes altes quotes d’autogovern per a la nostra nacionalitat.»

I l´unio de tots els valencians:

«...Es imprescindible que treballem junts per tal de conseguir una

Patria mes digna i mes respectada per tots. Els valencians hem de

fonamentar el nostre futur en l’unio, en la comprensio, en la solidaritat

i en el maxim respecte a les diversitats i a les distintes sensibilitats.

Hem de deixar de banda, d’una vegada per totes enfrontaments esterils

i particularismes caducs i innecessaris.»

Finalisà el seu discurs en unes paraules de recolzament a totes les
victimes del terrorisme i en les intencions de continuar treballant per
Valencia:
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«...Des de Lo Rat Penat continuarém treballant plens d’ilusio i

d’esperança per tot allo en lo que creém, per lo que estem treballant

continuament, per la llengua, per la cultura, per la nacionalitat i per

la pau, la que transforma els cors i posa fi a la violencia, siga quin

siga el seu orige i la seua finalitat.

I m´agradaria acabar este parlament en el mateix desig que li

manifesti a Sa Santitat el Papa, Joan Pau II, el passat dimecres en el

Vaticà, en l´audiencia que va concedir a la nostra centenaria entitat:

que nos donara la seua bendicio per a Lo Rat Penat i per a tot el Regne

de Valencia.»

Acabat el seu discurs el public que omplia el Teatre Principal de
gom a gom el va premiar en una gran aplaudiment.

El Sr. Secretari General de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro Raga
va començar la llectura de l´acta i el Sr. President del Jocs Floralsl obri
la plica, fent-se public el nom del poeta guanyador de la Flor Natural:
Anfos Ramon i Garcia, qui una volta triada i lliurada la rosa va tindre
l´honor d´acompanyar a la CXVIII Regina dels Jocs Florals, Elvira
Selva Catalá, a la Cadira d´Or, qui entrà a la Platea del Teatre
ovacionada pel public en peu i precedida per la Guardia de Gala i per la
seua Cort D´Amor: Marta Selva Sacanelles, Carolina Cañigral Ortiz,
Aranza Cañigral Ortiz, Alba Sanchis Machí i Mariña Carbonell i Clara
Ortiz Crespo en nom de Marta Catalá Barandiarán.

Anfos Ramon va donar llectura al seu inspirat poema i en acabar
llegi un madrigal dedicat a la Regina, sent llargament ovacionat pel
public assistent.

Continuà la llectura de l´acta i la CXVIII Regina dels Jocs Florals
va lliurar a cada premiat el seu guardo. Tambe s´entregaren els premis
als guanyadors de la VI i VII convocatoria del Concurs de Piano Mestre
Josep Serrano per a jovens interprets.
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Seguidament fon proclamat Mantenedor de l´acte l´Ilm. Sr. D.
Alberto Catalá Ruiz de Galarreta, President de la Fira de Valencia, qui
va fer una semblança en la tradicio valenciana de la seda, de la que la
seua familia es una de les majors exponents, i en la cultura del poble
valencià, tractant igualment els Jocs Florals de 1901, en els que fon
Regina la besyaya d´Elvira.

Finalisat el seu parlament el public va premiar les seues paraules en
un gran aplaudiment.

Els CXVIII Jocs Florals es tancaren en l´Himne Valencià, interpretat
per la Banda Municipal de Valencia —que havia posat musica a tota la
cerimonia—, cantat per tot el public en peu.

Un any mes, Lo Rat Penat, complia el seu sagrat deure organisant,
convocant i celebrant la gran festa de la llengua valenciana: els Jocs
Florals de la Ciutat i Regne de Valencia.

Finalisada la cerimonia, la Regina dels Jocs Florals, Elvira Selva
Catalá i els seus emocionats pares, Elvira Catalá Ruiz de Galarreta i
José Mª Selva Ros, oferiren en l´Hotel Astoria una copa de cava per tal
de celebrar l´exit de la CXVIII edicio dels Jocs Florals de la Ciutat i
Regne de Valencia.
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DISCURS DEL MANTENEDOR

ALBERTO CATALÁ RUIZ DE GALARRETA

Regina dels CXVIII Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valencia.

Davant de tant solemne i significat acontenyiment com es la
celebracio d’uns Jocs Florals de tan fonda repercussio en la vida social
valenciana, est humil mantenedor no pot menys de mostrar el seu
agraïment a Vos, Regina, i a l’Honorable Consistori de la Societat
d’Amadors de les Glories Valencianes per la confiança otorgada en
l’acces a tan alta distincio.

Una distincio per a una persona que, sense els merits academics de
tantes ilustres personalitats que l’han precedit, sols pot oferir en el
parlament el seu amor a Vos, Regina Elvira Selva Catalá, —filla unica
i molt esperada de la meua germana major Elvira— i sobretot el seu
amor a una terra beneida, a Valencia, a la que servim en tradicio fami-
liar en la continuïtat de l’art de la seda. Un art que va donar fama a
Valencia des dels segles XVI i XVII, i que en el segle XVIII alcançà el
seu maxim esplendor.

Es totalment significatiu, volguda Elvira, que en l’any 2001 s’han
complit justament cent anys de l’exaltacio de la teua besyaya, Rafaela
de Selva i Mergelina, marquesa de Torrefranca, com a Regina dels XXI
Jocs Florals. Un sigle es el pont d’unio de dos fets importantissims en
la vida d’una familia que fan historia en la nostra ciutat.

Pero si el fet destacable es la coincidencia dels grans honors
personalisats en dos Regines, no ho es menys una serie de circumstancies
prou significatives per a la memoria d’esta Societat.
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La primera es que Lo Rat Penat en la nit del vintidos de giner de
1901 va inaugurar el seu curs en una nova Seu, en el numero 3 del
carrer Poeta Querol, justament quan cent anys despres està proxima
l’inauguracio d’una nova seu en el carrer Trinquet de Cavallers.

La semblança resulta molt mes significativa quan se constata que el
President d’esta Societat fa un segle, N’Honorat Berga, va llegir el seu
discurs tractant sobre el regionalisme i la seua diferencia del separatisme;
uns temes que en estos temps son tambe d’una polemica actualitat que
ens afecta tant als valencians com al restant de l’Estat Espanyol.

Podem continuar parlant d’analogies si considerem que l’honorable
mantenedor de l’acte de proclamacio de la besyaya Rafaela va ser
l’Excelentissim Sr. En Josep Puig i Boronat, que el dia vintitres d’abril
de 1901, ocupà el carrec de President de la Diputacio Provincial. No
podem oblidar que l’actual President, l’Excelentissim Sr. En Ferran
Giner i Giner, va ser el magnific mantenedor de la vostra Regina
antecessora, la seua filla i bellissima senyoreta N’Alicia Giner i Castelló.

