
POESIES SATÍRICO-POLÍTIQUES
VALENCIANES

per Ricard Blasco

La llarga tradició de la poesia satírica va-
lenciana sembla avui interrompuda. Si n’ex-
ceptuem aquella que es produeix una ve-
gada a l’any (per les «falles», les «fogue-
res», festes patronals, etc.), ben poques 
mostres trobarem d'un gènere que en el 
passat tingué molts conreadors i una vasta 
audiència. Situació precària, agreujada per-
què els versos festius d’avui no sempre són 
tan mordicants com ho foren els d’ahir.

L’actual estat decadent de la sàtira entre 
nosaltres s’explica per la doble repressió 
patida pel poble valencià d’ençà de 1939. 
D’un costat, tinguérem la repressió lingüís-
tica. Per molt de temps l’ús escrit de la 
llengua quedà reduït a la revista de festes 
o al «llibret de falla», bandejat de qualse-
vol altra mena de publicacions més cons-
tants (àdhuc de les castellanes que l'adme-
tien incidentalment abans de la guerra). 
Els brots esporàdics d'uns quants epigra-
mes a l’any, doncs, mal podien acréixer la 
saba d'un gènere. A més a més, els defen-
sors de l’idioma es refusaven a conrear la 
sàtira, perquè sabien la insidiosa trampa 
que significava limitar-hi la seva capacitat 
literària: hauria estat com acceptar que la 
llengua només era vàlida per a funcions 
subalternes. D’altra banda, hi hagué ¡'uni-
versal emmordassament de la crítica, im-
posat tanmateix, en el cas que ens ocupa, 
amb una suavitat enganyosa. Els censors 
franquistes eren conscients que ni «falles» 
ni «fogueres» no tenien sentit si les priva-
ven d'exercir una certa crítica. I és per això 
que hi permeteren, per exemple, la ridiculit- 
zació de les modes del vestir, el blasme de 
1’« estraperlista», la burla dels costums mo-
derns, etc. Curant, això sí, amb vigilant 
atenció, que ni els artistes creadors dels 
«ninots» ni els versejadors ultrapassaren 
els límits tàcits que devien contenir la sà-
tira dintre d’un to «amable» (oh contradic-
ció!), païble per les classes dominants. Sexe 
i política en quedaven exclosos, com també 
la vida real i les aspiracions populars, i 
així mateix les derivacions escatològiques 
del sarcasme, tan utilitzades pels nostres 
clàssics.

És ben cert que al llarg del franquisme 
evolucionà el rigor dels censors, si bé no 
gaire i a rerassaga de l’evolució general. 
El seu control, emperò, no minvà, i el marc 
de la tolerància sempre fou estret. Quan, 
cap a la dècada dels seixanta, els diaris de 
ia ciutat de València pogueren incloure re-
gularment versos satírics, s'hi veié com els
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Els versos satírics de «Pep» tenien honors de primera plana al «Diario de València»; 
la política republicana era flagel·lada quotidianament per aquest versaire.

F

seus autors continuaven travats pels condi-
cionaments de prop de trenta anys d’infle-

El setmanari socialista d'Eix «El obrero» 
acollia versos satírics en la nostra llengua, 
adreçats principalment contra 
els seus adversaris polítics.

■V

EL OBRERO
XUV.
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«El Socialismo .ivjnja

■J.

