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L
a vida és a voltes contradictòria. 
I les Falles també. Perquè resulta 
contradictori que l’Ajuntament de 
València plante a la principal plaça 

de la ciutat un monument inspirat en la 
revista Pensat i Fet. Ho va decidir ara 
fa onze mesos un jurat format per cinc 
membres i encapçalat pel Félix Crespo, 
president de la Junta Central Fallera, 
l’entitat guardiana de l’ortodòxia fallera 
més carrinclona. El monument, que 
fa 23 metres d’alçària, l’han modelat 
durant l’últim any els artistes Alejandro 
Santaeulalia i Vicente Llàcer. La cosa 
seria anecdòtica si no fora perquè la 
publicació que és motiu d’homenatge 
ha estat considerada durant els cent anys 
d’història un exemple de valencianis-
me i de resistència enfront del tarannà 
monolític i unívoc que els successius 
poders públics, i especialment la dre-
ta, han mirat d’imprimir a la festa. El 
Pensat i Fet seria per a les Falles el 
que a Catalunya va significar l’abadia 
de Montserrat durant el franquisme. 
La contradicció encara és més gran si 
es tenen en consideració els esdeveni-
ments de la darrera setmana: el mateix 
ajuntament que homenatja la publicació 
díscola posa el crit al cel perquè un petit 
grup de valencians aprofiten l’espai pú-
blic de les mascletades per a fer visible 
el seu malestar envers la situació social i 
política. L’antinòmia esdevindria esqui-
zofrènia si no fora perquè els fets tenen 
lloc en un indret com València. 

Siga com siga, el centenari –que 
l’Ajuntament, amb la seua decisió, ha 
contribuït a amplificar– mereix fer un 
recorregut per la història d’una publi-
cació que va nadar contra corrent i que, 
des del seu naixement, es va rebel·lar 

als intents –de molt èxit, tot siga dit– del 
poder polític de domar 

i castellanitzar una festa que tenia la 
transgressió i la crítica en el seu ADN. 
I ho va fer, a més, amb una actitud va-
lencianista militant. “Des del seus inicis, 
Pensat i fet va contribuir d’una manera 
decisiva a involucrar el món intel·lectual 
valencià i del valencianisme en l’exal-
tació, difusió i promoció de les Falles”, 
explica l’Associació d’Estudis Fallers 
(AEF), en un text que acompanya una 
edició digital del Pensat i Fet posada a 
la venda per l’empresa Faxímil Edicions 
Digitals. A la web i a les llibreries de vell 
se’n poden trobar tots els números publi-
cats des del 1912 al 1972. Durant aquell 
període, a les pàgines de la revista hi 
van estampar la signatura el bo i millor 
de les lletres catalanes al País Valencià: 
Carles Salvador, Constantí Llombart, 

Josep Maria Bayarri, Maria Beneyto, 
Teodor Llorente, Joan Fuster, Francesc 
Almela i Vives, Vicent Andrés Estellés o 
Enric Soler i Godes, entre molts més. 

Molt pensat i ben fet. La primera 
edició de la revista va veure la llum el 
19 de març del 1912. Era un moment 
en què les Falles, sense aproximar-se ni 
de bon tros a la monumentalitat de què 
fan gala avui dia, ja havien abandonat 
l’arrel estrictament popular (i, per tant, 
irònica, punyent amb el poder) per a 
abraçar progressivament un model de 
falla cada volta més artística, tal com 
promocionava la burgesia i l’autoritat 
local, conscients del potencial subver-
siu d’aquesta manifestació cultural. És 
també un període d’efervescència as-
sociativa i d’eclosió d’un valencianis-
me contemporani, que té com a fites 
fundacionals l’Assemblea Regionalista 
Valenciana (1907) i la publicació del 
discurs de Faustí Barberà, on reclamava 
l’autogovern. 

És en aquest context que l’abril del 
1904 naix el grup Pensat i Fet. És només 
una reunió d’amics, una penya humorís-
tica que no prendrà forma estrictament 
associativa fins l’any 1910, sota l’em-
penta de Francesc Ramil López, Eduard 
Abarca i Masià, Josep Maria Esteve i 
Victòria i un quart personatge, un tal 
Sanz, la identitat del qual es desconeix. 
Seran aquests homes que decidiran de 
posar a funcionar la impremta per a fer 
eixir a la llum el “folleto”, una revista 
que costava 10 cèntims i que conjumi-
nava Falles i cultura. Tot, sota la convic-
ció que les Falles eren el terreny ideal 
per a transmetre i fer arribar les idees 
valencianistes als sectors més populars 
de la societat.

La publicació, lluny de quedar com un 
producte exòtic, esdevingué popularíssi-
ma: els 10.000 exemplars que es tiraren 
al principi passaren, a la dècada dels 20, 
a 20.000. El secret fou potenciar quatre 
elements que, si bé eren presents en les 
altres publicacions, cap més iniciativa 
no s’havia atrevit a conjuminar: temàti-
ca fallera, publicació dels esbossos dels 
cadafals, ús del català com a llengua 
vehicular de la revista i potenciació de 
la cultura pròpia. Era, en definitiva, una 
revista on tant es podia veure la maqueta 
de la falla de na Jordana com devorar un 
escrit de Carmelina Sánchez Cutillas. El 
fet que el primer text del primer núme-
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La via ‘Pensat i Fet’
València encara la seua setmana de festes. 
Enguany la falla de l’ajuntament s’inspira en la 
revista ‘Pensat i Fet’, una publicació que durant 
els cent anys d’història, i des de la militància 
valencianista, ha defensat un model de falles 
crítiques que combine l’orientació popular i la culta.  
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ro, llançat el 1912, fora signat pel català 
Santiago Rusiñol era tota una declaració 
d’intencions.