I una atra afinitat podem trobar-la en que el poeta guanyador dels
primers Jocs Florals del segle XX fon l’eximi poeta Maximilia Thous i
Orts, autor de la lletra del nostre Himne,qui va obtindre la Flor Natural
en un lema totalment significatiu: «Patria, Fides, Amor», precisament
el lema de Lo Rat Penat, que es la referencia obligada de tots els dis-
cursos dels mantenedors d’est acte.

Maximilia Thous, en el seu poema va mostrar un poble valencià
personificant-lo en un llaurador a qui definix en dos estrofes plenes de
pessimisme pero que reflexen l’actitut de fatalista indiferencia que
malauradament mostren molts dels que es diuen valencians:

“Com cosa inanimada, sense destell de vida,

confús entre les ombres que porta la tardor,

sobre capsal de palla mostosa i ablanida,
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sobre la manta vella, sobre la terra humida

tombat està a la llarga lo pobre llaurador.

De los seus ulls no brollen los raigs d’inteligencia,

que si lo cos alena, lo seny està ensopit;

en lo mirar denota mortal indiferencia;

sense emocions reposa, dormida sa conciencia,

i son esguart tristíssim se pert en l’infinit”.

Volguda Regina, quan vos veig en eixa Cadira d’Or, voltada per tan
bella Cort d’Amor, pecioses flors de la nostra terra, he de rebelar-me con-
tra tot el conformisme pessimiste que puga inspirar a una rima perfecta.

Elvira Selva Catalá, CXVIII Regina dels Jocs Florals, acompanyada pel President dels

Jocs Florals, Vicent Xavier Navarro, i acaronada per la seua Cort d’Amor, es rebuda,

en el Teatre Principal de Valencia la nit del 11 de decembre de 2001, per l’Honorable

Sr. President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà.



22

Dels meus ulls podran no brollar raigs d’inteligencia, pero brollaran
raigs de l’esperança en el futur d’una Patria a on vosatres sou el mes ric
present.

En el cos que alena, el meu seny no està ensopit, sino que em
feu despertar l’enteniment, en la fe que de la vostra preparacio
obrirà nous camins al nostre poble basats en una educacio plena
de llibertat.

I mirar-vos, mai podra ser un testimoni d’indiferencia perque
els ulls de l’amor fan reviscolar les emocions, despertant la cons-
ciencia a les noves generacions de les quals vosatres sou breçol. La
meua mirada no pot perdre’s en un infinit quan te davant d’ella la
mes bella realitat.

Patria, Fe i Amor, es la trilogia de conceptes tornats en ideari
pels que lluiten per una realitat inqüestionable, rica i diferenciada.

Una realitat que feu tangible en la continuïtat de la tradicio familiar
en un art que ha donat justa fama a Valencia a lo llarc de la seua histo-
ria: l’Art de la Seda.

Fent nostres les apreciacions de l’historiador Germa Navarro en el
seu llibre del Colege de l’Art Major de la Seda de Valencia, coincidim
en que fer memoria colectiva ha segut sempre un element imprescindi-
ble per a la construccio de les identitats culturals. Es totalment necessari
retrobar el passat per a utilisar el present i proyectar-se al futur. I en
eixe fonament, l’estructura social valenciana ha girat sempre al voltant
dels seus Gremis.

Les persones no es conformen en viure en societat, sino que tambe
conformen la societat per a viure. Es tracta d’actuar sobre les condicions
originaries de l’existencia per a convertir-se en coautors, junt a la
Naturalea, d’una evolucio.
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En este sentit, l’unio de les realitats materials de la Naturalea exte-
rior a les persones, junt als ideals que les persones han creat i pels quals
representen al mon i l’interpreten, conformen tot un fenomen que ve a
definir que tota societat es susceptible de definir-se segons la forma en
que s’organisa.

I continuant el paralelisme o afinitat entre l’evolucio social d’un
Gremi com el dels Velluters i la cultural com la de la Societat de Lo Rat
Penat podriem recordar que honorant el treball com a creador de
l’industria i la riquea, iniciava el Marques de Cruïlles la primera
monografia romantica sobre el passat dels vells gremis valencians que
dedicava una atencio especial al Colege de l’Art Major de la Seda de
Valencia.

L’objectiu del llibre: «Los Gremios de Valencia. Memoria sobre
su origen, vicisitudes y organización», que va ser premiat en els Jocs
Florals de Lo Rat Penat de l’any 1882, era recordar tots els oficis
artesanals de Valencia per a fer memoria de la seua importancia com a
font de prosperitat publica.

Per a Cruïlles, l’Art Major de la Seda era la mes notable institucio
gremial coneguda que representava a l’hora la mes rica de les activitats
productives del Regne; per aixo, la seda i el colege mereixen una
obsevacio mes detinguda i amplissima per part de l’autor, responent a
l’exigencia del seu reso public i a l’estima entre els valencians.

Curiosament, i en el mateix any, era tambe premiat en els Jocs Florals
de Lo Rat Penat un treball titulat: «Instituciones Gremiales. Su origen
y organización en Valencia», original de l’eminent historiador En Lluïs
Tramoyeres i Blasco.

Tramoyeres, preocupat per la recuperacio de les antigues institucions
gremials valencianes, dedicava moltes pagines al Colege de l’Art Major
de la Seda, sense genero de dubtes el gremi de major importancia i el
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principal de la ciutat, tant pel numerós colectiu d’artesans com per la
riquea i lux de les seues materies.

Per a Tramoyeres, corresponia la gloria a Valencia de ser la primera
ciutat d’Espanya que alçava la veu a favor dels desquiciats i casi desconeguts
gremis. Sobretot quan, despres de la Revolucio de 1868, les doctrines de
Lasalle i Marx s’havien apoderat de les classes obreres. Encara que el
millor merit o gloria individual correponia, segons Tramoyeres a Eduart
Pérez Pujol, professor de la Facultat de Dret, qui explicava des de la seua
catedra el passat d’aquelles corporacions gremials i presentant-les com a
solucio als problemes entre el capital i el treball.

Seda: Elvira i Cultura: Lo Rat Penat. No paren en les dos monografies
anteriors el lligam de l’Art i la Societat. Els Jocs Florals de l’any 1921,
premiaven un atre llibre de l’advocat Vicent Ferran Salvador en una
resenya escrita i fotografica del Colege de l’Art Major de la Seda. En
el seu començament, expessava l’existencia de l’antic Gremi de
Velluters com a acontenyiment de gran importancia per a la ciutat de
Valencia.

L’obra de Vicent Ferran era continuadora de la tendencia romantica
de Pérez Pujol, Cruïlles i Tramoyeres, patentisant el seu amor a Valen-
cia com a centre dels seus entusiasmes, breçol dels seus anhels i per
l’admiracio que sentien cap ad aquelles glorioses institucions gremials,
en tots els temps l’orgull d’una llegislacio i una organisacio privilegia-
da, com era la valenciana.

