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FALLA TETUAN
PORTA DE SANT FRANCESC

Les falles de Xàtiva són festes d’interés turístic autonòmic.

Les falles de Xàtiva son Bé d’Interés Cultural.

Les falles de Xàtiva son

Patrimoni Cultura Immaterial de la Humanita per la UNESCO.

El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat

per a la promoció de l´ús del valencià de l´any 2023.
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Benvinguts i benvingudes a aquesta aventura 

trepidant, barrejada de sentiments i emocions 

en la cual buscarmem el gran tressor faller.

Aixina que esteu atents , obriu els vostres ulls 

i disfruteu de cada imatge, de cada escrit, de 

cada sensació i de cada sentiment.

Iniciem el viatge amb els nostres grans protago-

nistes, com a president DAVID GIL TORMO, la 

nostra fallera major MARIA GUEROLA MARTÍ-

NEZ i la nostra fallera major infantil DANIELA 

MARZAL I JORDAN
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Estimats fallers, veïns i amics de la nostra comissió, després d'uns anys atí-
pics i complicats, tinc l'orgull de poder dirigirme de nou a tots vostés, com 
a President de la gran familia que formem la gent de la Falla Tetuan Porta 

de Sant Francesc. 

Ja s'aproxima la setmana fallera, eixa que tot amant d'aquesta festa espera amb 
ansies durant l'any. I en la qual els actes programats, l'olor a pólvora i les xaran-
gues entre altres coses, ens ajudaràn a gaudir de tota la tasca i esforç realitzat 
durant l'exercici faller.

En concret per a mí seràn unes falles que viure d'una forma especial i distinta als 
darrers anys, ja que perfí podem dir ben alt que HEM TORNAT!!. Però en aquesta 
aventura no estaré sol, ja que m'acompanyaràn les nostres Falleres Majors Maria 
i Daniela, qui tindràn l'honor de ser les màximes representants de la comissió, i de 
segur cumpliràn els seus paper a la perfecció com fins ara, lluïnt el  nom de Tetuan 
amb el cap ben alt.

Voldria agraïr a tota la falla la seua confiança depositada en mí, i a la meua exe-
cutiva el treball realitzat fins al moment, ja que comporta molt de temps invertit 
i de forma totàlment desinteresada. Així com a la delegada Belén i als col·labora-
dors d'aquest llibret, ja que sense ells aquest projecte no hagués estat possible.

D'altra banda també vuic agraïr al barri del qual formem part, per la seua col·la-
boració, i respecte per la nostra festa. Convidar-los a gaudir del gran ambient que 
tindrem, i fer-los saber que durant uns dies tindràn 2 magnífics cadafals plantats 
al nostre barri, que l'ompliràn de color i sàtira. Gràcies al nostre artista Xavi Tur i 
al seu equip pel gran treball realitzat amb tanta estima.

Per últim i sabent que de vegades podem resultar molestos pel soroll i demés 
coses,  preguem tinguen paciencia .

Vos desitge que gaudiu al màxim d'unes bones falles 2023!!

PreSident

DAVID GIL TORMO
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Estudies o treballes?
Actualment treballe de mestra d’educació infantil. Portava molts anys de faena en 
faena i gràcies a la pandèmia vaig poder començar a treballar d’allò en que m’havia 
format i del que tinc vocació. El curs passat i este mateix, amb la tornada a la norma-
litat, pensava que seria complicat continuar de mestra però finalment, encara que 
lluny de casa, continue dedicant-me al que tant m’agrada.
Des de quan eres fallera?
Vaig aplegar aquesta xicoteta comissió però gran família l’any 2009, actualment sóc 
fallera 13 anys en els que han convertit aquesta falla amb la meua segona família, 
el nostre casal amb la meua segona casa. He viscut molts moments que m’han fet 
créixer com a fallera i estimar més aquesta festa.
Perquè et vares presentar a fallera major de la teua comissió?
La veritat mai havia estat entre els meus pensaments i mira que la gent del meu vol-
tant meu deia moltes voltes. En el que t’agraden les falles, deuries ser fallera major i 
jo que no i que no. Però desprès de la pandèmia i el gran paro al món de les falles, va 
fer que els meus amics tornaren a insistir i amb el seu suport i el de la meua família 
em vaig decidir.
Que desitges de aquest any?
M’agradaria que fora un any especial i diferent compartint-lo amb els meus amics i 
amb la meua família. Conèixer gent nova d’altres comissions i viure actes i moments 
amb ells que em permeten conèixer més a fons aquesta festa. Però sobretot poder 
gaudir molt d’aquesta meravellosa experiència.
Acte a destacar en falles?
L’acte que més m’agrada del món de les falles és l’entrega de premis. És el dia que 
espere amb més il·lusió i el visc d’una manera especial. És un dia intens.
Has representat algun càrrec dins de la teua comissió?
En major o menor mesura, en els últims anys, sempre he tingut càrrec a la falla com 
a secretària o delegada de loteria encara que no seria com representar un càrrec 
exactament, així que es podria considerar que aquesta és la primera vegada i puc 
assegurar que està encantant-me i estic redescobrint el món faller des d’una altra 
perspectiva.

Fallera major
Entrevista MARIA GUEROLA i MARTÍNEZ
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LEMA: LA LLEI DE LA SELVA!!!!

Tenim de cos central un explorador que va descubrir 

que amaga la selva.

Allí a banda de trobar- se tot tipus d´animals també 

va descobrir la selva en les seues varietats.

Desde Tarzan i Jane, en la selva africana amb el seu 

perol que vegem que tramen.

Apretant  als Maies amb el seu  Xaman , que res bo 

fará , inclús troba la companyia de uns naufrags.

Es una composició amb molt de color que esperem 

que vos agrade

monument
      Gran
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MARIA, amb la teua il.lusió i alegria
ens traus un somriure cada dia.
Eres sociable i comunicativa
i en aquesta nova etapa, aconseguiràs amistats de 
per vida.

Pero no tot serà festa i tradició fallera
també caldrà tindre obligacions i ser faenera,
lideraràs la falla “TETUAN”
i els fallers i falleres de la comissió 
molt d’amor et demostraràn,
així com estima i il.lusió.

Pareix que no arribarà el moment 
però el moment aplegarà,
i amb molt de sentiment 
alguna llàgrima et caurà.

Les falles arribaràn
i en una fallera major et convertiràs.
El que fou un somni esperat
per a tu es farà realitat.

Les teues amigues de la infància
et dediquen aquestes paraules amb elegància,
desitjan-te un any ple d’aventures
que vindrà de la mà de diverses sorpreses.

VISCA LA FALLERA MAJOR DE TETUAN!!

a mariaa maria

La nostra Maria és la xicoteta de 5 germans, un regal que no esperàvem.

És bonica, amb molta força i vitalitat. Festera allà on hi hagen i ara fallera 
major de la seua comissió. Els que la coneixen saben bé que no era una de 
les seues aspiracions però així i tot, des del dia en què es va llançar a l’aven-
tura va començar a forjar un somni que pas a pas va fent-se més gran i cada 
vegada està més a prop de fer-se realitat, culminant en la setmana gran del 
calendari faller.

Maria sempre ha viscut les falles amb molta intensitat i ha esperat amb 
ansia l’arribada del mes de març. Aquest any ho pot tindre un poc més difícil 
ja que está de mestra a Catí, un poble de Castelló. Però tenim per ben segur 
que no per això deixarà de costat la seua llavor com a fallera major, i que 
des de la distància continua organitzant tot allò que te pensat i repensat fer 
perquè estiga tot enllestit en temps i forma.

