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Les falles de Xàtiva són declarades Bé dʼInterès Cultural 

Immaterial, Festa dʼInterès Turístic Autonòmic i Patrimoni 

Immaterial de la Humanitat.

El present llibre ha participat en la convocatòria dels premis 

de la Generalitat per a la promoció de lʼús del valencià de lʼany 

2023.

El present llibre ha participat en la convocatòria dels Premis 

de les Lletres Falleres.

El present llibre s´ha presentat al Concurs de Llibrets de 

Falles, organitzat per la Junta Local Fallera de Xàtiva.

LʼA.C. Falla Abú Masaifa ha sigut beneficiària de la subvenció 

atorgada per la Diputació de València per a les falles 2023.
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definir al conjunt d'universos, segons les 

hipòtesis que afirmen que existeixen 

universos diferents al nostre. L'estructura 

del multivers, la naturalesa de cada univers 

dintre d'ell, així com la relació entre els 

diferents universos que el constitueixen, 

depenen de la hipòtesi de multivers 

considerada.

En aquest llibre hem volgut mostrar com 

seria una de les possibles versions de 

multivers faller. I diem una de les possibles, 

perquè quan ens posem a parlar de 

multiversos i universos paral·lels les 

possibilitats poden ser infinites, tot depén 

de la imaginació de cadascú.

El nostre multivers faller està constituït per 

9 universos fallers: desig, seducció, festa, 

possibilitats, diversitat, bogeria, sàtira, 

fantasia i records.

Al llarg del llibre realitzarem un viatge 

virtual per tots aquests universos que 

conformen el multivers faller, travessarem 

els portals que ens traslladaran d'un 

univers a l'altre, i tal vegada  cadascú de 

vosaltres descobrirà nous portals que els 

transporten a altres dimensions. 

A l' , com el seu univers faller dels desitjos

nom indica, trobarem els desitjos dels 

nostres representants i també de falleres i 

fallers de la comissió en relació a la festa.

L' és el lema univers faller de la seducció 

del nostre monument i en aquest univers, a 

més de l'esbós i l'explicació, trobarem les 

persones seduïdes per aquesta festa i 

intentarem esbrinar què és allò que tenen 

les falles que ens sedueix tant als fallers.

Continuarem amb l'univers faller de la 

festa, on coneixerem quins són els actes 
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programats i analitzarem l'evolució del 

programa d'actes de les falles de Xàtiva al 

llarg dels anys.

El viatge continuarà per l'univers faller de 

les possibilitats, que és en realitat un 

multivers faller de les possibilitats, perquè 

la nostra és una festa viva i canviant que 

s'adapta als nous temps i a les noves 

situacions, que ha evolucionat al llarg del 

temps i a la que encara li queda molt de 

camí per recórrer, camí en el qual les 

possibilitats són infinites.

La següent parada serà l'univers faller de 

la diversitat perquè les falles són una 

festa diversa, o així haurien de ser. En 

aquest univers coneixerem de primera mà 

experiències de persones diverses al món 

de les falles.

Arribarem a continuació a l'univers faller 

de la bogeria, sí, és clar, perquè els fallers 

de bogeria anem prou sobrats, començant 

per la bogeria de cremar cada any unes 

obres d'art exposades tan sols uns dies al 

carrer i acabant per tot el que podem fer al 

llarg de l'any sense res a canvi, tan sols per 

amor a la festa. En aquest univers 

trobarem relats bojos que conten històries 

d'universos paral·lels on les coses són ben 

diferents a com les coneguem.

Seguirem amb l'univers faller de la 

sàtira. Les falles sense sàtira no serien 

falles i per això en aquest univers i sense 

ànim d'ofendre a ningú hem fet una 

xicoteta recopilació de cartells satírics que 

esperem que s'agarren amb humor.

Travessant el següent portal arribarem a 

l' . Entrarem univers faller de la fantasia

al món infantil on de la mà d'Abu i Masaifa 

coneixerem els nostres representants 

in fant i l s ,  l 'esbós i  exp l i cac ió  de l 

monument, els membres de la comissió i 

els seus universos fantàstics, llegirem 

relats, aprendrem sobre dinosaures i 

ajudarem Abu i Masaifa a obrir el portal per 

poder tornar a casa.