Volguda Elvira: la Seda i Valencia han estat presents des del breçol
en la vostra vida. La Seda duta en la ma del yayo Rafael, que en el seu
treball tant l’ha volguda i cuidada. Vos, Elvira, heu respost a l’amor en
amor, a la passio d’un art per la vostra passio per l’indumentaria. Heu
segut educada en un ambient de sensibilitat a l’estetica i el practiqueu
en els vostres estudis de Decoracio d’Interiors. No es estrany que la
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Elvira Selva Catalá, rebent la Flor Natural del poeta Anfos Ramon i Garcia,

acompanyats per l’Honorable Sr. President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà,

i pel Vicepresident 1er. de Lo Rat Penat, Pere Delmonte i Hurtado.
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bellea i elegancia de les dos Elvires: la mare i la yaya, haja cristalisat
en Vos com un exponent de la realea que esta nit mostreu esplendorosa
davant tota la societat valenciana.

Vos, esta nit, en la vostra Cadira d’Or sou la representacio de la dona
valenciana com a image de la tradicio i de la cultura. La tradicio la porteu
des del vostre orige en llançols de seda i l’aporteu a la mes ampla cultura
de la nostra terra.

No es estrany que N’Eduart Martínez Ferrando triara el tema de la
seda per al seu discurs monografic d’ingres com a director del Centre
de Cultura Valenciana. Textualment, segons l’autor, l’industria de la
seda, d’arrelament tant profunt en Valencia, era la joya mes rica i
desllumenant de la riquea tradicional del seu Regne, nomes obscurida
en el passat segle XIX. La seda havia segut un fruit de singular relleu
en l’historia de la civilisacio humana a rao del seu remot orige, factura
propia i acces als mes apartats confins del mon. Poema de la vista, en
la suavitat de la flor al tacte, la seda valenciana s’impongue sempre
com a fonamental ornat de la figura i vivenda humanes fins a constituir
un dia la companyera gentil i inseparable de la bellea femenina o de la
dignitat i pompa dels actes suntuaris de la vida.

El poble valencià ha fet de la seda una cultura propia prolongada
per certes activitats tradicionals o per mig de l’us social de la llengua
valenciana. Aixina recordem de chiquets la criança de cucs de seda
dins d’una caixa de sabates i buscant les fulles de morera per a alimen-
tar-los com si es tractara d’un tipic joc tradicional.

Quí no recorda les expressions de simbolisme positiu, com son: «Fi
com una seda» o «Mes fi que seda» que es diu d’una cosa molt delicada;
«Anar com una seda» que es anar molt be, sense dificultats; «¿Que has
venut la seda?» pregunta que es diu a una persona que gasta mes de lo que
acostuma o que presumix, de tindre mes diners dels que te. I els refrans
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com: «Entre alducar i seda, aço me queda», per a manifestar que un negoci
o una atra cosa ha donat molt poc de profit; o «El que de seda va vestit, o
es molt pobre o es molt ric», per a expressar que vestir de seda significa
que es tenen molts diners o be que s’ha rebut el vestit com a regal.

Son expressions que refermen la seda com a element viu de la me-
moria colectiva dels valencians, com Vos, Elvira, sou testimoni viu
que la bellea de la Seda es proyecta en tot el nostre ambit cultural ornant
els vells murs d’una Societat centenaria.

No es puix estany, que la divisa del periodic lliterari quinzenal
«Lo Rat Penat», fundat per Constanti Llombart l’any 1884, i renovat
com a revista mensual de la Societat l’any 1911, fora «Pel fil traurem
lo cabdell».

Fil de seda per al retrobament del passat historic i de l’identitat civil
dels valencians que va caracterisar el moviment de la Renaixença.

Pel vostre fil de seda, volguda Regina, podem traure lo cabdell del
nostre fonament.

Valencia es l’immens teler que els seus fills treballen per a conse-
guir el perfecte dibuix que ens representa i identifica com a poble.

El disseny que un Rei Conqueridor va deixar sobre uns Furs supon
la «posta en carta o raqueta», model d’un regne imparell representat
sobre els papers dels drets fonamentals.

En este «paper de posta en carta» estan marcades les llinies verticals
de l’ordim conformant el territori i les horisontals de la trama senyalant
els caracters diferenciadors.

Per a poder aplicar el dibuix al teler s’ha de fer el picat dels cartons,
que ve a ser l’aplicacio de les successives llegislacions que van adaptant-
se a la constitucio propia.
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I ya en la preparacio i el model desijat, podem començar la fabricacio
del model somiat de poble.

Els fils verticals de l’urdim seran la Patria, son els fonamentals, els
fils mes fins per a que la textura dela tela siga mes uniforme sense
punts desiguals. Son la base del sosteniment de la trama i el seu color
elegit marcarà per a sempre el model de societat.

Els fils horisontals de la trama seran la Fe i l’Amor.

Cada trama necessita un carto diferent.

La Fe precisa la llançadera o espolí de la decisio, la ferma conviccio
repretada sobre la trama anterior, la passada recta i precisa entrelligada a
l’ordim de la Patria formant el dibuix emblematic que ningu podra variar.

Elvira Selva Catalá en la Cadira d’Or, lliurant els guardons dels Jocs Florals



29

L’Amor serà la passada de trama que unix i acomoda el fil mes gros
de seda o d’or o de plata que resaltava virtuts, nuga voluntats i fa ser
ponderat i volgut per la seua gracia entre uns atres teixits.

I explicats els elements precisos, en este proces de fabricacio d’una
Valencia mes gran, mes rica, mes justa i mes solidaria, nomes resta,
volguda Regina, lo mes important: el nostre treball.

Podrem tindre la mes perfecta «posta en carta», un picat de carto
impecable, el mes cuidat teler del mon, la seda mes fina i resistent treta
dels millors capolls, els mes rics filats d’or o de plata i els espolins mes
ben modelats i de passada mes suau, pero si els teixidors que som
nosatres no treballem per a traure el rendiment que la riquea de la ma-
teria prima mereix i no perfeccionem el disseny i la tecnica llegada per
generacions anteriors solament conseguirém una mostra, per bella que
siga, pero ancorada en una vitrina de museu exposta a les consideracions
d’uns atres amos i unes atres gents.

Volguda Elvira, Regina dels CXVIII Jocs Florals,

volgudes componets de la Cort d’Amor,

esta nit sou la representacio del mes bell teixit que existix perque
s’ha fabricat en un teler privilegiat.

Sou el maravellos model que pot lluir una Societat centenaria que
ha treballat, treballa i treballarà per a que l’image que representeu con-
serve i esmere la seua calitat i lluentor.