Viu les falles amb tanta il·lusió que la transmet a tots i totes els que estem 
prop d’ella, fent que disfrutem tots igual d’aquesta festa. Si alguna cosa 
caracteritza a les falles és la seua germanor i Maria sap com contagiar-la a 
la resta per fer de les falles una festa encara més màgica.
El 2023 serà un any molt especial per a tu, el recordaràs per sempre i allà on 
vages ho contaràs, fent partíceps a tots del gran any que vas a viure i de la 
passió amb que ho faràs.

Maria, esperem que aquests dies de falles les visques com un castell de focs 
d’artificis on la llum, els colors, l’olor a pólvora i la música et facen plorar, 
però sempre d’alegria i emoció. Que cada llàgrima guarde un meravellós 
record del que ara és un somni a punt de fer-se realitat.

Visca Xàtiva, visca les Falles,
Visca la Falla Tetuan i visca la seua Fallera Major.

Noelia López Pérez

Fallera Major 2023
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Desde cuant eres fallera?
Sóc fallera des de que tenia tres anys gràcies al meu tio Cristian. Ell va ser qui me va apuntar 
quan ell es va apuntar i la nostra primera presentació de la falla desfilarem junts amb un traje 
igual. Des d’eixe moment forme part de la comissió i a dia de hui ho fa també mon pare i la 
resta de la família.
Aon estudies?
Estudie al col•legi de les dominiques des d’infantil. Aquest any estic fent 6º de primaria i l’any 
que ve continuaré en el mateix cole fent l’ESO. També faig voley com a extraescolar al cole i 
m’agrada molt.
Quin acte es el que mes t´agrada?
El dia de la baixada de Sant Josep perquè els meus abuelos em veuen des del balcó a mi, al 
meu cosi i a tota la família desfilar. I enguany és molt més especial ja que jo desfilaré en el mig 
com a fallera major infantil de la comissió.
El millor record que tens de la festa fallera?
Sense dubte, el ixir de casa i vore a tota la meua família i a la meua comissió esperant-me, ti-
rar una traca i la xaranga tocant per a mi. Va ser molt emotiu i un moment que mai oblidaré, 
és una experiència unica que crec que tota fallereta hauria de viure alguna vegada perque en 
ixe moment et dones conter de que eres la persona més important de la teua comissió durant 
un any sancer.
Com es viu a t´acasa el ambient  faller?
A casa vivim al màxim les falles, el meu abuelo Ramón va ser president d’una comissió de Xà-
tiva. El papa i el tio han sigut també presidents infantils així que estava clar que jo no anava a 
ser menos. El meu abuelo Juan, els meus tios i ma mare també van formar part durant molts 
anys d’un altra comissió. Ademés, Mireia ha tingut molts càrrecs importants, inclús ha for-
mat part de la cort d’honor de la Fallera Major de Xàtiva i és per això que ella i tota la seua fa-
mília també són molt propers al món de les falles i m’aconsellen i ho tenen tot sempre apunt 
per a que lluixca perfecta. En definitiva, puc dir que vinc d’una família que estem a punt tant 
com per dur endavant la falla durant tot l’any amb les reunions de divendres, anar a comprar, 
anar a pel monument… com per a la festa i el jaleillo, sobre tot, el papa i jo.
Que desitges per aquest any?
Que no ploga i poder gaudir dels actes al màxim amb tots els nous amics que he fet i que 
representen les seues falles així com Maria, David i jo ho fem. També poder disfrutar amb la 
comissió i en especial, amb el meu cosí, que estic dessitjant ensenyar-lo a tirar petardos i fer 
trastades. I si puguera ser… que no acabe mai!

Fallera major inFantil
Entrevista DANIELA MARZA i JORDÁN
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LEMA: Els vikings visiten la terreta

Tenim un vaixell viking que ve a conquistar la nos-

tra terreta, volen agarrar les nostres costums i de-

cideixen vestirse de fallers per sentir-se adaptats a 

nosaltres.

Es una composició molt simpática ja que van tots els 

ninots dins d´un vaixell que es la base i a partir de ahí 

contemplareu diverses escenes de com els vikings se 

introdueixen entre nosaltres, inclus el rei viking sem-

bla que s´ha enamorat, esperem que vos agrade

monument
    inFantil
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JADE MARGOTH DUARTE

QUIM QUIRALTE GONZÁLEZ

HUGO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

SIRO ENCISO DIEZ

MIGUE JORDÀ SANCARLOS

MANUELA JORDÀ SANCARLOS

MARINA SANCRISTOBAL TOLEDANO

MANUEL SANCRISTOBAL TOLEDANO
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DENIS MARZAL PLA
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GARA MOLLÁ LÓPEZ

IRAYA MOLLÁ LÓPEZ

JÚLIA VALLS NAVARRO

ComiSSio
    inFantil

´
reComPenSeS
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Per a Daniela
La teva família

Daniela, xiqueta d’once anys i la reina de casa. 
Ella és ixa persona que ens ompli els dies d’ale-
gria i de vegades també ens torna locos. Perquè 
ella és nervi pur, xiqueta que ni una traca la des-
pertaria però l’última en tancar el casal.

Actualment, està a sisè de primaria al col·legi 
Les Dominiques, si és constant, trau de les mi-
llors notes. Estem segurs, que en un futur podrà 
ser qui ella vuiga, nosaltres sempre estarem ahi 
ajudant-la.

Enguany està complint un somni que duia molt 
de temps volguent complir i nosaltres, a casa, 
contavem els dies per a que aplegara. Enguany 
representa a la seua volguda comissió, el ser Fa-
llera Major Infantil, és un orgull ben gran, ja que 
tots a casa hem ostentat
algun càrrec en alguna ocasió.

Esperem que aquest any el gaudixca al màxim 
i el guarde al cor per sempre, estem segurs que 
així serà ja que aquest any li està aportant mol-
tíssimes coses. Ha conegut un grup d’amics que 
l’acompanyaran per a la resta de dies, ha pogut 
gaudir de vestir-se en cada acte i poder lluir eixa 
banda que des de ben menuda li encanta, està 
rodejada de tota la seua comissió i en especial 
de David i Maria, que han passat a ser, persones 
molt importants per a ella.

Estem a tan sols unes setmanes de la gran set-
mana fallera i sols li desitgem que gaudixca, que 
lluixca com ella sols sap i que SEMPRE l’acom-
panyarem allà on vaja.

T’estimem.

passatempspassatemps
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La importancia del suport
a l’artista faller

‘

Inma Sorrentino

Ugff!! Sí, així comença el meu article. 
Després dels dos anys tan durs que hem 
passat amb gran incertesa, dir-vos que si 

normalment  els artistes ja necessiten suport, 
imagineu-vos en aquesta situació. Jo ho compa-
re moltes vegades amb un embaràs, cada mes 
de març naix un nou fill i cadascun diferent de 
l’anterior. El mes d’abril comença l’embolic, fent 
projectes i maquetes i presentant-los a les co-
missions, ja tenim el primer “SOS”: M’acompan-
yaràs??
Ho expliques tu, que tens menys vergonya!!..
I allà que anem!! Després la llarga espera, que no 
és llarga, perquè igual són un parell de mesos, 
però per als artistes és com si fóra un any!! No 
em criden, no em diuen res!! Xe tingues pacièn-
cia que ara ve Pasqua i la gent està de vacances, 
veuràs que només passen les pasqües de segui-
da comença tot a moure’s com cal!
Quan ja passem eixa fase comença l’activitat al 
taller i allí estem per contestar a les preguntes.
T’agrada o canvie alguna cosa?
Pots vindre quan no treballes i aniràs pegant-me 
ninots?? Sí, tranquil que aniré!!
Quan passa l’estiu l’activitat fallera es posa en 
marxa al 100x100, totes les comissions volen 
vindre al taller a veure com van les seues fa-
lles i veure que avancen com cal. Ací ja anem 
ficant-nos “nervioses”, vés fent fotos als ninots 
o vine a veure’ls que has de fer-me les crítiques 
i dur-les a imprimir! Una vegada més ací estem 
tots.
Quan passa Nadal ja va eixint el “Uggfff!!” amb 
el qual he començat el meu article. Vinga va, que 
anem a pels ninots de les exposicions, mireu-los 
bé, que no tinguen res, fiqueu detalls, repas-
seu-los tots!! Siiiiii, tranquil.
I ja en la recta final quan concretem plantades i 
dies, és el “remat final”, tots a una, remant cap 
al mateix lloc.
Quin dia treballes?? I tu quin dia no tens clas-
se??? Perquè mentre jo estiga plantant tal dia 
en un poble, el xicon se’n vinga amb mi i tu vas 
a obrir el taller perquè vaja aquesta o l’altra 
comissió i vagen emportant-se coses. Siii, no 