I per últim, arribarem a l'univers faller 

dels records on farem un repàs de 

l'exercici anterior i ens acomiadarem dels 

seus representants.

Desig, Seducció, Festa, Possibilitats, 

Diversitat, Bogeria, Sàtira, Fantasia i 

Records són conceptes que al cap i a la fi 

ens porten al significat de la paraula 

FALLES. Tots junts giren al voltant 

d ' a q u e s t a  f e s t a  c o n f o r m a n t  e l 

MULTIVERS FALLER. Perquè què són les 

falles sinó els  de persones que DESITJOS

es deixen  per una SEDUIR FESTA 

D I V E R S A ,  a m b  m ú l t i p l e s 

POSSIBILITATS ,  impregnada de 

SÀTIRA,  i, per què no, FANTASIA

BOGERIA i que sempre ens deixa els 

millors . RECORDS



8

PORTADA LLIBRE 2023

Susana Martínez Gomar



9

E
X

P
L
IC

A
C

I
Ó

 D
E
 L

A
 P

O
R

T
A

D
A

El món faller necessita els seus justos 

i n g r e d i e n t s  p e r  a  q u e  e l  s e u 

desenvolupament  s iga  cord ia l , 

solemne i festiu.

Però el nostre particular multivers 

faller es compon de 9 ingredients que 

f a n  l e s  n o s t r e s  f a l l e s  m é s 

p a r t i c i p a t i v e s ,  i g u a l i t à r i e s  i 

sostenibles.

El primer de tots els ingredients, . DESIG

Una fallereta dintre de la seua llàntia 

màgica està disposada a concedir tots els 

desitjos dels fallers.

Després trobem a . Una SEDUCCIÓ

majestuosa dama que amb els seus 

encants seduirà a tots els visitants del 

nostre monument gran, sent aquest el seu 

lema.

A continuació trobem a . Un  FESTA

dolçainer jovial que amb la seua poca 

vergonya i la seua dolçaina ens ensenyarà 

tot el que cal per a conèixer a fons aquesta 

festa.

POSSIBILITATS, aquest ingredient és un 

ventall obert a totes les opcions per a que la 

festa s'adapte i evolucione a un món més 

actual.

DIVERSITAT, aquest ingredient és una 

peça de puzle,  necessària per a que tota 

persona encaixe a un món on certes coses 

no estan ben vistes.

Un dels ingredients més neceasaris, i 

d'aquest sempre es necessita més dosi és 

la , un mico tarambana amb ulls BOGERIA

hipnotitzats farà que en la nostra memòria 

queden històries i vivències dʼallò mes 

divertides.

La , un ingredient molt pallasso i SÀTIRA

destartalat que fa aquest món un poc més 

divertit amb una mescla justa d'espectacle 

i humor.

El pròxim ingredient és . Un   FANTASIA

dinosaure juràssic que naixerà en un 

univers on tot és massa fantàstic i paralel.

I per acabar introduirem l'últim dels 

ingredients, . Aquesta càmera RECORDS

fotogràfica ens deixarà per sempre en la 

memòria els moments més especials.

Tots aquests ingredients cuinats amb 

ganes i a foc lent donen com a resultat 

el nostre particular multivers faller 

representat en aquesta portada.



10

006 MULTIVERS FALLER.

009 EXPLICACIÓ DE LA PORTADA.

013 CARTELL OFICIAL FALLES A 

XÀTIVA 2023.

014 SALUTACIONS.

021 UF/01 - DESIG. 

024 PRESIDENT.

Pablo Benito Climent.

026 FALLERA MAJOR.

Laura Sierra Sanchis.

029 DESITJOS FALLERS.

033 UF/02 - SEDUCCIÓ. 

037 ESBÓS MONUMENT GRAN 2023.

038 EXPLICACIÓ MONUMENT GRAN 

2023.

052 PERSONES SEDUÏDES.

056 FALLERA MAJOR DE XÀTIVA 

2023.

059 SI UN FALLER POGUERA DIR...

Veronica Pérez Lloret.

061 SEDUZIONE FALLERA.

Leticia García Martínez.

063 UF/03 - FESTA. 

066 PROGRAMA DʼACTES.

069 LʼEVOLUCIÓ DEL PROGRAMA 

DʼACTES DE XÀTIVA.