xible censura. Ni «Milo» (Emili Panach) al 
«Levante», ni «Roc» (Vicent Andrés Este-
llés) a «Las Provincias», no van versificar 
ni de política ni de sexe. Estellés ha tractat 
després aqueixos temes, però al defora del 
periòdic. Això prova que els tenia vetats en 
un mitjà de comunicació pública, que, al 
capdavall, és el vehicle més idoni per a la 
poesia satírica popular.
Tants decennis de restriccions del gènere 
han originat efectes ben nocius. La repres-
sió lingüística ha engendrat, excepcions a 
part, una esclerosi estilística. La coerció 
crítica ha embussat la inspiració de gairebé 
tots els versaires. I així, en desaparèixer 
els rigors de la censura després de 1975, 
ningú no se n’ha aprofitat. Al darrer bienni 
la bullentor política ha estat molt forta, 
però contra tota previsió encara no han apa-
regut els poetes que ironitzen sobre les ten-
sions de cada dia. Les velles habituds auto- 
coactives persisteixen. De resultes d’això, la 
nostra societat desconeix avui el poder de- 
tersiu de la sàtira, ço que és una greu man-
cança. La bona salut civil dels valencians 
demana que, com en d’altres moments de 
la nostra història, ens deslliurem de les 
tibantors polítiques amb la higiènica ca-
tarsi de la rialla, desfogant-nos dels nos-
tres malcontentaments, ara que podem, per 
la via satírica. «Ab la insolent sàtira an-
tiga», com deia Guerau de Montmajor al 
segle XVI.
Ja es comprèn que una gimnàstica tan pro-
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filàctica no s’improvisa. No n’hi haurà prou 
de reprendre la tradició literària interrom-
puda, ans caldrà tornar als oblidats capte-
niments socials i que tothom accepte la 
invectiva mordaç a condició que el poeta 
manege el flagell amb art i agudesa. Cos-
tarà, ail, renuar el fil que tallaren els cen-
sors... Jo voldria ajudar a fer el nus par-
lant no del que fou la sàtira política valen-
ciana en el temps de Felip II i la «Breu 
descripció dels mestres de València...» 
(1585), sinó d’allò que era en època més 
recent: els anys de la II República i de la 
darrera guerra civil. Serà assentar nova-
ment la nostra memòria col·lectiva en el 
punt en què ens la van trencar.
El període 1930-1939 es caracteritzà per una 
gran activitat de la literatura valenciana 
culta i, de retop, per una diguem-ne «acul- 
turació» de la popular, en el sentit que in-
tentà emmotllar-se dintre la normativa or-
togràfica fabriana (aprovada a Castelló de 
la Plana el 1932 per una gran majoria d'in- 
tel·lectuals representatius), cercant-ne a l’en-
sems solucions formals que l’acostassen a 
l'estil dels autors cultes. Ningú no ignora 
que, políticament, fou un decenni carregat 
de significació, durant el qual es conscien- 
ciaren molts creadors fins aleshores reclo-
sos a les seues torres d'ivori, que acaba-
rien per prendre partit, decididament. Els 
primers polititzats sembla que han estat 
els autors populars, alguns de prou prolí-
fics. Donaren bones mostres d’enginy amb 
versos ridiculitzant personatges o critique- 
jant esdeveniments. De vegades, foren emu-
láis pels poetes cultes, que adoptaren les 
formes tradicionalment populars de la sà-
tira, bé que en general preferiren caires 
més refinats. El dinamisme de l’època, oca-
sionant canvis molt ràpids (caiguda de la 
Monarquia, proclamació de la República, 
govern republicano-socialista, Estatut de 
Catalunya, bienni «negre», 6 d’octubre, 
Front Popular, Aixecament militar...), de-
cantà aviat la petita intelligentzia local en 
bàndols oposats i adversaris: per això te-
nim versaires polítics tant per la banda de 
la dreta com pel cantó de les esquerres, sen-
se, però, perdre un cert respecte pel con-
trincant (llevat, potser, de l’etapa final, 
bèl·lico-revolucionària). Fou d’allò més fre-
qüent que els versos satírics del període 
apareguessen signats amb pseudònims de 
regust popular, bona part dels quals sabem 
avui quins noms reals amagaven; tanma-
teix, hi ha alguns àlias que no s’han deixat 
desvetllar. Escau de dir, finalment, que la 
producció satírico-política no fou exclusiva 
de la ciutat de València. A d’altres pobla-
cions del País Valencià hom versificà amb 
tanta constància i tant d’èxit com a la ca-
pital.
La sobtada dimissió del general Primo de 
Rivera pel gener de 1930 i el restabliment 
de la llibertat de premsa pel govern del 
general Berenguer feren possible que, el 
mes de març, alguns col·laboradors d’«El 
Fallero», periòdic fester anyal que publi-
cava Vicent Miquel Carceller, respongueren 
amb versos càustics una enquesta tòpica i 
rebregada que, si hagués estat formulada 
en un altre moment, a penes si hauria do-
nat un tret original: «Què és un ninot de 
falla?» Heus ací les quartetes enviades per 
V. Llopis Piquer:

El ser un ninot de -falla 
és cosa molt important, 
sobre tot en estos dies 
que està Espanya travessant.