patisques que ho qua-
drarem per tindreu tot 
controlat.
I en plena plantà, estar 
al seu costat propor-
cionant-los el que siga 
perquè l’artista estiga 
centrat en la plantà i 
tot isca com cal. I no 
es penseu que una vegada plantades descan-
sem.. Noo, continua també els dies de falles... 
“Mira, per l’any que ve podríem fer la falla 
d’açò, podríem dedicar alguna a aquest tema 
o a aquest altre”, així sempre pel carrer!! Cada 
dia de falles i més. Va, anem pensant, si em 
crida aquesta comissió quin projecte podria 
presentar-los?? Vinga xiquets, aneu pensant!! 
I res, continuem calfant-nos el cap!! Però no 
sols l’artista, també tots els de casa i inclús 
bons amics!!
No us podeu imaginar quan cada 17 de març 
veus que tot està perfecte i al seu lloc, la satis-
facció que et dóna saber que en cada falla tots 
i cada membre de la família ha aportat tot el 
que ha pogut, és indescriptible!! Per això, per a 
mi, la feina d’artista faller té un sentit especial, 
i és que fa que tota la família s’implique i junta 
traga endavant aquestes falles que omplin els 
nostres carrers de color, festa i il·lusió.
Així que seguim recolzant als artistes fallers i a 
la nostra festa, perquè de veritat i en el cor en 
la mà, dir-vos que el gremi que viu de la nostra 
festa s’ha vist molt afectat després d’aquest 
malson, d’aquesta pandèmia tan dura i que 
a nosaltres, la família, els amics i comissions 
que han estat recolzant-los  al 100x100 ens 
queda donar-los tot el suport que puguem i 
més perquè els nostres artistes no hagen de 
tancar els seus tallers i puguem mantenir eixa 
“flama” de la nostra festa sempre encesa. Per 
tant, per tot açò que he comentat, pense que 
hem d’estar tots units i continuar endavant, 
sempre endavant.

‘El dia de la Planta
Manuel José Blanco Climent

Parlar de la plantà es per a la majoria dels artistes 
fallers dedicar dies y hores de programació per a 
l’acord i contractació de vehicles de lloguer on 
transportar el material necessari durant els dies 
de plantà. Camions, góndoles, grues, elevadors..., 
acordar horaris amb les comissions i els contrac-
tats per a que tot arribe a bon termini. Fins i tot 
en València cal pactar l’horari de trànsit amb la 
policia local per a poder arribar a l’emplaçament 
de la falla.

La realitat dels dies previs es cert nerviosisme, 
degut a que la quantitat de càrregues i descàrre-
gues que es realitzen i el moviment de peces –al-
gunes de les quals d’un volum considerable– fa 
que sempre tingues ahí eixe recel de no tindre 
ningun imprevist. Vols pensar que tot els acords 
van a ser respectats, que ningú va a fallar ja que 
és fonamental per a que res es retrase i es puga 
dur a terme l’esperada la plantà.

Normalment, no sols és una falla ni en el mateix 
poble. El més normal es tindré diferents em-
plaçaments amb unes distàncies considerables 
entre elles, les quals totes deuen estar al mateix 
dia i hora acabades per a complir amb el contrac-
tat. Tot açò pot truncar-se amb un simple canvi 
de temps: unes pluges fortes ja et donen peu a 
modificar i retrasar al màxim l’eixida de les peces 
al carrer. I si unes “simples” pluges ja et canvíen 
completament els plans, que dir quan es tracta 
d’una pandèmia. Directament es la incertidum-
bre la que et porta a preguntar-se què és el que 
va a succeïr, que camí devíem agafar...

Si no recorde mal, fou el 10 de març per la nit 
quan es comunicava oficialment l’ajornament de 
les falles del 2020. Eixa mateixa nit el telèfon no 
parava de sonar i anava boig amb tantes telefo-
nades –degut a que jo començava a traure el 11 
pel matí–: comissions, transportistes..., conver-
sacions amb els presidents que no aclaríen aquell 
futur incert. Cert és que quan van suspendre el 

carnestoltes de Venècia vaig vore que les coses 
podien succeïr en qualsevol altre lloc del món i, 
per desgràcia a nosaltres també ens va tocar tot 
i que de primeres no volia admetre aquella infor-
mació que s’acabava d’escoltar.

Al poc de temps el Gremi ens va citar per a una 
reunió d’urgència, en la qual l’únic que vaig per-
cebre era que les falles o peces al carrer s’havien 
de llevar quan abans, eixa pareixia la prioritat de 
les autoritats. La resta era un caos, les preguntes 
dels companys de professió no rebien resposta, 
alguns ja insinuaven plantar a juliol o setembre 
però la realitat fou un altra. El fet de que s’allar-
gara tant en el temps la Covid deixà a molts dels 
nostres molt tocats tenint que buscar així els in-
gressos en altres sectors després de dos anys de 
paró.

La meua sort ha sigut poder treballar en altres 
projectes al llarg d’aquests 24 mesos, d’aquesta
manera ha pogut mantindre el meu xicotet vo-
lum de negoci. A la vista està que aquesta pandè-
mia ha deixat més tocat si cap un sector que, de 
per sí, ja es trobava malament però poc a poc el 
temps que tant ens ha angoixat està fent que tot 
torne a la normalitat i veiem una eixida viable a 
la nostra professió, la qual desitge –i espere– que 
vaja a millor perquè el meu ofici va lligat a una 
de les millors festes on l’art inunda els nostres 
carrers i pocs poden presumir de que la seua festa 
siga: patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
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Tot va començar un 10 de març 
de 2020 estava acabant els 
vestits que havien de vindre 

a recollir les Falleres Majors que 
s'anaven a diputació l'endemà, i sen-
se més, ens van començar a arribar 
whatsapps de rumors de si anaven 
a suspendre les falles, si, no… I a les 
21:30h de la nit, el senyor Ximo Puig 
va anunciar que es cancelaven les fa-
lles 2020.

Era una cosa impensable i increïble, 
i en aquest moment van començar a 
arribar les Falleres Majors a recollir 
els seus vestits, no tenien consol, 
perquè era una cosa que mai ningú 
es podia esperar. Es va paralitzar 
tot el taller i sobre les 22:30h ens 
vam anar a casa perquè no podíem 
creure el que estava passant. A par-
tir d’aquest moment han sigut dos 
anys i mig que hem viscut amb una 
incertesa de saber si tot tornaria a 
ressorgir o no, però ara ja sabem que 
sí. Tot ha anat tornant a la seua nor-
malitat.

Al principi, com tots sabeu, es va 
considerar la possibilitat de fer-les al 
setembre, però vam anar veient com 
les poques on anaven a fer-les i que 
finalment no es van fer. Què pas-
saria des d’aquest moment? Com 
mantindríem els tallers? Doncs bé, 
el primer any van sorgir ajudes esta-
tals i de la Comunitat Valenciana, de 
les quals vam poder tirar endavant 
sense cap mena de treball, perquè 

en altres sectors sí 
que van poder anar ti-
rant endavant, però la 
indumentària estava 
totalment parada.