Alberto Ordiñana Gil.

073 UF/04 - POSSIBILITATS. 

077 EVOLUCIÓ DE LʼUNIVERS FALLER 

A XÀTIVA: EL QUE VA DʼAHIR A HUI.

Josep Sanchis Martínez.

085 QUÈ PASSARIA SI...?

Joan Quilis Rodenas.

089 I SI... FEM FALLES INCLUSIVES?

Lucia Sinisterra Cariñena.

092 I SI... FEM PLENA IGUALTAT?

Raúl Puerta Lorenzo.

095 I SI... FEM GERMANOR FALLERA?

Begonya Martínez Casanova.

Í
N

D
E
X



11

145 UF/07 - SÀTIRA. 

149 CARTELLS SATÍRICS

Agafeu-sʼho amb humor.

159 UF/08 - FANTASIA. 

164 PRESIDENT INFANTIL.

Xavi Moran Garcia.

166 FALLERA MAJOR INFANTIL.

Alba Perucho Soler.

169 ESBÓS MONUMENT INFANTIL 

2023.

170 EXPLICACIÓ MONUMENT 

INFANTIL 2023.

176 FITXA T-REX.

178 PERSONES FANTÀSTIQUES.

180 MULTIVERS FANTÀSTIC.

182 LES FALLES SUBMARINES.

Neus Vidal Anaya.

184 FITXA BRAQUIOSAURE.

185 FITXA STEGOSAURE.

187 EL MEU MILLOR AMIC.

Ximo Cerdà Boluda.

191 FITXA PTERODÀCTIL.

193 ABÚ I MASAIFA

196 VICENTET I VICENTETA 

SʼEXTRAVIEN A METADINO.

Olga Calvo Martí.

196 ALFONS I LA MÀQUINA DEL 

TEMPS.

Xavi Moran Garcia.

198 FITXA VELOCIRAPTOR.

199 FITXA ESPINOSAURE.

200 AJUDEM A ABU I MASAIFA

206 JOC VIRTUAL.

207 UF/09 - RECORDS. 

210 COMIAT REPRESENTANTS 2022.

214 PREMIS 2022.

215 FOTOS DE FALLERS I FALLERES 

DE LA COMISSIÓ ABÚ MASAIFA.

235 GUIA COMERCIAL. 

097 I SI... FEM FALLES MÉS 

OBERTES?

Letícia García Martínez.

100 I SI... FEM FALLES SOLIDÀRIES?

Víctor Navarro Granero.

103 I SI... FEM FALLES SOSTENIBLES?

Jordi Carrascosa Moyano.

105 UF/05 - DIVERSITAT. 

109 FALLES DIVERSES I INCLUSIVES.

Dafne Gómez Royo.

111 UN FALLER DEL MARROC.

Abdelatif Ouassine El Haimar.

113  DʼAMÈRICA A LES FALLES.

Rosanne Method.

115 ELS PADRINS.

Josep Rubio i Pepe Alonso.

117 LA DIVERSITAT EN EL MÓN DE 

LES FALLES.

Lorena Gonzalez Morell.

118 COM INCLOURE A LES PERSONES 

AMB DIVERSITAT FUNCIONAL A LES 

FALLES.

Belén Soriano Megias.

121 UF/06 - BOGERIA. 

125 DELOREAN FALLER.

Letícia García Martínez.

126 IGUALMENT.

María Albors Calduch.

129 QUE NO TʼACABES MAI.

Rebequeta dʼEntretemps.

131 AI, DIARI, DIARI...

Olga Calvo Martí.

132 LʼILLA DEL MATALAFER, QUE NI 

FEIA NI DEIXAVA FER.

Elena Trabajo Bedrina.

135 EL MULTIVERS DEL MÓN AL 

REVES.

Tomás Palomares López.

137 UNES FALLES CAPGIRADES.

Mentxu.



12

CARTELL OFICIAL FALLES A XÀTIVA 2023

Susana Martínez Gomar



13



14



15

A
L
C

A
L
D

E
 D

E
 X

À
T
I
V

A

R
o
g

e
r 

C
e
rd

à
 B

o
lu

d
a
.