El primer número del setmanari «El tio Nelo», 
del 26 de gener de 1938.

La poesia valenciana culta donà 
una abrandada versió política 
del període 1936-1939: portada del llibre 
de Miquel Duran Guerra. Victòria. Demà.

Per això la pregunteta 
no és fàcil de contestar, 
perquè abans, què era un ninot 
tots sabem, i estava clar 
que eren pellorfes i un tratge, 
un sombrero, uns sabatots, 
una carassa d’a xavo, 
quatre fustes i dos pots. 
Mes ara n'hi ha sorpreses 
al ser festes de finor, 
i no és raro que s’encontre 
ser, un ninot, Dictador.

Del mateix estil eren les respostes del sai- 
neter Francesc Comes i del poeta líric 

Francesc Puig Espert (1892-1967). Cap dels 
tres no consta que insistís en el gènere. 
Puig Espert, que més tard militaria al par-
tit radical-socialista, hauria d’exiliar-se a 
França a la fi de la guerra, però la causa 
del bandejament no fou la poesia, sinó la 
militància.
Després del 14 d’abril de 1931, el «Diario 
de València», portaveu de la Derecha Re-
gional Valenciana, formació conservadora 
democristiana fundada l’any anterior, co-
mençà a publicar diàriament les «Dècimes 
del dia», que signava «Pep». EI pseudònim 
corresponia a Josep M. Esteve Victòria 
(1889-1936). Escriptor autodidacte, de vena 
sarcàstica fàcil, havia fundat nombroses 
publicacions en la nostra llengua, literà-
ries, folklòriques o polítiques. Conegut pro-
motor del moviment obrer catòlic de co-
mençaments de segle, era redactor del 
«Diario», i, amb els seus versos, es propo-
sava «ridiculitzar el nou règim, acusant-lo 
d'incompetent, deshonest i, en definitiva, 
de deixar les coses pitjor que abans».1 
A tall d’exemple, val la dècima dedicada 
el 7 d’agost de 1931 a qui aleshores presi-
dia el Govern provisional:

EL «TUPÉ» D’ALCALA ZAMORA

El president és notable. 
Diu que mai claudicarà 
el Govern, que ha fet i fa 
una obra... insuperable (!!).
I que es deu lo condemnable 
a enemics de torva traça...
Així parla el qui fracassa.
I els parats? I el malestar?
I no saber governar?
Home... vaja-se’n a casa!

L’èxit de «Pep» com a rimaire el menà a 
arreplegar en volum la producció de tot un 
any (Les dècimes del dia, 1932). El llibre 
éra prologat per Lluís Lúcia, cap de la DRV 
i director del «Diario», amb uns versos de 
pòrtic de Josep M. Bayarri (1886-1970). Ihi 
poeta culte donava suport, doncs, a la tas-
ca del popular. No examinaré ara les qua-
litats i els defectes de l’obra de Bayarri, 
membre de la generació de 1909,1 2 3 ni tam-
poc m’allargaré examinant la part política 
de la seua poesia, car els límits del meu 
article són els dels versos satírics popu-
lars. Sí que remarcaré que Bayarri fou 
més un poeta patriòtic que no polític, en-
cara que totes dues condicions se’n fan 
una quan el poeta és valencià i vol cantar 
la Pàtria, com ell la cantà de 1930 a 1936.’ 
El seu compromís polític era valencianista, 
catòlic i conservador, per aquest ordre, pos-
tulats amb els quals coincidia plenament 
Esteve Victòria. Bayarri és el millor exem-
ple de poeta culte polititzat que pot pre-
sentar contemporàniament la nostra dreta;