Les pàgines del Pensat i Fet esdevin-
dran molt prompte un vehicle de difusió 
i de defensa d’idees valencianistes en la 
vida festiva. Aquests plantejaments –és 
important d’assenyalar-ho, vist el divor-
ci que d’ençà de la transició ha caracte-
ritzat la relació Falles-nacionalisme– no 
es feien des de la confrontació entre el 
món intel·lectual i el món faller, sinó en 
una convergència natural entre els uns i 
els altres. En aquest sentit, la defensa del 

c a -
talà com a 

llengua vehicular 
de la festa i dels 
qui hi participen 
esdevindrà un 
dels temes re-
currents, en un 

període en què s’irri-
guen els plantejaments més diglòssics. 
“El que diu que és valencià/ i del seu 
parlar renega,/ per la finor que ara hi ha/ 
en la gent que no el rosega”, escrivia 
Josep Rodrigo Alamar, l’any 1952, a 
propòsit d’aquells que ell batejava com 
a “fallanquers”, és a dir, els “fallers 
desnaturalitzats”. “Un president fallero 
que no sap parlar en valencià, ha perdut 
quinze i ratlla i tindrà sempre la pilota 
encalà”, escrivia el 1950 Faust Hernán-
dez Casajuana. 

Una trinxera lingüística. La lleialtat 
per l’idioma propi es fa palès al llarg de 
tota la seua trajectòria. Com apunten des 
de l’AEF, “Pensat i fet farà una defensa 
de la llengua mitjançant una posició ac-

tiva i de normalitat en l’ús.” I fins i tot 
quan la censura franquista va estrènyer 
el setge sobre “las lenguas regionales”. 
Pensat i Fet passà a ser aleshores un 
dels pocs reductes d’expressió en català. 
Sota l’excusa del tarannà popular i fol-
klòric de les Falles, el fullet es convertí 
en una de les poques trinxeres al servei 
de les idees valencianistes. La revista 
no només continuà essent monolingüe 
durant el franquisme, sinó que a més a 
més va obrir les portes a la participació 
d’autors catalans i valencians, va man-
tenir l’ortografia moderna i unitària, 
publicà notícies culturals i literàries i 

de defensa de l’ús del valencià i no va 
deixar de criticar la castellanització de 
la societat impulsada des dels poders 
públics. Tanmateix, es trobà prou en-
trebancs. L’any 1945, per exemple, el 
director, Ricard Sanmartín, va publicar 
tota la revista en vers per a esquivar la 
prohibició que el règim havia imposat a 
les publicacions en prosa. I un any des-
prés renunciaren a publicar-lo perquè no 
volien incloure-hi textos en castellà. 

Però el Pensat i Fet, després de la 
guerra, no fou important tan sols per 
l’ús de l’idioma. També perquè donava 
cabuda a les veus valencianes que havi-
en quedat soterrades pel franquisme. Si 
a la primera part de la dècada dels 30 
les pàgines de la revista havien estat un 
punt de trobada de les diverses sensi-
bilitats valencianistes –de regionalistes 
a republicans, passant per autonomis-
tes, independentistes o conservadors–, 
després de la contesa bèl·lica recuperà 
les veus que havien quedat marginades 
o havien estat depurades (Enric Du-
ran i Tortajada, Enric Soler i Godes, 
Maximilià Thous, Bernat Artola, Cales 
Salvador, Almela i Vives...) i ajudà a 
emergir una nova generació de naciona-
listes (Joan Fuster, Xavier Casp, Maria 
Ibars, Matilde G. de Llòria, ...). Tan-
mateix, l’últim període del franquisme 
fou dur per al valencianisme faller. La 
domesticació i la castellanització a què 
els poders públics van sotmetre la festa 
eixamplaren la distància entre la festa i 
les noves fornades valencianistes, que 
no s’hi sentiren involucrades i en rene-
garen. Finalment, les forces reaccionà-
ries aconseguiren allò que perseguien: 
apropiar-se la festa i fer callar les veus 
que no s’hi emmotllaven.

Violeta Tena
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Amb l’excepció de l’any 1946, el Pensat i Fet es va publicar ininterrompuda-
ment des del 1912 al 1972. Aquell any el text d’obertura va anar a càrrec de 
Manuel Sanchis Guarner. Després, la revista va deixar de publicar-se. Vingue-
ren els anys convulsos de la batalla de València, en què la dreta i el blaverisme 
s’apropiaren les Falles per a exaltar una mena de valencianisme ben entès. 
En el procés, l’esquerra i el nacionalisme valencià es giraren d’esquena a la 
festa i es trencà el vincle que fins uns anys abans havia contribuït a alimentar 
el Pensat i Fet. La revista quedà com a material d’hemeroteca fins que l’any 
1995 Eliseu Climent en comprà la capçalera i reprengué la publicació. “Calia 
recuperar la tradició d’una veu que havia fet de la defensa i ús del català i del 
sentit crític les seues senyes d’identitat”, explica Climent. L’any 2009 deixà de 
publicar-se, a causa de la crisi. “És només un parèntesi. Tornarà.”

Un punt i seguit
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