Però com que l'ésser 
humà té la capacitat 
de ressorgir en els 
pitjors moments, no 
podríem ser d’una 
altra manera i, sí els 
indumentaristas de 
Xátiva ens  vàrem reinventarem i vàrem crear l'empre-
sa Indumenta’t amb l’objectiu de confeccionar bosses 
i boles de nadal amb la tela fallera, els quals hem de 
reconèixer que varen quedar molt bé i van tindre una 
molt bona acollida en la població.

A partir d’aquest moment, quatre indumentaristes 
que en cap moment pensàvem tancar, vàrem reinven-
tar-nos i així es com van començar a sorgir treballs 
proposats des de l'Ajuntament de Xàtiva i, sobretot, 
des de la seua regidora de falles María Beltrán. Pro-
postes, treballs on la finalitat màxima era potenciar 
aquest sector que sense la confecció dels vestits fallers 
no hi podrien sobreviure, però amb aquestes noves 
propostes de segur que s’hi podria recuperar, i així fou.

Malgrat les tasques encomanades, la nova confecció 
no serà fins a desembre de 2021, gener de 2022 que no 
tornarem a treballar com havíem fet amb anterioritat i 
que tant estàvem esperant i amb aquestes noves enco-
mandes, llavors tornar a tenir esperança. Van ser dos 
anys d'incertesa per al nostre sector. Sector que grà-
cies a l'ajuda de tots els fallers, falleres i gent aliena al 
món de les falles col·laboraven en totes les iniciatives 
que es crearen. Avui dia, el sector està totalment en 
ple apogeu, i encara que siga repetitiu, gràcies infinites.

Reinventar-se i seguir endavant
Tere, Indumentarista

‘Falles pandemiques
David Gil i Tormo

A l’exercici 19/20 iniciava un repte per a 
mí, al qual després de 10 anys censat 
com a faller d’aquesta comissió, hem 

vaig llançar a l’aventura de viure les falles des 
d’un punt de vista més proper, ocupant per 
primera vegada el càrrec de President.

Al poc de temps, junt a mí es sumava a 
aquest camí una xiqueta de 11 anys, rubieta i 
d’ulls blaus anomenada Rocio.

Va ser un any màgic, del qual m’emporte 
molts bons records i grans amistats, però... 
¿Qui ens anava a dir que aquell 10 de Març del 
2020 i a les portes de la nostra setmana gran, 

el somni de tots els que estimem aquesta 
festa s’esfumaria de repent?. 

En eixe instant reconec que varen sorgir dins 
de mí tota clase de incógnites... Seguir avant? 
Parar de colp?. Quan tornarem a obrir el ca-
sal?. Resistirà la gent censada?.
El camí s’omplia de dificultats, però jo no po-
dia deixar a la falla i molt menys a Rocio en 
l’estacada, i va ser així com amb el recolça-
ment de la meua executiva vaig decidir pre-
sentar-me de nou, per llevar-me el mal sabor 
de boca i recuperar eixa setmana fallera ro-
bada.

President de la falla Tetuán Porta de San Francesc 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
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junt a Xavi Tur els nostres cadafals fallers a la 
nostra demarcació.

Fou un dia esperat per tots, on les nostres 
il•lusions es feien realitat i tornavem a carre-
gar el nostre espèrit faller al màxim, rema-
tant la feina el dia 15 amb la decoració dels 
cadafals, i ficant cada ninot i crítica al seu lloc.
Però si eixe dia ens inundàvem de alegria, la 
resta de la setmana gran fou tant nefast amb 
la climatologia , que no ens va donar tregua 
ni per a respirar.

Els Presidents i Falleres Majors que resistirem 
els anys de pandemia, sempre hem rumore-
jat que eixes falles estaven gafades, i així va 
ser. Ens passarem tots els dies del 16 al 19 
pendents del oratge i de les novetats que ens 
marcava JLF per whatsap, per tal de organit-
zar el dia a dia de les comissions. Actes com 
l’entrega de Premis, la recorreguda o la ofre-
na sofriren variacions fins últina hora. Però 
els fallers i falleres ferem nostra la paraula 
“resiliencia” i afrontarem cada instant amb 
un somriure als llavis i més de una llagrimeta 
barrejades entre emoció e impotencia.

El dia 19 arrivaba, però la pluja no va ser impe-
diment per a que L’ermita de Sant Josep con-
gregara a un grapat de falleres i fallers, que 
fins i tot es varen atrevir a desfilar amb parai-
gües fins les portes de l’ajuntament i baix una 
intensa pluja.
Ni tan sols en el instant de cremar els nos-
tres cadafals ens poguerem lliurar de la plu-
ja. Rocio va poder encendre les dos traques i 
amb llàgrimes als ulls ficava un punt i final a 
un somni de 3 anys, que malauradament no 

Com si d’una película de ciencia ficció es trac-
tara, mascaretes, hidrogel i un fum de reco-
manacions sanitaries es varen instautar en 
les nostres vides. Per no parlar d’aquelles set-
manes de confinament, on el país sencer es 
va aturar per complet, i els fallers ens man-
teniem en contacte a traves de reds socials i 
reunions per Zoom. 

Després vingueren les promeses de tenir fa-
lles a Juliol i Octubre, però tot intent va ser 
nul fins Març del 2021, on a pessar de tenir 
clausurats els casals i no plantar cap cadafal 
faller a Xàtiva, varem poder realitzar xicotets 
actes simbólics per als màxims represen-
tants, com foren una atípica ofrena de flors 
el matí de Sant Josep, i llençar una carcasa 
desde cada demarcació la nit de la cremà.

Arrancàvem l’exercici 21/22 en plena pande-
mia i un horitzó faller llunyà, plé de incerte-
ses i plagat de baixes als censos de les comis-
sions falleres de la Ciutat. I com no, de nou 
eleccions a President a la meua falla. Rocio 
ja era molt més madura amb 13 anys, i cada 
llàgrima derramada per la situació ens va fer 
més forts.

va tenir el millor final. Encara que per sort, el 
dia celebrarem un  una baixada de Sant Josep 
extra, on Rocio i la resta de màxims represen-
tants de la Ciutat, poguerem lluïr les nostres 
millors gales baix un Sol de justícia, que ens 
va fer emocionar-nos i retrobar-nos amb la 
eséncia fallera.

Obriem l’exercici 22/23, i el meu equip i jo 
encara teniem eixa espineta clavada de po-
der celebrar unes falles al complet, per lo 
tant varem tirar endavant una vegada més 
i amb l’espenta de gran part de la comissió 
ara si podem dir ben fort que “Hem tornat”. 
Per aixó des d’açí vuic donar les gràcies a tots 
i totes els censats que en aquell instant, i a 
pesar de la situació tant nefasta, varen deci-
dir prioritzar seguir contribuïnt a que la falla 
Tetuan i la resta de comissions de la Ciutat, 
seguirem endavant manteninit viva la flama 
fallera i fent historia.

Enguany va tot vent en popa, amb dues grans 
falleres majors i un augment notable al cens 
faller de la falla que ens fà veure el futur amb 
més optimisme. A pessar de haber sofrit 
modificacions al programació habitual, hem 
exprimit cada acte al màxim, i enguany cele-
brarem el 50 aniversari consecutiu plantant 
els nostres monuments infantils al nostre 
céntric emplaçament, al ritme de “ Si no es 
Tetuan no val 1 Euro” interpretat  per la nos-
tra xaranga de Montesa.

Visca Xàtiva!! Visquen les falles!!
I visca la Falla Teuan!!! 

