
Aquesta edició crítica de les explicacions falleres que va escriure Ber-
nat i Baldoví a mitjan segle XIX per a diversos cadafals del centre histò-
ric de València redimensiona la figura de l’escriptor suecà i el reivin-
dica com un ciutadà del seu temps.
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No hi ha dubte que la festa de les Falles

ha canviat bastant en aquests darrers

cent cinquanta anys. Els seus inicis, es-

pontanis i populars, amb una evident

funció crítica que agradava poc les au-

toritats i classes dirigents de l’època, en

bona mesura han donat pas, en l’actua-

litat, a un producte de consum per al tu-

risme de masses. En aquest procés de

reconversió, burgés i conservador al pa-

rer de nombrosos estudiosos, la figura

de Bernat i Baldoví hi ocupa un lloc pre-

ponderant, de manera que una «obra de

batalla», com entenia l’escriptor valen-

cià aquestes explicacions falleres (que

no llibrets), s’ha convertit en el model

canònic de la literatura fallera, un fetitxe

intocable per a molts dels qui se’n re-

clamen hereus. Com a mostra, l’estil in-

confussible de Bernat el trobem en els

versos que acompanyen gran part dels

monuments fallers que es planten cada



any. Malauradament, hi ha qui encara

confon tradició amb immobilisme.

El treball de Marín, en canvi, ens pre-

senta una visió de l’escriptor de Sueca

més rica i complexa, tractant de fugir

de la imatge bròfega i procaç que és més

estesa i que, inevitablement, conflueix

en El virgo de Vicenteta, la seua obra més

coneguda. En aquest sentit, els seus ver-

sos de temàtica fallera són un exemple

paradigmàtic. El conjunt, que és la ba-

se d’aquesta anàlisi, el conformen nou

explicacions (alguna adjudicada a Ber-

nat per primera vegada), escrites entre

1850 i 1861, i estan considerades els tex-

tos fallers més antics que es conserven.

La seua vàlua és, per tant, incalculable.

Però més enllà de la seua compilació,

que ja és de per sí tot un encert, la re-

cerca de Marín, amb unes introduccions

aclaridores i farcida d’unes notes a peu

de pàgina que contextualitzen els ver-

sos a la perfecció en un temps i un es-

pai concrets, ens permet reelaborar

altres lectures de l’obra de Bernat i Bal-

doví que renoven el seu interés. Així, en

els textos fallers hi trobem carxofes,

naps i conills, com no podia ser d’altra

manera, però també crítica a la moral

de l’època, sobretot a les conductes

sexuals que s’allunyaven de les normes

socials, a la modernitat i al progrés.

És sorprenent, tanmateix, descobrir en

peces de literatura popular com aquestes,

cites i reflexions sobre els temes socials

i polítics del moment que Marín ha sa-

but detectar, rastrejar i, en la majoria de

casos, donar-nos l’explicació. Les desi-

gualtats socials, els impostos i la Guerra

al Marroc de l’any 1859, entre altres,

conformen unes temàtiques que posen

de manifest que Bernat i Baldoví era un

ciutadà preocupat per tot allò que s’es-

devenia al seu voltant en un moment de

profunda inestabilitat política, amb els

liberals moderats i progressites repar-

tint-se el govern d’un Estat-nació, Es-

panya, en ple procés de formació. No

debades, l’escriptor també va participar

en la vida pública, com a polític i com

a periodista, sempre des d’una posició

de moderació heterodoxa, que el feia

enemistar-se amb els líders polítics

conservadors, i amb un to marcadament

populista, en consonança amb la seua

activitat literària. Qüestions, totes elles,

que dibuixen un personatge amb més

d’un perfil i que ens animen a aproxi-

mar-nos a la seua obra sense prejudi-

cis limitadors.

� Àlvar Peris
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