1. Jo s e p Ib o r r a , La poesia política valenciana 
1930-1939, dintre «Arguments», núm. 1, València, 
1974; pàgs. 191-199. EI meu article vol ésser un 
complement del d’Iborra, amb les conclusions del 
qual no estic totalment d'acord, com ell ja sap 
i no és qüestió de parlar-ne ara.
2. Vid. l’article de Jo a n Fu s t e r , Una mica de 
dol, per J. M. Bayarri, a «Serra d’Or», núm. 137, 
febrer 1971, i reproduït al volum Un país sense 
política, Barcelona, 1976; pàgs. 102-105.
3. «Bayarri, com altres poetes d’aquells anys, va 
escriure el seu, els seus, inevitables poemes 
patriòtics. Ara bé, ell fa una altra cosa, més con-
creta, en molts dels seus versos de tipus- patriò-
tic. Bayarri —aquesta és la diferència— decanta 
el tema des de la problemàtica de la seua comu-
nitat. I això sí que és ja susceptible de ser quali-
ficat amb el terme ‘polític’» (Ib o r r a , loc. cit., 
pàgines 194-195).
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«Els enemics del poble, a l'infern». La sàtira popular valenciana 
expressà durant la guerra el seu antifeixisme amb aquest original 
«llibret de falla».

Una de les falles antifeixistes construïdes a València el 1937 
per l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa 
de la Cultura.

el paradigma del poeta polític popular dre-
tà és «Pep», i no en fou pas l’únic. Cal 
comptar també amb el prevere gandienc 
Andreu Martí Sans, fort competidor seu 
i de la seua mateixa corda. Amb el pseu-
dònim de «Cudol», o amb el de «Nelo 
Cudol i Tap», col·laborà assíduament a la 
«Revista de Gandia». Aquesta publicació, 
fundada com a independent el 1886, fou 
represa el 1900 pels sectors catòlics de la 
ciutat i, des de gener de 1932, fou l’òrgan 
de la DRV local.4 El prevere, companyó 
d’Esteve Victòria, a qui avantatjava en eru-
dició i cultura, publicà diversos estudis his-
tòrics i fou corresponent del Centre de 
Cultura Valenciana des de l'abril de 1933. 
Hi menava una secció titulada «Ripios i 
pedraes» i la diana preferent de les seues 
sagetes foren els socialistes, els Iliurepen- 
sadors i els ateus. Una mostra de la seua 
causticitat:

Els caporals socialistes, 
per boca de Saborit,
Que estan ja farts ens han dit 
de que els tracten d’enxufistes. 
Tenen raó; a mon parer 

4. Vid. «Se ib a », Lo s periódicos locales, a «Ciu-
dad», Gandía, 25-11-1970, i An d r é s Es c r iv á  Ro g e r , 
Más periódicos locales, a «Ciudad», Gandía, 
4-111-1970.

no està bé que així els motegen, 
quan ells el Tresor netegen... 
perquè tot ho saben fer!

He pogut consultar la col·lecció de la «Re-
vista de Gandia» que conserva, gairebé com-
pleta, el senyor Andreu Escrivà Roger. Hi 
he trobat moltes altres composicions sig-
nades amb diferents pseudònims: «Nelo 
Bacora», «Nelet» i «Pep». El senyor Es-
crivà, que actuà com a redactor en cap 
del periòdic, sosté que tots els criptònims 
pertanyen a Martí Sans. Potser li falla la 
memòria, perquè he comprovat que el «Pep» 
que apareix al setmanari gandienc és Este-
ve Victòria. Es veu que els redactors de 
la «Revista de Gandia» en manllevaven poe-
sies quan els mancaven originals o bé quan 
una seua composició els semblava més 
ocurrent. Això van fer el 16 de juliol de 
1932, sense, però, citar-ne la procedència:

En Oviedo —poble savi 
i d’un humor excel·lent— 
han celebrat de recent 
un míting p’a desagravi 
de donya Victòria Kent.

I una pregunta faig ara 
si no es considera herètica: 
¿i si ella desagraviara 
a la femenina estètica 
canviant-se... tota la cara? 

Que un periòdic que no era el seu repro-
duís els versos de «Pep» palesa com ales-
hores Esteve Victòria ja era ben popular 
arreu del País i no tan sols a la ciutat de 
València. L’any 1932 la secció «Dècimes del 
dia» prengué el títol de «L’actualitat ripia-
da», amb més varietat de ritmes i de for-
mes. Continuà amb el mateix to sarcàstic 
quan volia escarnir Tadversari i féu algu-
nes lloes dels afins, sense rebaixar-ne la 
mordacitat. El «Diario de Valencia» publicà 
(7 de març de 1933), l’endemà d’haver sor-
tit a Madrid el periòdic «El Fascio», tot 
seguit recollit per la policia a instàncies 
dels socialistes, unes quintetes de «Pep» 
que ben segurament varen desplaure’n el 
director i cap polític:

EL FEIXISME

El feixisme, què és?
Què són els feixistes?
És cosa de pes, 
o joc d’arbitristes, 
i al final... no res?
Té o no té importància 
eixe moviment?
Conquista a la gent, 
o és la petulància 
d’un foll element?
Tindrà a Mussolini 
per patró, o prendrà 
com model p’al pla
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Història del^Z 

monaquisme 
cristià, I
Alexandre Masoliver

172 pp. 250 ptes.
El monaquisme és estimar sense 
reserves, és obrir les mans buides de 
tota il·lusió i de tot deler, per tal que 
només Déu les ompli, segons la bella 
expressió de Teresa de Lisieux. 
Aquest cristianisme radical té una 
llarga història, de la qual el pare 
Alexandre Masoliver, monjo de 
Poblet, ens fa —per primera vegada 
en català— un resum assequible I 
posat al dia. Aquest volum s’ocupa 
dels orígens del monaquisme cristià 
i del seu desenvolupament fins a sant 
Benet, el pare d'Europa i patriarca 
dels monjos d'Occident.

Darrers volums:

Un monjo de l’església 
d'Orient,
Amor sense límits

Bernabé Dalmau,
Pregar a la Mare de Déu

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA 

DE MONTSERRAT 

d'un futur domini 
a Hitler, Z’alemà?
Jo dir no sabria 
encara hui en dia 
si podrà quallar 
eixa rebel·lia 
noble-popular.
Però jutjant per 
lo que ja els fa fer 
ara als socialistes, 
pense que els feixistes, 
si ixen al carrer 
i donen el cor, 
i no fan el bú, 
poden ser l'or, 
seran lo millor, 
quisà... l’oportú.
Si no són ningú, 
ja, a què tanta por?

L’acusada simpatia d’Esteve Victòria pel 
feixisme era compartida per d’altres corre-
ligionaris, si bé es contradeia amb la posi-
ció oficial de la DRV, la qual s’apressà a 
recordar l’opinió de Lluís Lúcia: «Nosotros 
somos la antítesis del 'Fascio'. Esa es la 
doctrina del estatismo y nosotros hemos 
nacido precisamente para luchar contra 
ella. [...] No comprendo quien sea en teo-
ría partidario de Hitler y Mussolini y no 
lo sea de Lenin. Menos comprendo que a 
un cristiano le entusiasmen.» 5
La severa condemna del feixisme feta per 
Lúcia no impedí que alguns elements del 
seu partit se sentissin atrets per la novella 
ideologia o que, en tot cas, adoptessin un 
capteniment feixista, que els socialistes de-
tectaren i denunciaren, sovint amb l’ajuda 
de poetes satírics. Des de 1925 es publicava 
a Elx el setmanari «El obrero», òrgan de 
la secció local del PSOE, tribuna dels prin-
cipals dirigents obreristes de les comar-
ques del sud del País Valencià, com Ma-
nuel Rodríguez, Ginés Ganga, Pere Pintó 
i d’altres. N’he trobat una col·lecció incom-
pleta a l’Hemeroteca Municipal de Madrid, 
que permet resseguir les activitats del so-
cialisme elxà durant la II República i la 
guerra. El 15 de juliol de 1934 Francesc 
Amorós hi publicà uns rodolins descobrint 
el filofeixisme del conegut dirigent’ dretà 
Ricard Navarro Caracena (al·ludit pel seu 
nom i per l’anagrama «Senacara»), El to 
incisiu mostra l’estat de crispació en què 
es produïen les baralles polítiques locals; 
alguns fets quedaven sobreentesos, com l’a-
menaça de Caracena a l’alcaldc accidental 
socialista, Joan Hernández Rizo, o les pos-
sibles irregularitats dels comptes munici-
pals, no aclarides per aquell. Vet ací els 
versos:

A UN HIDROFÒBIC FEIXISTA

És un xic efeminat
i feixista redomat.
Patró d’escassa importància
i abusa de la jactància. 
De les dretes és un gos. 
Ja té encomanat el bos. 
El perrero, en un cert cas, 
intentà tirar-li el llaç.
I corria com un gamo 
plorant i en busca de l’amo. 
Desitja este desgraciat 
vore a 1'alcalde penjat. 
(Herndndez es mor de pena... 
Perdona-lo, Caracena.)