De nou amb el recolçament de la comissió  
tirarem endavant i renovarem el càrrec els 2, 
en busca de que com diu el refrany, a la terce-
ra anara la vençuda.

Després d’uns mesos de inactivitat als casals 
fallers, on sols la part de gestions administra-
tives va fer la seua funció, arrivarem al mes de 
Setembre, on la JLF ornanitzà una entrega de 
premis amb llimitacions al jardí del Palasiet, 
i un any i mig després de realitzar l’apropósit 
obtinguerem el premi de la primera part de 
presentació a Sant Agustí.

 Ja a finals d’Octubre, celebarem un dia 
d’apuntà amb xaranga i una paella, sempre 
complint amb les mesures sanitaries, on 
poguerem retrobar-nos casi tota la falla des-
prés de tant de temps.
Tractarem d’obrir els divendres per fer reu-
nions informatives i sopar, però a la gent li 
costava molt tornar a enganxar-se a la falla. 
Així va ser fins a Febrer del 2022, on celebra-
rem unes atípiques cavalcades del ninot, on 
degut a la expansió de la pandemia no es va 
animar a paticipar massa gent.

Arrivarem al esperat mes de Març , que se ini-
ciava amb el 14 aniversari de Rocio, i un dinar 
popular de germanor plé de restriccions, com 
polsera d’accés i mascaretes, que finàlment 
es va veure modificat i passat per aigua.

El diumenge 13 de Març, saborejant ja l’espe-
rat inici de la nostra setmana gran, es va orga-
nitzar l’ofrena d’ous a Sta Clara i les dançades 
de la falla Murta. Però per si no teniem prou, 
també aprofitarem per fer un dinar al casal 
i després de 3 anys de espera, ara sí, plantar 

‘Falles pandemiques‘Falles pandemiques
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Programa d’actes Setmana Fallera Programa d’actes Setmana Fallera

DIMECRES 15

• 17:00 h. Visita de la Junta Local Fallera a la plantá dels monuments 
de la ciutat.

• 21:30 h. Sopar al casal oferit pel nostre president.
• 24:00 h. NIT DE LA PLANTÀ OFICIAL  de les falles de Xàtiva.

DIJOUS 16

• 11:00 h. Esmorzar i animació per als xiquets de la comissió.
• 13:00 h. Cercavila pel barri.
•  14:00 h. Mascletá des del jardí de la pau.
•  15:00 h. dinar al casal.
• 15:00 h. DINAR oferit per la Junta Local Fallera a les Falleres Majors 

de Xàtiva i falleres majors infantils amb els seus corresponents pre-
sident de la ciutat, Corts d´honor, autoritats, lloc per determinar

• 17:00 h. Tots: Visita al llar dels jubilats.
• 19:00 h. Obertura de pliques al saló de plens de lAjuntament amb 

les actes dels diferents jurats per procedir al LLIURAMENT DE 
PREMIS.

• 22:30 h. sopar en homenatge a la dona fallera al casal i entrega de 
bunyols i recompenses, al finalitzar animacio al casal.

             
DIVENDRES 17 

• 14:00 h. II mascletá des del jardi de la pau
• 14:30 h. dinar al casal
•  17:30 h. vesprada de visita a les falles
• 22:30 h. sopar de disfresses al casal

DISSABTE 18 

• 14:00 h. III Mascletà des del jardí de la pau.
• 14:30 h. Dinar al casal
• 18:00 h. OFRENA DE FLORS A LA MARE DE DEU.
• 22:30 h. Sopar de la nostra Fallera Major, lloc per determinar.

 DIUMENGE 19 

• 12:00 h. Missa en honor al nostre patró Sant Josep amb el posterior 
trasllat amb precessó.

 IV mascletà , al finalitzar la processó aproximadament les 14:45 h, 
des del Jardí de la Pau.

• 18:00 h. Berenar infantil amb entrega de recompenses
• 22:00 h. CREMÀ DE LA MILLOR FALLA INFANTIL DE XÀTIVA, 

amb la presència de la Fallera Major Infantil de Xàtiva i la seua cort 
d´honor.

• 22:30 h. Sopar al casal.
• 01:30 h. (hora aproximada) CREMA DE LA MILLOR FALLA DE XÀ-

TIVA amb la presencia de la fallera major de Xàtiva i la seua cort 
d´honor.     
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La nostra historia es remonta a l´any 1973, pese a portar prous anys 
plantant monument gran, no teniem representació infantil a la 
falla Tetuán. I com i tots sabeu els xiquets son l´alegria , l´ilusió , 

l´esperanÇa i es que el somriure dels xiquets ens donen vida als adults.

I una comissió com la nostra, volia també disfrutar de la nostra festa i 
compartir-la amb el futur “ els xiquets i xiquetes de Xàtiva.
50 anys donen per a molt , moltes falleres y presidents, artistes i mo-
numents , somnis cumplits i vivències que sempre formaràn part de la 
nostra historia . Vorer la nostra benvolguda festa a través dels ulls dels 
xiquets és el millor que ens pot pasar, ja que ells viuen intensament cada 
segón , amb emoció i gratitud, amb inocència i amor , amb bondad i 
alegría i sobretot amb il.lusió.

De segur que tots volsaltres teniu records màgics i unics dels vostres 
reinats.

No hi ha millor manera que fer un viatge en el temps tots junts.
I si els records és la máquina del temps més poderosa que podem tenir,  
anem a reviure moments inolvidables de la historia de la falla Tetuan 
porta de Sant Francesc.

La comisió Tetuán porta de San Francesc va naixer al exercici 53-54 
cuant un grup d´amics que eren del barri van decidir fer una falla , ells 
eren Antonio y José Naval, Joaquim Vidal, Jose Luis Baldrés , Rafael Ara-
gonés , Jose Maria Tortosa, Vicente Patiño, Jose y Juan Parraga, Delfin 
Lliso, Manuel Blanco…. 

Aquest grup i alguns més van fer la seua falleta en casa de Jose L. Bal-
drés, al seguent any van contratar al artiste  Ramón Morell i la seua fa-
llera major infatil va ser Elena Aragones i Vazquez i el president Joaquin 
Vidal i Morell, que va repetir al seguent any com a president.

Després fins l´any 1965 no es va plantar falla infantil, que els seus repre-
sentants van ser Rosa Mª Lluch i Lluch i Alfonso Rus i Terol.
En les falles infantils porten plantant de forma ininterrompuda desde el 
exercici 1972/1973, i la falla eixe any la va realitzar el artiste Pepe Marti-
nez Molla que va ser el regal a la seua fillola Empar Blanco I Climent que 
era la fallera major infantil.

En les falles infantils en tingut els máxims guardons als exercicis 78 
/80/ 81 del artista Paco Roca y al 87 del artiste Manolo Blanco i Climent.