Les vostres mirades plenes d’ilusio, les vostres actituts decidides i
el recolzament d’este poble aci present, amador de les nostres glories i
al mateix temps decidit a la creacio de noves, son la mes bella promesa
de futur i la mes ferma realitat de l’Amor i de la Fe per una Patria:
¡Valencia!.
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Premi: FLOR NATURAL
Lema: ¿I per que no les roses?
Autor: Anfos Ramon i Garcia

QUAN LA SANC DEMANA VIDA

«M’heu donat el vostre amor, omplint

el mon ab els vostres presents»...

Rabindranath Tagore

I

Al principi dels sigles era l’home
tot nu de greus pecats i encara lliure.
Al principi dels sigles, carn i roses,
guaitaven la canço de les espigues.

Era un principi clar de lluna plena
sense cantons amarcs en la vesprada.
Era la veritat, la sanc espessa
florint al gran misteri de la branca.

L’home, per redimir la seua culpa,
sembrava amor pel camp de la set nova
i feya de suors com una pluja
portant-li a la llavor afanys de joya.

Duya en el paladar la mel antiga
potser com un desig de mos perfecte.
Un mos assaonat calent de vida
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o de concebre fills a l’intemperie.
La terra, despertava al seu mensage
i anava repetint el bell anunci.
Tot s’aclaria en sol.  Fins les paraules
brollaven transparents com d’un nou pulpit.

Era tan natural el testimoni
del llaç i el solc obert cara al prodigi,
que res no alimentava el foc de l’odi
ni res posava boires al seu llimit.

Mirar al cel, encara blau de veres,
solia tindre autentica importancia.
Ningu embrutava el bes de les donzelles
ni el pur sentit dels llirirs en la galta.

Era l’amor que anava de creixcuda
com un riu de milacres a la força.
Era la pau guanyada sense lluita
o el fill en les ofrenes de l’esposa.
Amor de cor a cor; com una llinia
ben recta de futurs i de promeses.
Amor tot madurant sense deriva
com l’himne vertical de les palmeres...

I era en principi tot, quan la veu alta
mostrà el cami de llum i d’esperança
¡que encara hui està obert a les preguntes!
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«D’atres amors so mes que penident,

lo remembrar tinc en abusio»...

Ausias March

II

Ara l’amor apenes naix dels nuvols
com un sol groguisso de mal orage.
La terra es banya en sanc, i les collites
fan gust de mort enceses de miseria.
Ara l’amor es sols una paraula
que a força de malviure, resta morta.
Es com un ferro vell o un tros de fusta
corcada pels insectes de la vida.
Parlem d’amor i ens acodix el sexe
com l’eco prolongat d’una veu baixa.
Parlem d’amor i estem chafant les roses
del terme virginal fent-lo despulla.
El cor del mon, s’ha fet com una llima
ben aspra de cançons i de revessos.
No importa el vindre agut que es torna llavi
i en nom de les ventures talla els somis.
No importen els calvaris massa inutils
dels que han forjat a foc la fe mes viva
ni aquells enamorats que varen creure
en l’hora dels amics i les mans blanques.
Ara l’amor, pot ser un bon negoci
o un tros de temps que es compra o que se furta
o la comedia eterna dels que viuen
portant en la boljaca l’evangeli...
¡Amor!¡Quina paraula mes estranya
en boca dels amants de la destrossa!
¡Quin fals aparament de les conductes
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hipocrites d’eixemple i de somriure!
Estem vivint la fam de les esquenes
per no portar ben fondo l’abraç ample.
Estem mirant als angels cóm se moren
i no els curem les nafres per escrupul.
I el mon parla d’amor... I el pobre mira
que te el ventre resec com una pedra
i el cor cansat de colps i de paraules
i va perdent la fe que no vol ploure
guaitant la negra nit plena de nuvols...
Ara l’amor, te massa de mentira.
Pero potser no ha mort davall la terra
i està esperant el dolç regal de l’aigua
¡per tal de germinar el cor de l’home!

«Mes yo encara escric d’amor

paraules i tambe esta es una lletra

d’amor per a la meua terra»...

Salvatore Quasimodo

III

Potser la meua veu no te campanes
per a cridar en el cel a l’existencia.
Potser el meu desig sense baranes
sols troba un mur obrat per l’inconsciencia.

Pero yo tinc l’arrel de l’esperança
clavada dins del cor com una agulla.
Yo tinc l’arbre quallat per la templança
que em porta fruits germans entre la fulla.
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Yo se que esta la sanc demanant vida
i amor sense partit ni divisoria.
Yo sé que està la terra ben humida
i el bes recobra el do de la memoria.
Que encara estan els homens en les eres
per fer del blat un pa de tendres llaços.
Encara estan a punt les primaveres
per dur conquistes noves als audaços.

I espere.  Espere el fil en les costures
que junte estretament pobles i viures.
Espere una coral de veus segures
que endrece cants d’amor als homens lliures.

Tinc entre mans un himne ple de notes
d’entranya i de retorns al vell afecte.
Tinc un dema que ignora les derrote
i vol creuar el mon llaurant al recte.

Me diuen els aucells de l’alta rama
que han vist la llum de molts en benvinguda
i que l’amor renaix com una flama
d’amics o de germans sense caiguda.

I es per aixo que duc la veu senzilla
d’aquell que te la llengua ben disposta.
Duc l’hora del cami que no perilla
i els passos de l’aurora que s’acosta.

I tinc la font de creure sempre oberta
per a esperar l’amor que no fracassa.
Tinc l’anima o la causa ben desperta
de fer-me senda nova del qui passa...
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Potser el meu desig no trobe inici
davant l’home d’argila ple de brosses.
Pero si ve l’amor sense artifici,
¡tindrem collita d’homens i de roses!
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Premi: ACCESSIT A LA FLOR NATURAL
Titul: A tu te parle, amic
Autor: Josep Meliá i Castelló