5. «Revista de Gandia», núm. 1.707 , 25 març 1933.

Afirma que no té un clau
i que en tot Cristo està en pau.
Com no habitem en París 
posar-ho en dubte és precís. 
Li passà una cosa rara 
al catòlic Senacara: 
Un dia se confessà 
i fou tal la confusió 
que sobre els deutes armà, 
que li digué el capellà: 
—«Compare, no tens perdó.»

Dintre aquest setmanari abundaren prou les 
poesies satíriques, gairebé sempre signades 
amb pseudònim; hi he vist els d’«Agunàn», 
«Un llaurador de Perleta», «Hércules» i 
«Cantària», sense haver pogut aclarir qui 
encobrien. Durant els anys de la República, 
els versaires es clavaven contra els caps 
visibles de la dreta, com l’esmentat Cara-
cena o el més destacat, Joan Sansano Ibar- 
ra, conegut pels malnoms de «Pesolera» i 
«Sansanot». Quan vingué la guerra, no tin-
gueren embuts ni a flagel·lar els especula-
dors i els emboscats ni els propis defectes. 
«Cantària» blasmà (13 de febrer de 1938) 
els Ajuntaments i els Comitès del Front Po-
pular que emetien «vals» sense suport en 
metàl·lic i per tant mancats de valor, amb 
els .guals pagaven els funcionaris, els pro-
veïdors i els serveis, causant així un greu 
desgavell econòmic. Igualment, fustigà els 
procediments que alguns utilitzaven per ob-
tindré més cartilles de queviures de les 
que legalment els pertocaven. És el tema 
de la poesia del 17 d’abril de 1938:

FINS ELS MORTS VIUEN

Aquí es viu bé en excés, 
puix si no m’informen mal 
este poble diuen que és 
un paradís terrenal.
Vritat serà quan aquí
un sens fi de gent s'hi apinya; 
però diuen per ahí
que quasi ningú la dinya. 
En canvi, xiquets estan 
naixent igual que conills, 
a grapats, i els pares van 
per la ració dels seus fills. 
Hi ha qui naix hui, i al ratet, 
«sense reparar en gastos», 
veus que el pare ab el carnet 
va a la Comissió d’Abastos.
I Vhome, ple de raó, 
sense por al que diran, 
els demana la ració 
del xiquet, com la d'un gran. 
Hi ha qui ha passat en pocs dies 
—i ja se veu pels carrers— 
lo menos dos pulmonies, 
i no se mor, cavallers!
Si algú la dinya, sé jo 
que la família no ho diu, 
i p’a efectes de ració 
continua sent un viu.
Hi ha que tallar-los los passos 
a eixa gent, d'ara en avant, 
denunciant tots eixos casos 
que nos perjudiquen tant!
Perquè crec que no hay raó 
a que un mort, segons se diu, 
p’a els efectes de ració 
continué sent un viu.

Devem completar aquest cop d’ull a la poe-
sia satírico-popular valenciana de caire po-
lític dels anys 1930-1939, forçosament ràpid 
per la limitació d’espai, amb l’esment d’al-
guns autors de la ciutat de València, el
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tret més remarcable dels quals és la des-
tresa que mostren conjugant els seus co-
neixements cultes de la versificació amb un 
propòsit d’eficàcia. Parle de «Batiste Con-
ca» i de «Quiquet». Aquell publicà les seues 
composicions a «El País Valencià», setma-
nari «d’esquerra valencianista» (1935-1936). 
Rera cl pseudònim de «Batiste Conca» tant 
podien amagar-se el director de la publica-
ció, Josep Castanyer Fons, com el seu ger-
mà Angelí, tots dos poetes de qualitat. Si-
gui l'un o sigui l’altre l’autor d’aqueixos 
versos, punyents i vibrants, el cas és que 
amb «Batiste Conca» el valencianisme es-
querrà tingué el joglar equivalent dels de- 
mocristians «Pep» i «Cudol». No s’hi pot 
comparar en fecunditat per culpa de les 
inveterades precarietats de la premsa en 
la nostra llengua, però n’admet la compa-
rança en entestament i eloqüència, i té al 
seu favor, a més d’un major- domini de les 
formes, un ferm patriotisme, que féu palès 
en qualsevulla avinentesa. Els versos finals 
de la poesia que dedicà el 15 de maig de 
1935 a comentar la formació d’un Govern 
Lerroux, en què participava la CEDA amb 
sis carteres, són plenament significatius:

Digueren un dia: «—Mitiga Z’enxufisme!», 
mentre s’emparaven en el centralisme, 
que és bona mamella, per a fer-se grossos. 
(I els pobles, que es mengen els colzes a 

[mossos.)
Tot açò te passa i te passarà 
fins que te n'adones, País Valencià.

Quan el cap visible de les esquerres de 
l'Estat espanyol, Manuel Azafia, vingué a 
València a fer un míting a l’estadi de Mes- 
talla, «Batiste Conca» convidà d’acudir-hi 
amb una poesia publicada el 26 de maig 
de 1935, de la qual triaré alguns versos:

Un partit gran de futbol 
es dóna a Espanya.
—Qui és aquell delantero? 
Un tal Azaña.

Per al match del Mestalla 
que haurà demà, 
segons diuen no queda 
ni mitja entrà.
De segur la faena 
del tal Azafia 
ha de ser celebrada 
per tot Espanya.

Pel cantó de l’esquerra, «Batiste Conca» 
s’emparella amb poetes cultes de la talla 
d’un Miquel Duran de València (1883-1947) 
o d’un Carles Salvador (1893-1955), que tam-
bé tocaren la corda política. El primer fou 
un poeta patriòtic de tanta o més embran-
zida que el dretà Bayarri, amb el qual hi 
hagué una tibantor mantinguda tot al llarg 
de la seua obra, des dels Himnes i poemes 
(1916) fins al recull Guerra. Victòria. Demà 
(1938). Carles Salvador, que assumí la re-
presentació dels escriptors valencians al 
II Congrés per a la Defensa de la Cultura 
celebrat a València pel juliol de 1937, on 
Pronuncià una vigorosa condemna del fei-
xisme, també donà testimoniança lírica 
d aquell moment històric amb els poemes 
encabits dintre l’Elogi de la vagància i una 
cna (1937). No en comentaré ara els llibres, 

perquè no contenen cap composició satí-
rica i eixiria del marc d'aquest article.6
Pel març de 1937 hom intentà plantar unes 
«falles» a València. Les construïren els ar-
tistes de l’Aliança d'Intel·lectuals per a la 
Defensa de la Cultura. Per raons que no 
fan ai cas, no arribaren a plantar-se, però 
els grups de «ninots» van exhibir-se a la 
Llotja. L’Aliança publicà, segons el costum 
tradicional, un «llibret» perquè en servís 
d’«explicació i relació».7 Entre d’altres tex-
tos, hi trobem una auca i quatre poesies 
explicant el significat d’altres tants cada-
fals previstos. L'autor signava «Quiquet», 
pseudònim que corresponia a l’escriptor 
Francesc Almela i Vives (1903-1967), antic 
director de «Taula de lletres valencianes» 
i de «Nostra novel·la», editor de Jaume 
Roig, el qual, com a poeta culte, no havia 
desdenyat el conreu de la sàtira intel·lec-
tual, àcida i mordent. Les seues poesies 
«falleres» de 1937 conservaven l’antiga aci-
desa de l’autor, compaginada amb la cir-
cumstància bèl·lica en un to planer de ser-
vei a la causa antifeixista. En donaré uns 
fragments. La primera de les «falles», ti-
tulada Coses d’ara, representava alguns 
«enemics del poble»: els emboscats, els aca-
paradors, els propagadors de badomeries, 
els botiguers sense escrúpols, els innombra-
bles «comitès» que eren cau d’egoistes i 
d'entrebancadors, etc.:

Com voreu, en esta falla 
hi ha abundància de ninots. 
Els que representen coses 
que el poble passar no pot, 
deuen anar sense llàstimes 
a consumirse en el foc.

