
des, en el seu Calendari Falle'r, en r850 ja en tingué
que "representava una llauraelora i una a1cavota"
es titolava "El Conill, Vicenteta i elon Facundo". Ber
nat i Baldoví inicia en prosa la seua explicació; és
el que podríem dir, i ell mateix diu, en a1tres llibrets
que escrigué en anys següents (Almudí, Tros-Alt,
Placeta del Teatre Principal), I'argument ele la falla,
incrustant de vegaeles versets satírics i corrosius,
aconseguint la maxima graciositat amb el minim es·
fore; conceptual.

Després de l'argument segl1'ixen elues advertencies
amistoses, en quintetes, 1'una valenciana, l'altra cas
tellana. A continuació van les quartetes que s'engan
xaven a les "quatre cares elel taulat o carafalet del
sacrifici" a la manera de elialeg entre don Facundo,
sempre en castella, com a iechllg'lIino que és, i Vicen
teta la Rulla, en el bilingüe xavaca i abstrús que des
prés tant copiaren els saineters de la primera etapa
renai)Centista.

Seguien unes lamentacions ele la llauraeloreta que
tracta de vendre "un conill d'orella curta i pel de
rata" pels carrers de Valencia sense poder~ho acon~

seguir, uns consells -dues decimes-, l'un de l'autor,
l'altre de la pobra Vicenteta, "filia d'un llaurador de
mitja capa del poble ele Buriasot" i U1'1 Avis al PÚ
blic pels fallers' de la placeta. Per a terminar hi ha
una composició de nou versos (quatre més cinc), to
pica en Bernat i Baldoví: l'epitafi amb el R. 1. P.
corresponent, extranya mesc1adissa d'humor funerari
i satira fallera.

Es tractava, al nostre entendre, d'una original crí
tica de la veneduria ambulant que alesho¡:es encariria
les subsistencies per la impossibilitat de poder-la con
trolar les autoritats. Ho creiem així no obstant el
caracter 'francament desvergonyit i mal intencionat 
per no dir pseuelopornografic- que tant s'atribuix ;¡

l'antor; pero impossible d'admetre ni en els carah'~

d'una falla. •
lEn resutn; el primer Ilibret de falla, tan graclO~,

tan intencionat, tan sarcastic com desconcertant, esta
composat de dues quartelles de prosa refrescada -si
és que calia- per la segiient quinteta:

"Ulls molt bonicos i fins
té Vicenteta la Rulla,
que és xica de pinyol dins
i mou en ells tanta bulla
que fa bramar als fadrins."

Seguixen dos quintetes, quatre quartetes, vu't ded
mes i una altra combinació, la darrera, de nou ver
sos: quarteta més quinteta, com ja havíem di~. Tutes
les composicions són octosiJ.1abiques aconsana¡:tades,
i han quedat com a model de tots els llibrels de falla
vinents. Els cent anys de vida qne j a té aquesta bran
ca de la literatura popular ha procluit, natur~lment,

variants interessantíssimes que no cal estudia: ara.
L'escola, pero, no ha variat. Bemat i' Baldoví cr(a
el llibret de falla i de la sena ploma ixc¡lté pedecte,
amb les condicions que li calien ¡que per sort han
perdnrat: crítica, sillira, humor...

1 ara ens cal remarcar dos constatacions. Alguns
deis més interessants poetes a.ctuals, lírics' cl~ primen
fila, amb mo1ts i mo1t estimables. llibres de versos
publicats i amb poemes inserits a les antologies de la
~iteratura nacional, han escrit conscíentment llibrets
de falla dignificant el genere. Segona: els llibrets de
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Tenim damunt de la taula el primer llibret de fa!ía
que se va publicar, el qual porta per títol: "Historia.
de la .Falla de Sant Chusep de b Placeta del Almudí
en el añ r855". ·Havem transcrit el títol amb l'orto
grafia de l'epoca per a que es puga fer alguna com·,
pal ació a favor, naturalment, de l'escriptura que ara
s'usa en els llibrets de falb.