1934/ 1935 MARIO ALONSO 
1954/1955 JOAQUIN VIDAL I ALBERT ELENA ARAGONES I VAZQUEZ
1964/1965 ALFONSO RUS I TEROL ROSA MARIA LLUCH I LLUCH
1972/1973 JOAQUIN ESPLUGUES I PASTOR EMPAR BLANCO I CLIMENT
1973/1974 EMILIO JOSE SANCHIS I MOLINER YOLANDA JORDA
1974/1975 JOSE RAMON TORMO I PIERA ROSANA SANCHIS I MOLINER
1975/1976 MIGUEL ANGEL PEREZ I CAMUS RAFAELA SANCHEZ I LLUCH
1976/1977 MIGUEL ANGEL PEREZ I CAMUS MARIA MERCEDES HERRERO I MONTAGUD
1977/1978 JOSEP MANUEL BLANCO I CLIMENT EVA MARIA MARTINEZ I GARCIA
1978/1979 ANTONI VICENT BELTRAN I HERRERO NEUS APARICI I HERRERO
1979/1980 QUIQUE ESPLUGUES I PASTOR MARISA BELTRAN I HERRERO
1980/1981 EDUARD TORMO I FERRAUT MARIA JOSE GUILLEM I TARIN
1981/1982 EDUARD TORMO I FERRAUT MARIA GARCIA I ARNAU
1982/1983 QUIQUE ESPLUGUES I PASTOR ESTIBALIZ BALDRES I SANPEDRO
1983/1984 QUIQUE ESPLUGUES I PASTOR VICTORIA MARTINEZ I MARCH
1984/1985 AMADEO TORMO I FERRAUT DESIREE DELAORDEN I RODRIGUEZ
1985/1986 RICARD PRATS I TOMAS MARI REME MONZÓ I MARTINEZ
1986/1987 VICENT GARCIA I ARNAU MAITE PARRAGA I SANTAMARIA
1987/1988 RAFAEL MARTINEZ I GARCIA MARIA LAURA SOLER I GUERRERO
1988/1989 JOSEP FIDEL PARRAGA I LLOPIS MARIA LAURA SOLER I GUERRERO
1989/1990 PACO ESPLUGUES I BARBERA VANESSA FILLOL-SERRANO I FABREGUES
1990/1991 FERNANDO ROSA I ALCAYNA BEATRIZ ALBERT I IBAÑEZ
1991/1992 JOSEP FIDEL PARRAGA I LLOPIS ELENA MARIA PARRAGA I RAMOS
1992/1993 PAU ESPLUGUES I BARBERA MARIA ANGELS SOLER I CALATAYUD
1993/1994 FERNANDO ROSA I ALCAYNA MARINA MARTIN LLINARES
1994/1995 IGNACIO VARONA I VIDAL FLAVIA ELENA MORA I PASCUAL
1995/1996 JOAN BAPTISTA PARRAGA I LLOPIS ANDREA MATAIX I MONTANER
1996/1997 JOAN BAPTISTA PARRAGA I LLOPIS MARISA BARONA I VIDAL
1997/1998 JOAN BAPTISTA PARRAGA I LLOPIS SANDRA I SONIA COLOMER I APARICI
 RICARDO SANZ I BELLVER
1998/1999 RICARDO SANZ I BELLVER VIOLETA JIMENEZ I MARZAL
1999/2000 RAUL VALLS I APARICI MARI NIEVES ESPLUGUES I BARBERA
2000/2001 EMILIO MORA I PASCUAL NOELIA LOPEZ I PEREZ
2001/2002 NORBERTO LAGARDERA I ESPLUGUES MERCE HUERTA I SERRANO
2002/2003 JOAN MOSCARDO I FORNES AGATHA MORA I PASCUAL
2003/2004 MAREL ALONSO I MARTINEZ ARANTXA NAVARRO I RUS
2004/2005 RUBEN VALLS I APARICI GEORGINA GARCIA-CHAMON I SEGARRA
2005/2006 PABLO GARCIA-CHAMON I SEGARRA ALBA BELLVER I APARICI
2006/2007 PABLO GARCIA-CHAMON I SEGARRA ALEJANDRA BAIMA I MOSCARDO
2007/2008 BLANCA LLUCH I SALINAS
2008/2009 TONI LOPEZ I PEREZ ANDREA SANCHEZ I TEROL
2009/2010 TONI LOPEZ I PEREZ 
2013/2014  ALBA ESPLUGUES I GUERRERO
2014/2015  CARLA TORREGROSA I VALLIN
2015/2016 PABLO SANCHEZ I TEROL LEYRE BLANCO I NAVAL
2016/2017  MARIA MARTINEZ I LLUCH
2017/2018  RAQUEL VALLIN I VILA
2018/2019 JOSEP PEREZ I BURDEOS RAQUEL BLANCO I NAVAL
2019/2020  ROCIO MERINO I MARTIN
2020/2021  ROCIO MERINO I MARTIN
2021/2022  ROCIO MERINO I MARTIN
2022/2023  DANIELA MARZA I JORDAN

PreSidentS i FallereS majorS
de la noStra Falla
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‘

Empar Blanco Climent

Il·lusió, alegria, són dos 
sentiments molt units al 
món faller, i la veritat, no 

sé ni com començar a ex-
plicar-vos el paper tan im-
portant que tenen dins de la 
meua història fallera.
Any 1973, un dia qualsevol 
a la meua casa (no recorde 
el dia ni el mes exacte) junt als meus pa-
res i el meu germà, de sobte va començar 
a sonar el timbre i en anar a obrir la porta 
vaig veure al President de la meua comissió 
el Sr. Joaquín Esplugues acompanyat per 
Ismael Martí i Rafael Martínez, i em vaig 
preguntar; ¿A què vindran? ràpidament 
vaig pensar que voldrien parlar amb el meu 
pare sobre alguna cosa de la falla, però no, 
vaig pensar malament, VOLIEN PARLAR 
AMB MI , en aqueix moment van passar mil 
preguntes pel meu cap, no entenia res, no 
sabia si riure o plorar, estava nerviosa per-
què no sàvia que passava…… van començar 
a riure i em van comunicar que anava a ser 
la Fallera Major Infantil de la meua comis-
sió ( imagineu la cara que sé li queda a una 
xiqueta de 9 anys quan li diuen que serà la 
Fallera Major Infantil de la seua comissió). 
Però…………. Com pot ser? ¡¡¡¡¡Si ja hi ha una 
fallera major!!!!!… llavors van començar a 
explicar-me que aqueix any hi haurien dos 
representants en la nostra comissió, una 
seria per als adults i una per als Infantils i 
aqueixa representant dels xiquets anava a 
ser jo i anava a tindre un monument infan-
til, un monument que anava a ser molt es-
pecial per a mí, un regal construït pel meu 
padrí Pepe Martínez Molla, en aqueix precís 
moment la meua cara es va il·luminar, els 
meus ulls es van obrir com a plats i tenia un 

somriure que m’arribava d’orella a orella.
Tot no quedava ací, les bones notícies con-
tinuaven, tanta emoció no cabia dins de 
mi quan em van dir que el meu President, 
el meu company de batalles anava a ser 
Ximi Esplugues , encara recorde aquelles 
vesprades a la seua casa amb ell i amb 
la seua germana Mª Carmen assajant la 
imposició de la banda , ell a mi i jo a Mª 
Carmen per a què el dia de l’exaltació tot 
isquera a la perfecció.
Va arribar el dia de l’exaltació en el Gran 
Teatre de Xàtiva, es va convertir en un mo-
ment inoblidable ja que era la presentació 
de les quatre FMI que en aqueixos mo-
ments havien a Xàtiva, Falla Españoleto, 
Falla República Argentina, Falla Selgas 
Tovar i Falla Tetuan, les quatre teníem 
cara d’il·lusió i felicitat, un record per a 
tota la meua vida que mai s’esborrarà de 
la memòria.
Tot continuava i amb moltes ganes es-
perava la setmana fallera, somiava amb 
el dia de la planta, el moment de veure 
el meu regal al carrer, aqueix monument 
que sabia que anava a ser el millor, re-
corde com si fora hui estar esperant en la 
placeta i veure arribar el camió que trans-
portava la meua falla, monument que mai 
oblidaré i que encara m’emocione en re-
cordar-ho.

La meva experiencia‘Il.lusio FMI 1973‘
Elena Pascual Bataller

Amigues/ Amics, Falleres/ Fallers
L'atre dia, em varen demanar 
que escriguera un article sobre 

la meua experiència com a mare de Fa-
llera Major. D'açò fa ja prou anys, pero 
vaig a intentar-ho.