I

¿Recordes? Varen ser dies esplendits
oberts a la finestra jovenil.
El sol de l’ilusio i de l’esperança
dorava nostre afany de nous camins.
Teniem en la llinia del pervindre
clavades les pupiles, descobrint
el goig de l’ampla meta que ens brindava
futurs de vi i de roses infinits.
Anavem, en les ganes sens obstaculs
de fer, arran de terra, un paraïs,
pastant els nuvols blancs que s’elevaven
pel cel de noves rutes sense fi.
Anavem construint palaus magnifics
en eixe conte nou dels pocs abrils,
traçant en els camps fertils dels ensomis
els solcs on conrear l’amor sentit.
Tot era una collita de quimeres
prenint forma dorada en l’esperit;
tot era un ram d’anhels i de ventures
brollant-nos, plens de festa, en nostres dits.
Perque era festa gran poder mirar-nos
en uns ulls de promeses, tancats dins
del grat embruix de seda i de caricies
d’unes retines fresques i subtils.
Perque era festa gran tastar l’almivar
dels llavis que jugaven al no i sí,
fent-nos notar mes dolços, més encara,
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els besos inexperts de dia i nit.
Tot era festa gran en aquells dies
que, anarem presurosos, descobrint
l’impacte emocional d’una caricia
potser el tacte suau d’uns turgents pits.
Van ser dies de gloria i goig. ¿Recordes?
Eixiem de les dates infantils
entrant, sense advertir-ho, en eixa etapa
en que Eros nos cabdella en pur encis.
I anarem descobrint cóm naix l’afecte;
cóm, poc a poc, l’afecte es convertix
en eixa font d’amor que mai no cesa
i rega els camps que a l’home el fan feliç.
Les dos eren, de sempre, grans amigues;
tu i yo, des de l’infancia, bons amics;
i varem viure en llinies paraleles
l’amor que als nostres cors feya glatir.
Els quatre, formant grup de primavera
on tot era un esclat de bell jardi,
anarem decorant de grats somriures
aquell present d’amor que ens ana unint.
I al nostre voler de fulla nova,
en ella els quatre anarem escrivint
els nets proyectes vius de d’anells de boda
brillant, com nostre amor, en nostres pits.
I al ser nostre voler somris de qualla,
per ell nos paregueren més lluits
els clars païsages vells de nostra terra,
que anarem escampant pel l’infinit,
igual que una carcassa que ens ampara
quan s’obri i pinta en goig la negra nit.
Aixina els camps, i el mar, i les montanyes
nos veren escampar alla i aci
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l’amor immens, immens sense baranes
que dia a dia als quatre nos va unir.
I els besos varen tindre sabor d’horta,
de fruta que madura, i de gesmil,
i gust a arena i sal quan, en la plaja,
donavem llibertat a nostre instint...
Despres, el pas dels anys derribant somis,
nos varen separar per nous camins,
i el fret de la distancia ana gelant-nos
el foc d’una amistat que es pintà en gris.
¿Recordes, amic meu? Varen ser dies
esplendits, de verger i paraïs...
Hui, no, que hui he rebut en cru l’impacte
del colp de la noticia, i estic trist.

II

A tu te parle, amic.  A tu que pastes
les hores de silenci i soletat
buscant el pa d’ahir, i nomes trobes
la senda i el gust sec del teu pa amarc.
A tu, que et veus de sobte les mans buides
palpant en l’aire el mos del dur fracas
sens tindre un punt d’amor on recolzar-te
ni tindre un cos que et brinde el grat descans.
A tu que ya no tens glops de caricies
ni tacte d’atre tacte entre les mans,
i vagues desijant trobar les dolces
velades entranyables de tants anys,
a tu te vullc parlar, més que en paraules,
en vius recòrts que ens venen del passat;
d’aquell passat florit de primavera
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que dins de nostres cors notem iguals.
¡I en canvi ens han passat ya tantes coses!
¡Notem nostre interior tan, tan gelat!
¿Te donen les parets que compartires
en ella igual calor que aquell d’abans?
¿Cóm omplis eixes hores de silencis
—la llengua com l’espart per no parlar—,
per mes que el pensament que es fa paraules
te fa que la revixques cada instant?
¿De qué parles en ella?¿Qué li contes?
¿Li dius lo trist i a soles que ara estas?
¿Li dius que notes fret, fret de nostalgies,
fret d’abando, de plor i soletat?
¿Li dius que vostres fills venen a vore’t
cada vegada menys, de tart en tart,
que ells tenen —i es huma— les ales noves
i unes immenses ganes de volar?
¿Plores en soletat quan els ulls claves
en eixe punt concret a on ya no està,
en eixe punt de llar, de vostra casa,
on ella ana envellint al teu costat?
Vullguera que tants detalls d’hores perdudes
saber cóm vius, amic, per a trobar
alla en el fons concret de la consciencia
les frases i el calor de l’amistat,
per tal de fer-te vore entre les ombres
que hui, al present t’ofenguen de pesar,
la llum de l’esperança en un pervindre
que et faça creure en Deu hui més que mai,
i aixina, quan els ulls trists als cel alces
buscant el punt concret d’on estara,
encontres el recòrt dels dies dolços
que els quatre, com amics, varem tastar,
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i trobes, tal vegada feta estrela
que et guia i que t’ajuda a anar avant,
la llum que ella, impacient, buscà entre nuvols
el dia que ens amarga recordar...
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Premi: VIOLA D’OR
Titul: Fer pa del fosc futur
Autor: Josep Meliá i Castelló

I

Estem trencant la volta que tancava
l’esfera del misteri fet resum;
estem badant a colps d’indiferencia
la solida vitrina del conjunt.
Estem rascant en ungles de quimera
la llisa superficie del mon dur,
tractant d’obrir les portes que ens aboquen
al camp de l’infinit i de lo absurt.
I es ara, en est instant contradictori
de no saber fer pa del fosc futur,
de no trobar la clara transparencia
que puga unir el hui a l’ahir perdut,
quan note el gust amarc de gola seca
que engul l’imcomprensio i el mos engul
d’un orbe que es desfa fent-se informatic
i arranca el gust a vers del fons del ulls.
Es l’hora d’admirar els camins amples
que es van llaurant al ritme un tant confus
de lleis i novetats d’internets habils
que van unint afanys de prop i llunt.
Es l’hora de l’encontre en la distancia,
d’anar fonent en mole aspectes purs,
quallant els sentiments en mans obertes
que borren els recòrts dels tancats punys.



44

I en conte del fratern abraç de races
per mig dels digitals rumbos ocults,
estem pastant el fanc de l’ignominia
i als idols materials rendint-los cult.
No fem del despertar nou de la ciencia
el camp on sembrar vida i raigs de llum;
sembrem la fosca meta que ataranta,
on tot se fa horiso viscos i brut.
Es trist, i amarc, i sec com colp de pedra
haver de contemplar l’espill en cru
de gents sense moral que al pou del vici
aboquen l’inocencia dels menuts.
Per eixa infancia en ocre i famolenca
que no te més pervindre que l’abus,
vullc hui fer del poema la bandera
d’unio baix la que anem marchant tots junts.