L'a'Utor, com queda indicat, és don Josep Bernat I

Baldoví, nat a Sueca en r809 i mort a la ciutat de
Valencia en r864, poeta festiu, devegades groller, a
vo1tes satíric i caustic, el qual, al temps de befar Id
devallada de la nostra llengua en alguns .sectors po
pulars, tracta en ocasions de netejar-Ia, de polir-la !

d'usar-Ia dignament.
Bernat i Baldoví, amb una formidable fore;a crea

dora, fón genial en algun aspecte. Viu i ben actiu,
amic d'intervindre en la vida popular i encara vulgar,
la seua inspiració, alegre i burleta, a més d'escriure
les iHustracions versificades, ac1aridores d'allo que re
presentava la falla de la placeta de l'Almodí de l'any
1855 i que s'enganxaven als bastidors de la foguera ;
als cantons i panys de les parets, el porta a reUl11r
els tals versos i afer amb ells un quadernet que, pe!
fet de resultar un corpus completíssim, ha esdevingut
el primer llibret de falla que se coneix.

,"Esta en este quadernet
la historia de Vicenteta
i del pobre conillet.
Val lo manco una pesseta,
pero es ven....per un quinzet".

En aquesta quinteta es manifesten, implícites, les
condicions del llibret de falla. Ha de ser un quade.
net o follet de poques pagines, ha de contindre la ms
toria, o dit d'una a1tra manera, l'explicació de la
falla; ha d'estar redactat erí vers d'art menor (quar
tetes, quintetes, decimes, romans, tercets, etc., etc., e·:¡
octosíHabs) graciós, facil, intencionat, amb llenguatge
familiar, entenedor, sense imatges poetiques de liris
me pur objectiu o subjectiu, les quals en lloc de mi
llorar el llibret encara l'empitjorarien.

La falla de la placeta de l'Almudí de que tractem
-que no era la primera que s'fli pla.11tava, puix qu~

segons I'historiador 'de les falles senyor Soler i Go-

<
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J2a faila de fa placeta de ((lUmúdí
Un eliari ele l'epoca publica el r9 ele mar¡; aquesta

notícia: "Ahir, vespra de Sant Josep, hi hagué prOLl
falles a la ciutat, segons Un costum antic ja en la
mateixa. Algunes eI'eHes crielaren I'atenció per lo ;>i
cant deIs seus ver;,o.s i per los escenes que represen
taven. Per la nit acudí malta gent a vare-les cremar ",

Les falles foren qt.:atre; vejam on les plantal'en i
qué representaven.

Carrer ele Quart: Una senYC:'a molt malcaraela.
Pla,¡;a de l'Almuelí: Un seliyor ja maelur i una Ilau'

radora molt frescota,
Carrer del Repés: Do;, xic¡ues ja-faelrinotes.
Pla¡;a ele Calatrava: Un senyor i una senyora en

carats.
Entre tates elevcm fer mencié especia! de la ele la

placeta ele l'Almuelí, titolaela: El cOllill, Viceateta i
Don Fac/(l//do, per a la qual el gran poeta satíric Josep
Bernat i Baleloví escriví el- primer llibret de falla,
que en la coberta .portava la quinteta que comen¡;ava,
aíxí:

"Esta en este quadernet..."

* * *
Commemorem, eloncs, f:.n aquestes festes falleres el

centenari de la publicació del primer llibret de falla,
1'a! tor del qual fón En Jos~P Bernat i Baldoví, e:
poeta satíric valencia de més gra::ia. humor i. grossa
intenció, que marca una esccla de fer yersos fallers
que encara perdura,

Bernat i Baldoví va néixer a Sueca el r9 de mar~

ele r809 i morí a Valencia el 3r de desembre de
r864. Féu els seus primers estudis a les Escales Pie,
ele la nostra ciutat, on conegué i intima amb Joan
A1'olas, Pasqual Pérez i Vicent Boix.

