
Els poetes Antoni Lluís Martínez i Enric Xavier Ferrús, amb la 

Falla Borrull-Socors de València, guanyen el premi Malva 

al millor poema satíric d’un llibret de falla 

 
 
 

   
 
 
  
El dimecres 8 de febrer va tindre lloc a Alzira l’entrega del premi Malva al millor poema 
satíric publicat en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana del 2012. 
 
El poema guanyador d’enguany ha sigut «La “fabra” de l’or... Perdó, volíem dir la 
“febre”», dels autors Antoni Lluís Martínez i Enric Xavier Ferrús, que es publicarà en el 
llibret de la Falla Borrull-Socors de la ciutat de València. 
 
Van resultar finalistes els poemes «Vull ser jurat popular», de José Antonio Martínez i 
publicat per la Falla Cambro de Tavernes de la Valldigna, i «El mercat. Visites de l’altre 
món», presentat per Josep Enric Gonga i Colomina i la Falla Sagrada Família-Corea de 
Gandia. 
 
Enguany destaca l’alta qualitat dels treballs presentats i l’elevada participació: amb 80 
poemes, 22 poetes i 20 comissions procedents de localitats com ara Sagunt, València, 
Gandia, Alzira, Silla, Torrent, Borriana, Tavernes de la Valldigna, Albal o Cullera. 
 
El jurat de l’edició d’enguany del premi Malva estava format per Josep Antoni Fluixà, 
director de la Fundació Bromera i escriptor; Enric Lluch, escriptor, i Jesús Peris i 
Llorca, professor de la Universitat de València. I va actuar com a secretari, José Manuel 
Rubio Albentosa, coordinador cultural de l'Associació Cultural Falla Plaça de la Malva. 
 



Des de l’any 2007, l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva i l’Associació d’Estudis 
Fallers, amb el patrocini de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, i la 
col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Bankia, Escola 
Valenciana i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, 
convoquen el Premi Malva Alzira al millor poema satíric publicat en un llibre de falla de la 
Comunitat Valenciana. L’objectiu és potenciar este tipus de poesia, de llarga tradició 
històrica i popular entre els valencians, ja que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes 
que han estat sempre associats al món de les Falles. 

 
 
El Premi Malva s'inclou en els Premis de les Lletres Falleres, que agrupa els premis als 
llibrets de falla convocats per la Falla la Malva d'Alzira, la Falla el Mocador de Sagunt, la 
Falla Borrull-Socors de València, l’Associació d’Estudis Fallers i la Plataforma Malalt de 
Falles. 
 
www.lletresfalleres.org 
www.facebook.com/lletresfalleres 
twitter.com/lletresfalleres 
gplus.to/LletresFalleres 
 

 
 

  
 

Convoquen 
 

   
     
 

Patrocinen i col·laboren 
 

     
Ajuntament d’Alzira 
Regidoria de Cultura 