II

De sobte esclata el crit de la noticia
que s’obri en la pantalla
com una flor de mal que mortifica
parlant-nos de l’infancia.
En un raco del mon brolla l’escandal
que esglaya i que ataranta,
i el pit acusa el colp de la ferida
que causa la metralla.
Metralla d’injusticies i erotismes
que ens deixa sens paraula;
metralla de sadisme que aborrona
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i mortifica l’anima.
Metralla que ens sorpren i ens horrorisa
i en propia carn se clava,
veent a quins extrems d’inhumanisme
s’esmuny la raça humana.
I naix l’incomprensio i el glop de bilis
que ofega i que t’espanta,
i naix l’odi profunt que al cor desperta
l’accio del pederasta.
I no es pot ni en remots brots de malicia
comprendre al que aixi ataca
al tendre i pur infant que en mans del sexe
pert rumbo i esperança.
No entenc ni vullc entendre al fill del vici
que en dits de pecat pasta
la crua perdicio d’uns infants pobres
als que la fam “aplasta”.
No entenc ni vullc entendre el crit d’un sexe
que busca la carn blanca
per tal de convertir-la en simbol negre
d’un mon que el futur mata.
I es eixe futur nou que es besllumena
potser en la distancia,
aquell que està exigint alçar banderes
d’unio, que està fent falta.
D’unio per a brindar als infants tendres
sumits en eixa trampa
de sexe i delinqüencia a on els aboca
la gent que els compra i paga,
brindar-los la bandera que els acullga
i del pou negre els traga,
marcant-los el cami clar de promeses
i transparents com l’aigua.
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III

En eixe instant de fe que es conseguixca
poder fer de la tecnica un futur
que unixca pells i races sense estigmes
ni marques violentes dels forts punys,
podra l’home mirar al nou trenc d’alba
que ens parle d’esperança i de conjunt
de mans blanques que pasten un pervindre
que puga ser d’anhels per als menuts.
I aixi tornar a creure en la paraula
molt mes que en digitals invents impurs
que ofrenen, al traves de les pantalles,
la carn dels inocents per al fosc gust.
I aixi tornar a creure en la paraula
igual que se creïa en temps perduts,
quan un anonim home reunia
en torn al seu assent a un ample grup
d’infancia famolenca d’historietes,
de contes inventats o vells per l’us,
ingenus com els brots de l’inocencia
que eixia, com un goig, d’infantils ulls.
No se si hui podria ser possible
tornar a aquell passat que veig tan llunt;
mes yo, entre els glops presents de l’informatica,
voldria als chics que miren al futur
portar-los la bandera de paraules
brollant dels llavis plens d’amor que duc,
per vore que caminen per la senda
de fe que per ad ells no s’ha perdut.
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Premi: ENGLANTINA D’OR
Titul: Coloms lliures
Autor: Josep Meliá i Castelló

I

Tremolen les paraules en la gola
com una indecisio d’aguts glops d’aigua,
quan vullc parlar-vos hui i m’ofega el dubte
de no saber fer cantics a la Patria.
No se si es que ya es tart per a que suren
instints naixcuts al pit com nous trencs d’alba,
o es tart per als llaments que es fan llacunes
de fanc en el silenci sec de l’ànima.
¿Ya es tart per a endreçar arbres que creixen
negant la llinia recta que es demana
per tal de que el madur fruit, suc d’estimul,
arribe al quall promes en cada branca?
¿Ya es tart per a intentar alcançar metes
a on un bri de pervindre entre pols naixca,
marcant la blanca estela indefinida
que brota de la terra valenciana?
Es tart per als gemecs que a res aboquen
i es tart per a entonar sens pentagrama
l’inutil mos d’espart del mea culpa
que no varem tallar quan feya falta.
Perque es que no hem sabut prendre l’aladre
i anar llaurant els solcs en terra franca;
la terra que es mostrava ben disposta
al bes de la llavor i la paraula.
Es eixe encolliment subtil de muscles
i eixe “no importa res” que vos retrata
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quins van fent que notem les mans esterils
quan eixa terra en fe i sao no es llaura.
I es ara quan per dins de les consciencies
que s’han tancat al rec de la substancia
s’escampen les corrents que nos acusen
de ser rius secs i morts per mancats d’aigua.

II

Voliem que tinguereu el ram de les ventures
fragant com nova albada que esclata en raigs de sol;
que tot fora en la porta oberta de la vida
cami de vi i de roses, de despertar al goig.
Voliem que fruireu de l’horiso sens tanques
que brinda l’espectacul de l’ample i placit vol;
voliem que sabereu del goig de tindre patria
i mans sense lligaces, i fruits, i pa i flors.
Voliem que creixquereu trobant sentit al viure;
veent motius que inciten a navegar sens por
per aigües turbulentes de l’odi i de l’enveja
partint-les en la proa que enfila recta al port.
I per que no us faltaren les necessaries forces
per a eixa lluita franca cami del dema nou,
obrirem nostres portes de tradicions arcaiques,
mostrant-vos les senderes que van rectes al nort.
I al nort que es dibuixava ya en la distancia curta
com un eden autentic de fruits i de confort,
marchareu animosos, les mans lliures de traves,
a viure aquella oferta negada feya poc.
Perque es que en el rellonge de la rutina fosca,
de les costums vestides eternament de dol,
sonava l’hora justa d’anar espolsant habits
que eren dogals de ferro apresonant els colls.
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Nosatres no voliem que el nuc de l’impotencia
que ens va lligar eixides a un rumbo qualsevol
nugara vostres rutes esplendides i franques
quan ya el futur tenieu al vostre alcanç, ben prop.
I ferem vies lliures al vostre afany d’obtindre
grapats de triumfs esplendits per a fruir en sort
d’espais on respirareu la llibertat de viure,
que en cru llibertinage anava omplint el pot.
I va ser quan tastarem la bilis en els llavis
com un bes d’amargura que llastimava el cor,
veent que no obtenieu la joya que anhelaveu
de fer de nostra terra la patria que mai mor.

III

Es obvi que els majors no us ensenyarem
la llum per a trobar recte el cami.
No ferem, obrint portes d’esperança,
el mole a on se forjara un mon feliç.
Potser que no saberem transmitir-vos
l’amor redo i total que era precis
per tal de que sentireu per Valencia
l’amor que tots nosatres hem sentit.
Els nostres equivocs de necis dies,
de simple acceptacio i d’anar seguint
les sendes que s’omplien de fracassos
per no tindre ben ferme l’esperit,
nos varen dur a termes sense eixida,
als signes sempre iguals i repetits,
a no saber trencar negres cadenes
que ens feyen esclaus morts de somis vius.
I fon quan abellirem que vosatres,
la carn de nostra carn, tancant ahirs,
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tinguereu facultat d’anar fent via
i un clar pervindre en ansies elegir.
I ferem més encara. Obrint enveges
guardades des de sempre en nostres pits,
vullguerem ser com sou, vullguerem tindre
retalls de llibertats propies de hui,
i anarem derrocant solides bases
de cults i tradicions de temps antics,
i els llaços familiars d’arrels profundes
anarem desgarrant en nostres dits.
I som, com sou vosatres, coloms lliures
volant per l’ample espai que hem definit,
portant l’ala ferida pel plom aspre
de no haver-vos parlat quan fon precis.
Ya es tart, potser, ya es tart, per a vosatres,
mes no per als que arriben ara obrint
el seu futur en tot el dret a tindre
la llum d’un despertar al seu estil.
Per ells, notes d’amor del pentagrama
que estan en dret a viure hui escrivint,
caldra que alceu les veus per convidar-los
a fer la patria nova que abellim,
i que eixe tremolor de les paraules
no ofegue el clam d’amor que han de sentir
eixos coloms que volen, per fi, lliures,
fent patria del solar del que son fills.
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Elvira Selva Catalá en el besamans a la Patrona de Valencia,

la Mare de Deu dels Desamparats, el dia 1 de decembre de 2001
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Premi: POESIA FESTIVA
Lema: “El cant dels ocells”
Autor: Josep-Albert Aymemir i Casasús