Primer vos diré que he segut mare de 2 
Falleres Majors Infantils, President In-
fantil i de Fallera Major, tot això amb el 
suport i la complicitat de la que sempre 
serà la meua falla i que hui és vostra, LA 
FALLA TETUAN.

Ser Fallera Major de la teua falla és l’ 
il·lusió de moltes falleres, il·lusió que la 
majoria de vegades es realitza quan en-
cara vius amb els teus pares. De sobte 
un día “*zas” eres mare de Fallera Ma-
jor. ¡¡¡¡¡¡¡¡ HORROR, la que s e'ns ve da-
munt!!!!!!!!!! 

Vols que tot isca perfecte, vestits, 
adreços, manteletes, regals, sopars, 
actes, protocol…i sense adonar-te arri-
ba el gran dia, el dia de la presentació; 
la teua filla esta nerviosa, ¿però i tu? Tu 
estas histèrica i darrere de l'escenari (di-
rigia la presentació) mentrestant la res-
ta de família estava asseguda al pati de 
butaques, disposats a eixir a escena per 
a rebre la banda de fallera de mans de la 
seua germana, són aqueixos instants en 
els quals una mare sent ganes de cridar 
i eixir corrent; ¿Podeu imaginar que cap 
ho fa?
Quan s'obri el teló és com si passares a 
una altra fase (com un canvi de pantalla 
en un vídeojoc: fase superada) i llavors 
t'adones que la comissió és el millor que 

té una Fallera 
Major junt a 
la seua mare. 
Tot és fàcil i 
flueix perquè 
darrere de la 
teua filla es-
tan ells i elles 
( a q u e i x o s 
bojos genials 
a n o m e n a t s 
fallers) que sempre la secunden tant 
com tu mateixa o fins i tot més. No hau-
rien Falleres Majors de no haver-hi co-
missions falleres. Jo us puc dir que en tot 
moment vaig tindre el suport del Presi-
dent i el de tots aquells que formaven la 
Junta Directiva junt als fallers i falleres 
que ens van acompanyar en aquell any 
meravellós e inoblidable. 
Sempre diré que la falla és com la sego-
na família, i allí et sents com a casa, no-
saltres necessitàvem ajuda per a alguna 
cosa i la teníem i si calia assistir a algun 
acte sempre el vam fer en companyia 
dels nostres amics fallers.

Mai he sigut Fallera Major, però he si-
gut fallera durant 25 anys, hui soc mare 
i àvia de fallers. Des de la perspectiva 
que em donen els anys, us diré, que sent 
fallera he viscut molts moments irrepe-
tibles, però els millors sense dubtar-ho, 
van arribar quan la meua filla va ser Fa-
llera Major de la Falla Tetuan.

Ànim, vosaltres també podeu i us asse-
gure que l'experiència ¡VAL LA PENA!

Un bes Amigues /Amics , Falleres/ Fallers.
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Si parlem de sentiment 
faller, de segur que mol-
tes paraules, fets, senti-

ments ens passen per el nostre 
cap. Amor, passió, i dedicació. 
Somnis i il·lusions, entusiasme 
i motivacions, i es que parlar 
de falles, és parlar d’un amor 
incondicional i diferent, d’uns 
somnis màgics i únics, de unes 
il·lusions il·luminadores que do-
nen l’esperança als dies tristos.

I si parle de mi, de la meua vida 
com a fallera, molt tinc que dir, 
des de menuda he viscut aques-
ta festa intensament, de família 
amb tradició i es que teníem que 
haver nascut un 19 de març però 
al ser dos ens vam adelantar un 
més.  Des de menudes hem fet 
vida al casal, hem jugat, hem 
ballat, hem cantat, ens hem 
caigut i ens hem dormit i es que 
aquestes parets ens han vist 
créixer, i membres de la comis-
sió s’han convertit en família 
nostra. Ens han donat de men-
jar la paella o la ma per a des-
filar, ens han comprat un gelat 
o ens han ficat bé la mantilla, 
i puc dir clarament que la falla 
Tetuan és una gran família.
I per a mi aquesta comissió 
forma part de la meua vida, he 
viscut grans moments, he fet 
grans amistats i porte a molta 
gent al meu cor. I si recorde un 

any amb gran estima és el 
1997, aquest va ser un any 
ple d’alegries i il·lusions, 
un anys màgic i irrepetible, 
ens vam convertir Sonia i 
jo en Falleres Majors de la 
nostra volguda falla, i vam tenir la millor Fallera Major, 
Ana la qual va ser una mare per a nosaltres, ens va es-
timar, ens va consolar, ens va fer riure i ballar, i que Ana 
era la millor, divertida i feinera i també amb sentiment 
faller de eixe que corre per tot els cos.

Va ser un any especial, el vam viure intensament amb 
alegria i entusiasme, vam anar a cada acte amb un 
somriure i amb l’orgull de representar a la nostra co-
missió.  Ser fallera Major Infantil, va ser un gran regal, 
ja que recorde cada segon i instant de tot el viscut i el 
fet de compartir-lo amb la meua germana va ser el més 
important, ja que juntes vam venir a l món i aquest fet 
tant important el teníem que passar juntes.

 I si parle de dates importants tampoc puc oblidar el 
2011, ja que aquest anys vaig ser Fallera Major i ja amb 
la maduresa i també la innocència de 23 anys, anava 
a convertir-me en la màxima representant de la meua 
comissió.

Puc estar tranquil.la ja que he complit amb tots els 
càrrecs que he tingut que desenvolupar, amb res-
ponsabilitat, amb ganes i il·lusió, heu he fet de la mi-
llor manera que he sabut, des de el cor, amb estima i 
comprensió, i es que ser fallera és molt més, és viure 
intensament cada segon de la nostra festa, ficar totes 
les forces per a que tot vaja bé, és ballar sense parar, 
cantar fins que no ens quede veu, somiar junt al foc 
renovador del 19 de març, desfilar amb orgull junt al 
nostre estàndard, i jo puc dir que he pogut complir el 
meu somni.

Ser fallera
Sonia i Sandra Colomer Aparici

El sentiment de la tristor
Josep Pérez i Burdeos President Infantil 18/19

Tot va començar al casal un Divendres per la nit 
quan em vaig presentar com a President Infantil de 
la meua falla, la Falla Tetuan Porta de Sant Francesc. 
Va ser una nit que mail oblidaré, molt especial i amb 
molta alegria, alegria que a poc a poc anava conver-
tint-se en tristesa a mesura que passaven els dies i 
arribava aqueixa nit del 19 de Març.

Sentiment de tristesa per el fi de les falles, de la meua 
falla d’aquell any, un any molt especial al costat de qui ha sigut la 
meua Fallera Major Infantil Raquel Blanco i Naval. 
Sentiment de tristesa d’ un comiat d’un any faller molt diferent a 
tots el altres. 

Un any ple de moments únics, persones úniques, actes únics i in-
creïbles on jo representava amb orgull la meua comissió, senti-
ments que al final es convertien en tristesa perquè aqueixos actes 
anaven acabant.

La tristesa és una de les sis emocions bàsiques de l’ésser humà, i 
com a faller que soc desde menut, puc dir que està present desde 
el primer acte de la semana fallera fins a l’últim, el dia de la plantà, 
l’entrega de premis, l’ofrena, i como no, el dia de Sant Josep, un dia 
tan emocionant per als representants de les comissions i al mateix 
temps tant trist perquè tot acaba. 