La segona «falla» tenia el títol de La cate-
dral, i reproduïa la de Burgos. A la porta, 
un milicià, ruixant amb una mànega, fora-
gitava del temple una sèrie de personatges 
que simbolitzaven els diversos estaments 
que donaven suport al govern facciós:

No arruixe en esta manguera; 
és que estic desinfectant.
Perquè jo, naixcut del poble, 
sé admirar les obres d’art, 
sobre tot quan es formaren 
per un esforç popular.
Però no puc consentir 
que siguen les obres d’art 
un cau per als enemics 
del progrés i de la pau.

A la tercera, El Betlem d’enguany, hi havia 
una rèplica caricatural del pessebre, on jeia 
un nen (Franco) escortat per Cabanellas i 
Queipo de Llano:

6. En parla Ib o r r a , toc. cit., pàgs. 197-199, esque-
matitzant-ne les postures: per a Salvador, la guer-
ra és vista «d’una manera impersonal i abstracta», 
mentre Duran «exalta les virtuts dels qui comba-
ten i els valors que defensen». Iborra, però, obli-
da l’«Informe de la delegació del País Valencià», 
llegit per Salvador al II Congrés, on hi ha parà-
grafs tan remarcables com aquest: «nosaltres no 
podem dubtar que el feixisme, en negar l’home, 
nega també la cultura, i més encara, nega les 
minories culturals, nega les cultures nacionals i 
nega el dret d'existència cultural, que no política, 
a les minories nacionals.» Tota una prefiguració 
del que s'esdevindria després de 1939. També obli-
da Iborra d'esmentar el poeta Josep González Mir, 
autor de la composició Nova aurora.
7. «Els enemics del poble, a l'infern», Nova Cultu-
ra , València, 1937. Participaren en la confecció 
de l'opuscle Emili G. Nadal, F. Almela i Vives, 
C. Salvador, Regino Mas, Gori Muñoz i Josep 
Renau.

En un estable inestable 
instal·lat en un quarter 
va nàixer, en un mal part, 
allà en l'estiu, un xiquet. 
Son pare duia barbotes; 
sa mare, bigot molt tes.

La darrera «falla», La balança del món, 
presentava la lluita de classes, la qual ha-
vien de guanyar:

Els homes que mai gojaren 
plenament de l'esperit, 
els que treballen de dia, 
els que sofrixen de nit, 
els que sempre produixen 
per uns salaris mesquins...

La consigna «proletaris de tots els països, 
uniu-vos!», era glossada per «Quiquet» com 
una garantia de la victòria:

L'obrer guanyarà la guerra 
si al final segueix unit, 
encara que no l’ajuden 
com a germans, com a amics, 
eixe anglès del violó 
i eixe francès adormit;
encara que alguns països 
actuen com a enemics;
encara que hi ha qui ven 
la pàtria com un pastís...

A l’etapa bèl·lica, no gaire fecunda en pu-
blicacions valencianes en la nostra llengua, 
hi hagué un parell de setmanaris satírics: 
«La traca» (prou activa el 1937) i «El tio 
Nelo» (1938). Els seus números són avui 
molt difícils de localitzar, i no m’ha estat 
possible de veure’ls; ignore, doncs, si hi 
ha poesies satíriques dignes d’esment. Diré, 
finalment, que el destí dels poetes fou des-
igual. Esteve Victòria i Martí Sans moriren 
durant les primeres jornades de juliol de 
1936, víctimes de les passions sectàries. 
L’editor de «La traca», Vicent Miquel Car-
celler, fou empresonat i condemnat a mort 
després de la desfeta republicana. Angelí 
Castanyer i F. Puig Espert hagueren d’exi- 
liar-se. Almela i Vives, que el 1937 encara 
s’identificava amb el valencianisme d’es-
querra, girà després cap a posicions con-
servadores i, a la fi de la seua existència, 
fins i tot anticatalanes. Carles Salvador i 
Miquel Duran, un temps emmordassats, vis-
queren l’exili interior, tot resistint com po-
gueren l’envestida contra la llengua. Ba-
yarri fou tolerat, potser perquè compongué 
uns versos a la «Divisió blava»... De «Can- 
tària», de «Nelo Bacora», d’«Agunàn», de 
«Nelet», d’«Hércules», o d’aquell «Un llau-
rador de Perleta», no n'he pogut saber res. 
Tot fa pensar que també foren víctimes 
de la gran flamarada fratricida.

RICARD BLASCO
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