Quan parle dels ocells, vulgo pardals,
no penseu que a l´escriure este poema
es que vullga glossar aquell bell tema
que un dia composara Pau Casals.
No anaven a gaudir uns quants morrals
i alguns polacs, vassalls de cert cabut,
si yo alabara aci la magnitut
dels mestres de la terra de Dali:
que s´anava a quedar San Sadurni
com yo a final de mes: ¡escorregut!

(I no es que negue yo falta de mestres
alli on se sol ballar la Santa Espina.
¡Que va...! Pero de veres m´enverina
que diguen que ells, en tot, son els mes destres:
Qui no ens semblem ad ells som rucs silvestres,
quan, seguint la politica de l´unt,
se sap que van... “untant” a algun conjunt
que aci a mes de... “safra” nos fa la col...
I si es fan en la Champion´s per un gol...
Che, no res: ¡D´honorables per amunt!)

 Pero tornant al tema me dic yo:
¿Per qué els ocells de hui no estan alegres
i els seus melodics cants son trists i negres?
¿Sera el causant la contaminacio?
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¿Sera la pols de l´Ono en construccio
lo que irrita ses goles cantarines,
o a causa de les llengües viperines
que els solen comparar als capitosts
quan pacten de l´Estat els presuposts
i els danya, tal semblança, les angines?

Perque es que, cavallers, yo per lo pronte,
quan la gent recrimina als governants
i als Pujols i als Arzallus intrigants
els fica l´adjectiu: “Pardals de Conte”,
observe en la parafrasis l´afronte
cap els pobres ocells que, recte i dret,
els penja una aureola o San Benet
que sa image distorsiona i la rebaixa...
(En canvi hui la te mes d´una “alaixa”
¡que diuen viu del conte per decret!)

I no vullc referir-me a certs politics
que rigen “l´antic regne” valencià,
¡i van a fi de mes, paren la ma,
i cobren estipendis sibaritics!
¡No, no! ¡Me lliure Deu! Si hem de ser critics
anem a ser-ho en serio i com Deu mana.
Aci me referixc a qui ens demana
asil, perque no te ni on caure´s mort,
i a mes de que carix de passaport
reclama tots els drets que li ve en gana!

Per tal que no nos faça la punyeta
(no vaja a ser que siga talibà)
com tot se ho engolix el valencià
voreu que una llei nova se decreta.
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I de forma concisa i molt concreta
tots els drets que demana i tot quant vol,
li adjudiquen a un “pàisa” qualsevol
o cara a Europa aço no es democratic...
¡I yo que patria faig de modo enfatic
no puc ni plantar naps, sent espanyol!

Tambe me referixc a qui els llorers
li cauen rescatant-lo de l´inopia
i aplega al candeler; brilla en llum propia
i el veus que “s´apardala” per diners.
I al dir que “s´apardala” , cavallers,
no dic que estiga mec o apardalat.
Per contra crec hi ha molt espavilat;
molt de “Pardal”, que diu ser pardal bovo,
¡i sols li queda ya pujar en globo
de tantes coses que ha experimentat!

Vol dir que no se calfen la perola,
si igual en masculi que en femeni,
quan tasten dels diners el seu veri
la gent, mes que pardals, ¡els diu gentola!
Lo de... “Pardals de Conte” ya no els “mola”;
no els afecta l´oir difamacions...
En gran estoïcisme tals follons
sofrixen soportant parauleries,
mentres canten baixet per alegries
¡al tindre en la bojaca mes millons!
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II

Ahir, anant per Gran Via
vaig oir un guirigall
llançat de dalt cap avall
pels ocells que alli hi havia
L´estrident algarabia,
era tan forta en conjunt,
que com atre transeünt
pensi que era un cant-protesta
quan un pardal negre en cresta
me... ¡“l´amollà” per damunt!

Em quedi..., ¡fet una pansa!
Sense saber be que fer
busqui un clinex de paper
¡per a torcar la... venjança!
¡Perque el meu cap no descansa
i fon venjança d´ocells!...
Tauladins; o... paixarells...
O merles fluixes d´abdomens
que aixi se venguen dels homens
¡per comparar-les ab ells!

Si tindra... plomes la cosa
que als Senyors de Gescartera
criden pardals de primera
¡puix diu l´han armada i grossa!
No se perque s´indisposa
la gent per este follo,
quan del Facender Buro
ha dit que es tot un pla burro
el descendent d´un tal “Curro”
¡que eixia en televisio!
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(No se si entendreu apenes
que el Curro dalt nomenat
era per valent i “honrat”
el famos Curro... Gimenes.
Diuen que ficava...arenes
pel mig per a despistar
i dels Miquels escapar
despres d´una “fechoria”,
mes quan lo fet prescrivia
¡anava a Capri a estiuar!)

I total perque han volat
com ocells, sens mes ni mes,
dihuitmil millons de res...
¡Che quina barbaritat!
I ho dic perque han acusat,
pels colors en que destaca,
a una blanca (o negra urraca
com diuen els castellans)
que s´alimenta de grans
¡de “pasta gansa” en tomaca!

I clar, els ocells s´ofenen
i amaguen el cap baix l´ala
a l´oure´s: —¡Vaja pardala!—
¿I els pardals?...¡Que pronte aprenen!
I els que els homens no comprenen
que eixes frases oprobioses
els resulten doloroses
quan per diverses raons
algunes comparacions
solen ser i son odioses.
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Perque es com un mal endemic,
(piulant baixet ho declaren),
quan despectius els comparen
a gent d´un trust academic.
I com resulta polemic
ningu d´ells trina ni pia.
Puix la nova ortografia
gracies a algu que... “s´aplana”
te un “cant” semblant a sardana
¡que no l´enten ni sa tia!