Ingressa a la Universitat, en r83r tragué el grau ele
Bach.iller i anys després el de Llicenciat amb Lleis,
fent la tesi doctoral a continuació.
. En r835 fón nomenat 'batl1e major del partit judi

cial de Catarrója. En r840 cessol en aquest carrec,
retorna. al seu poble on fón ekgit eliputat a Corts pe1
lelistricte ele Sueca, i més tard, a causa ele la seua sor-
dera, alcalele de Sueca. '

En r844 funda un setmanari polític i literari, La
Dolfaina, nova música On deixa mostres abundases d~l
seu ingeni' poetic, !En r847 publica El Tabalet, que
féu molt de soroll, i més tard El S/teCO, que tenia niés
qualitat literaria.

falla actu~l, per tal que siguen tinguts en compte 'per
als premis anuals que eliscernix el "Rat-Penat", han
d'anar, i de fet hi van, escrits amb l'ortografia ofic:al
que s'ha imposat per a tata classe ele publicacions va
lencianes, des del NIissal, de contingut tan transcen
dental com etern, a l'intrascendent llibret de falla qu~

elura tres' dies ...

CARLES SALVADOR

Escriví onze peces teatrals, ele les quals una 5015

esta en castella i dos en bilingüe. Heu-Jes aeí, respec
tant I'ortografia elels seus títols: UIl ellsa~l'o jet ell

regla, Batiste' Hoscatell, La tertnlia de Colm¡" Clze
l'oni i Ba'rtoleta, Un talluallgnet ,'1/- Pa'iporta, El Ga·
ja1ft, PasCl/alo 3' VisaJrteta, L'agiielo Pollastre i QllI
t;nga CIICS que pele fll!la,

Va escriure també tres miracles: El lVfocador, per
a l' Altar elel Mercat eI~ r859. La fealtat .¡ l'hermosu
Ya,' per al elel carrer elel ,Har ele r859, i El rei mD1'O

. de Granada -amb col,tabcraciú d~ Palanca i Roca-,
per a l'.!\ttar elel Mercat ele r860.

Són també mott populars el celebre Famoso litigio
i el graciosíssim Viatge a l' flltern.

Com. 'hem elit aban;" crea el I1ibret ele falla r ell
escriví el primer per a la falla ele la placeta ele
l'Almuelí ele r855, i també per a la mateixa placeta
en r856 i en r858; 1er a les falles elel Tras-Alt I

placeta elel Teatre Principal en r858 i altra vegada
per al Tros-Alt en r86r

* * *-

Placeta de l'Almuc:í, r8 de ma.r¡; de r855!
Evoquem plens el'enyoran~a aquell dia. La gent ha·

yia sortit per celebrar la festa. De la festa, la vesprn,
eliu lIn adagi valencia amb aires de sentencia, i llavor,
així era, puix les falles es plantaven la vespra de Sant
J osep, A l'amaliéi. ~r d'aquell clia florien les quatrc
o cinc. falles el'allavors, que es cremaven a baqueta nit
acompanyaeles eI'un nombre gran de fogueres,

La placeta fón tot el elia un formiguer de gent qu~

rf:.corrien les falles on sonava la dol¡;aina i repicava
el tabalet i d'allí sortí aquell pregó tan característic de:
"Cinc centims val el Ilibret. L'explicació de la falla,"

Uns venien elel carrer de Quart, aItres passaven pe;
allí abans el'anar a la placeta de Calatrava o ál cárrer
del Repés. .

J unt a la xicalla Clue tot ha abalota, estaven eh<
llauradors ele Russafa i de Marxalenes, els soldats,
les fadrines, els minyons, leS xiqu.es plenes de vergC'
11ya, i els lechuguillos de tots els temps. Era la ciutat
seneera, sense elistinció ele c1asses, la que es congre·
gaya al' voltant de la falla.

Aquella falla, C0111 al tres, soIs tenia dos ninots.
Una llall~adora molt frescota, Vicenteta, ¡. un senyo:,
entriü en anys, Don Facundo. SoIs dos figures, peró
quanta filosofia, barateta si es vol, pero filosofia po-
pular de la bona. _

Hi havia empentes, crits, rialles i escarots. La gent
lIegía les quintetes deIs cantans entre esclafits de pe
tards, bunyols i ccpetes d'aiguardent.

Pero com la falla és foc i el foc és purificador, a
I'entrar la nit, entre la crieloria general, plens eh
balcons i finestres de gent, plena la placeta i els car
rerons,- s'encengué la falla ele l'Almuelí; i les flameo;,
entre I'alegria i el sarcasme general, cremaren a Do,)
Faculldo, cremaren a Vicenteta i rostiren el conil!.

SOLER GODES
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