Però el més trist per a mi és quan arriba el moment que no vols que 
mai arribe. Tot un any esperant i ja a arribat el moment de que tot 
acabe. Arriba el moment de cremar eixe gran momument que ha 
estat engalanant el carrer y ha format part de la meua vida durant 
unes dies. Aqueix sentiment que no vols que arribe mai ha arribat i 
toca pensar que tot ha d’acabar per a tornar a començar.
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Un any ja...No deixe de pensar en això 
des que vaig rebre la proposta, en-
guany, d’escriure un xicotet article en 

el llibret de la falla Tetuan en el que comp-
tara com va ser el meu somni, hui complit 
meravellosament, de ser fallera major…I 
és que no em puc creure que haja passat ja 
tot aquest temps. He estat recordant mol-
tíssims moments especials d’aquests me-
ravellosos anys, perquè van ser dos anys. El 
primer que em ve al capdavant va ser com 
va començar aquella gran aventura i se’m di-
buixa un somriure en recordar-me d’aquells 
moments.
Va ser un dia del mes de maig de 2019. Jo 
estava llegint quan vaig rebre la trucada del 
president de la falla, dient-me que havia si-
gut triada fallera major infantil.
Només tenía 11anys. Després els esdeveni-
ments es van succeir ràpidament com en un 
carrusel de fira. El casal de la falla ple espe-
rant-me per al nomenament, les traques a la 
porta que ja m’acompanyarien en cada acte, 
a la porta de la casa dels meus avis, en la pla-
ceta de la porta de Sant Francesc.
A poc a poc va començar el meu any amb 
tots els seus agradables embolics; els trajes 
(tela, manteletes, pintes, adreç…Menys mal 
que la meua àvia Magda al costat de la meua 
mare van estar al peu del canó!), carrosses, 
menjars i sopars, presentacions i actes, re-
vetles, cercaviles, perruqueries, mascleta-
des, ofrena, cavalcades…De sobte, em toca-
va vestir-me de fallera cada dos per tres en 
qüestió de mesos. 
Vaig gaudir de cada moment al màxim amb 
la resta de falleres majors , aconseguim que 
regnara un molt bon ambient durant tot 
l’any i vaig fer amigues i amics que em duren 
fins hui i per a tota la vida. 

Recorde amb molt d’afecte el dia de la meua 
Presentació. Quina emoció! Malgrat l’ame-
naça de pluja…mare meua la que va caure 
després, l’auditori de Sant Agustí ple, l’esce-
nari preciós, tota la meua família i amigues 
allí, amics de la família. I així va ser que no 
podia contindre l’emoció des que vaig co-
mençar a desfilar pel corredor i diverses ve-
gades més al llarg de l’acte.
Recorde il·lusionada les vesprades de casal, 
preparant cavalcades i altres actes, com 
réiem i que bé ens ho passavem!
La pluja del dia de la meua presentació no 
presagiava la negra i fosca tempesta que 
arribaria després...La situació excepcional a 
causa de la greu i llarga pandèmia que ningú 
s’imaginava en els primers mesos de 2020.
Van ser dos anys llargs i difícils, però en els 
que no vaig oblidar el sentiment faller i vaig 
aprendre a esperar i confiar, unida a la meua 
comissio de falla, que un dia tornarien… i 
vam tornar, en 2022, vaja si vam tornar, amb 
moltes més ganes amb les que ens vam en-
frontar a tot, inclús a la pluja…i vam fer Falles.
Com a recompensa dels mals moments pas-
sats, la situació em va permetre gaudir del 
càrrec de fallera major més temps del que 
pensava, això ha estat bé i mai ho oblidaré.
Durant el meu temps de fallera major vaig 
viure moltíssimes experiències, però sens 
dubte hi ha algunes vivències que guarde 
amb especial afecte. Una de les més impac-
tants per a mi va ser veure com tot el mon 
faller va lluitar en l’Ofrena per a intentar que 
la pluja no ens entelara a les falleres un acte 
tan important. Malgrat els esforços, va suc-
ceir el que ens temíem, però va ser impres-
sionant veure com tots els fallers i falleres 
continuaven al carrer, donant-nos tot l’afec-
te que es puga donar i fent-nos les perso-

Un any ja... del meu somni
de Fallera Major

Rocío Merino Martí Fallera Major 202-22

nes més felices en 
aquells moments. 
El que semblava 
que anava a ser una 
ofrena trista, es va 

convertir en una ofrena diferent, però en-
tranyable i que mai oblidaré. Em va quedar 
un gran agraïment a tots aquelles persones, 
falleres i fallers que ens van fer veure, quan 
tot es complica fins a límits insospitats que 
el sentiment faller està per damunt de qual-
sevol cosa.
Com a fallera major he pogut conéixer de 
prop la grandesa de la nostra festa, la gran-
desa dels fallers i les falleres. He sigut feliç, 
molt feliç i en tots aquest temps tan com-
plicat, he aprés que les falles són solidàries, 
que no hi ha problema de falla, ni època difí-
cil que no es puga remuntar amb la unió dels 
seus fallers i falleres, que els casals són lloc 
de reunió i diversió, però també espai d´es-
coltar, de recolzar, d’ajudar…de sentiment 
i de fidelitat…són l’epicentre d’un profund 
sentiment valencià.
Ha sigut un verdader privilegi per a mi ser la 
representant infantil  de la Falla Tetuan Por-
ta de Sant Francesc de Xàtiva i mirant enrerre 
estic satisfeta del que he viscut des de 2019.
He sentit l’esforç el treball i il·lusió quan to-
tes les notícies i evidències deien que no es 
podia. I he viscut des de la meua talaia privi-
legiada de fallera major experiències i emo-
cions que guarde per a sempre.
Tres anys després encara tinc molt clar el 
que significa la paraula germanor fallera. 
Tornarem déiem…..i vam tornar, gràcies a la 
germanor, per seguir la festa de les falles de 
Xàtiva. Fent balanç em sent afortunada per 
haver viscut este somni que m`ha ensenya’t 
a estimar mes la festa fallera i crec que mai 
deixaré d’estimar-la.

Encara que més llarg del que em tocava este 
temps ha passat de pressa. Hui gire la vista 
enrere i vull recordar-me de totes aquelles 
persones que he vist treballar amb il·lusió 
per les Falles en Xàtiva i, especialment, per 
la Falla Tetuan.
Tanque els ulls i em venen a la ment i al cor 
molts records de la meua família, del meu 
President, dels meus fallers i falleres, de les 
meues amigues i amics… de totes aquelles 
persones que m’han ajudat, hi han col·labo-
rat, m’han vestit, pentinat o pintat… perquè 
este somni de ser fallera major infantil de la 
Falla Tetuan-Porta de Sant Francesc haja es-
tat potser, fins ara, una de les millors coses 
que m’han passat en la meua vida. Hui sé que 
l’experiència ha estat meravellosa, que tor-
naria a dir que sí, si el temps poguera tornar 
enrere. 
I ara continue orgullosa en la meua falla de 
tota la vida, la del barri dels meus “abus”, del 
meu col·legi… Vaig eixir de fallera major com 
una xiqueta i ara ja quasi soc una dona falle-
ra més, amb les meues amigues i amics que 
han creixcut amb mí.
Podran passar els anys, però mai oblidaré 
este somni d’haver sigut fallera major de la 
Falla Tetuan Porta de Sant Francesc, una xi-
coteta comissió de Xàtiva però gran de cor, 
esperit e historia fallera. De la meua expe-
riencia com a fallera major m’emporte mi-
lers de bons moments, somriures i estima 
sincera. Ser fallera major m`ha ajudat a ser 
millor persona, més bona fallera i de segur 
que tot el viscut em servirà, allà per on els 
camins de la vida em duguen.
I per supossat, sense deixar pensar mai que 

visquen les Falles i
que visca la Falla Tetúan.
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50 anys en imatges 50 anys en imatges
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50 anys en imatges 50 anys en imatges
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COL·LABORADOR
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La Comissió de la

Falla Tetuan

Porta de Sant Francesc

agraix a les

entitats comercials

la seua col·laboració

en aquest llibret i

vos desitja a tots

Unes Bones Falles!