(I abans havia vegades
que estant dormint somiava
que un ocell me despertava
dolçament cantant Albades.
Yo em deya oint les trinades:
—¡Que be canta el rosinyol!...—
Hui reballe el blanc llançol
i em desperte ple d´horror
oint pel despertador
¡cantar a Jordi Pujol!)

I es que diu el personal,
—que te la llengüeta fina
potser perque està que trina—,
que està fet: ¡Menut Pardal!
I yo, o estic subnormal
¡o el meu cervell no carbura!
Puix lo de “menut” m´apura
i no entenc si el manifest
se deu a que l´home es llest
¡o es que es “menut”... d´estatura!
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Lo que si està comprovat,
que en esta terra de sol,
hi ha molt de “pardal”al vol
que s´ha catalanisat.
Si hasda es troba influenciat
¡el despertador! ¡No es guasa!
Si es que em torne carabassa
pensant que per eixa tropa,
al fi pararém la popa
i a manar, ¡que esta es sa casa!

Ara be; se d´atres casos
que als volatils mortifiquen.
I si en ells s´identifiquen
tres colpets els pega als nassos.
Casos de pardals grandassos
que per piular tenen pitos
per a velles periquitos
i Maries i Carmines,
que a les classiques gallines
¡els pinten cara de titos!

I es que les gallines —pobres—
formant part de la familia
d´ocells, estan en vigilia
puix no els deixen ni les sobres.
Ya poden fer maniobres,
maquillar-se o dur perfum,
que pardales de volum
en desleal competencia
les deixen en l´abstinencia
¡i a l´altura del betum!

 ***
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III

Pobres ocells. ¡Che quin drama!
Que ignominios malestar
soporteu quasi impassibles
¡per culpa de quatre... humans!
Que manera de penjar-vos
comparances personals
de falacies execrables
i mentires a grapats.
I es que els humans no s´alteren
ni els entra dolor de cap
passant les anacoretes
¡si es que els tracten de pardals!
Per a molts d´ells mes que un topic
es un honor tan real
que si tingueren vergonya
¡vos farien un altar!
Perque hi ha que vore, mantes,
 als de la “Jett” societat;
que estos son pardals per “¡Jett...a!”
¡No crec que ho siguen per fam!
Puix per seguir en un ritme
de vida tan important
li tiren “Jeta” a la cosa
¡i a vendre esclusives ya!
Aixina que no m´estranya
que esteu moïns, cabrejats...
Ni que, quan “canteu” a ratos,
solament ho feu... per baix,
despres d´haver volat dies
per la Seu de Montserrat
i torneu farts de “mongetes”;
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(no de les que a pregar van,
si no d´eixes que en choriço
se servixen en els plats
guarnides de botifarra
i en una cabota d´alls...
I quan el “cant”  deixeu caure
¡aci no se pot ni estar!,
perque entre Pujols i monges
¡ya anem, ya, ben aviats!
Com no m´extranya que els cantics
—els que interpreteu per dalt—
tinguen un punt de nostalgia
potser per un temps passat
que el trinar “menimfotistic”
¡el feyeu en valencià!,
i hui no se en que idioma
¡ni en que llengua esteu cantant!
Perque com hui hi ha una taxa
super alta d´immigrants
i han vingut pardals de l´India,
Veneçuela i Paquista,
argentins, i romanesos,
i marroquins i argelians
dels que de llunt se coneixen
per dur en el cap turbant,
si no es en un traductor
d´idiomes oficial
no se si canteu en do
o si es que canteu en fa.
I mes si certa academia
tambe vos ha influenciat,
i piuleu el U i el Dotze
¡a ritme de... cha, cha, cha!
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I tampoc m´estranya massa,
despres de lo que vos fan,
que no trineu com trinaveu;
que siguen trists vostres cants;
que com a pobra venjança
ad algu femeu el cap
perque sabeu vos comparen
en atres pardals del Prat,
o en rapaços d´ales llargues
que son massa... ¡populars!
Pero a mi, que en res me fique,
i en res vos he comparat,
a mi no em feu la punyeta
llançant-me... “guano” de dalt
perque yo no tinc la culpa
¡¡de que naixquereu pardals!!

***
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Elvira Selva Catalá, Regina CXVIII dels Jocs Florals, en l’Ofrena de Flors a la Mare de Deu

dels Desamparats el dia 18 de març de 2002
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EL VENT

A Elvira Selva i Catalá en la nit

de la seua «demanà» com a Regina

Dels CXVIII Jocs Florals de la

Ciutat i Regne de Valencia.

Elvira: el vent que fa sa trayectoria
jugant entre l’ahir i el fals present,
nos du d’un sigle just el sospri lent

que aspira a renovar somis de gloria.

Elvira: pel dolç vent parla l’historia
d’una jove que fon roser vivent

i un orgull valencià, i el verp del vent,
pels misteris d’amor, nos fa memoria.

Recòrts d’aquella yaya que sería
la dona en primavera i majestat
d’un regne d’ilusio i de poesia.

I es la sanc que pel vent nos ha citat
per a ofrenar-te, Elvira, en este dia
la regia herencia de Lo Rat Penat.

Pere Delmonte Hurtado

Valencia, 21 setembre 2001
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A LA SENYORETA ELVIRA SELVA I CATALÁ
REGINA DELS CXVIII JOCS FLORALS
DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA

Valencia t’ha escollit per ser la Reina
dels cors i dels desijos en la nit.
Valencia t’ha fet joya de promesa;
essencia de la terra i l’esperit.

I tu has vingut en mig de blanques roses
a obrir el goig del poble nou de llum.
Tu estas com l’alta espiga de les hores
portant un temps de gracia i de perfum.

Estas com el sospir o la paraula
que apunta el pas magnific del present.
Estas com el repic de la campana
que mou la fe senzilla de la gent.

La meua veu voldria fer-se brisa
per tal de dur els versos al teu port.
La teua font, donzella en harmonia,
nos porta l’aigua clara del conhort.

Es tot com un milacre que es conjunta
a vora la delicia del teu llaç.
Com tindre el bes amable de la pluja
que mou l’arrel de l’arbre i la del braç.

Perque la teua carn en primavera,
renova la ventura del desti.
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Tot brolla transparent des de l’ofrena
que marca les estrofes del cami.
I en esta nit que tu eres Reina nostra
i Reina de l’amor i la virtut,
Valencia t’ha fet viure la victoria
a força de treballs i joventut.

T’ha fet, plena de sol, com un mensage
de pau i d’esperança cara al cel.
T’ha fet sentir la Patria de les causes
i el foc etern i jove sense vel.

Ara, ya dus la musica de l’himne
que clava dins la terra el seu tesor.
Ara, preciosa Elvira, sols desige
¡trobar sempre a Valencia en el teu cor!

Anfos Ramon i Garcia

Valencia, 11 decembre 2001
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