Benvolguts amics i amigues de la falla Abú 

Masaifa:

Vull agrair-vos la invitació a saludar-vos 

des d'aquestes pàgines del llibret de la 

comissió Abú Masaifa, en un any on hi ha 

moltes esperances dipositades. Em 

complau enormement l'aposta decidida 

que heu fet en l'apartat de monument, 

amb les dues falles en la secció especial. 

Plantar un bon monument sempre és una 

opció encertada, ja que és aquest allò que 

dona sentit a la festa fallera.

Ara s'aproximen els dies de màxima 

intensitat per als membres de la comissió, 

però l'activitat fallera s'estén al llarg de 

l'exercici. Des d'aquest punt de vista, cal 

destacar que la fal la Abú Masaifa 

desenvolupa un importat paper com a 

entitat cívica que dinamitza l'activitat en el 

barri més jove i poblat de la ciutat.

Per aquest motiu vull agrair-vos i ficar en 

valor el treball que feu durant tot l'any, tant 

la comissió d'Abú Masaifa com la resta de 

les comissions falleres xativines, un treball 

que fa possible que Xàtiva brille amb la 

festa fallera engalanant els nostres carrers 

amb el color dels monuments, la música, 

l'espectacle de la indumentària fallera i de 

la pirotècnia.

Ara arriba el moment de gaudir de la festa i 

així vos ho desitge a tots els fallers i falleres 

d'Abú. Creuem els dits per tal que l'oratge 

acompanye, però si no es així estic segur 

que sabreu fer d'aquesta celebració un 

exemple d'harmonia i bona convivència.
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Xàtiva ja fa olor de pólvora. Caminem cap a 

les Falles de 2023, i ho fem amb la plena 

convicció que seran les primeres falles amb 

plena normalitat després de la maleïda 

pandèmia. Al llarg de tot aquest temps, 

hem aprés molt, i ens ha ensenyat a estar 

units, ser responsables i, comprendre que 

les Falles i els seus fallers i falleres són part 

fonamental de la ciutat.

A q u e s t  a n y  c o m p t e u  a m b  g r a n 

representació fallera a la ciutat. La Fallera 

Major de 2023, Laura Hernández forma 

part de la vostra comissió. Estic segura que 

estareu molt orgullosos d'ella, i que sabrà 

representar Xàtiva a la perfecció.

I, com no, he de parlar de Celia Gorrita, la 

primera presidenta de la Junta Local Fallera 

de Xàtiva que també pertany a Abu 

Masaifa. Amb ella, fem un pas avant en 

matèria d'igualtat en les falles, i estic 

segura que compta amb tot el vostre 

suport, igual que està comptant amb el 

suport de tots els fallers i falleres. 

A més, la Falla Abu Masaifa afronta aquest 

exercici 2023 en el més alt: amb els dos 

monuments en secció especial. Això indica 

que la comissió aposta pel seu monument, 

i pel compromís per la festa de les Falles. 

Enhorabona per aquesta decisió! Estic 

segura que aquesta s'estendrà en el 

temps.

Només em queda desitjar a tota la comissió 

que passen unes bones falles, amb 

responsabilitat i bon fer. Per això, espere 

que tingueu una setmana plena d'alegria, i 

germanor fallera; i que gaudiu al màxim de 

cada moment. 

Bones falles 2023. 
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plantem el cadafal, i les mil activitats amb 

les que gaudíem al llarg de tot l'any. 

Com tota comissió, ha tingut els seus 

moments. Alguns molt durs, els quals ens 

han obligat a agafar aire i treballar dur i, 

d'altres, que han sigut més senzills i 

agradables on tot ha estat més fàcil. Però, 

en el món de les falles, tots ells són 

necessaris per arribar on està hui la 

comissió. 

Hui, Abu Masaifa és una comissió en plena 

evolució que aposta per cultura literària, 

amb la creació de llibrets que van muntant 

escalafons per la gran dedicació i estima 

dipositada en ells, apostant per la crítica i la 

sàtira; les cavalcades, estudiades, 

pensades i treballades; aposta per 

l'exaltació de la figura fallera, un protocol 

docte i seriós que correspon a cada 

moment determinat i també, amb el to 

d'humor que ens caracteritza; aposta per 

la injecció econòmica als cadafals per oferir

obres d'art més majestuoses any rere any. 

Poder gaudir dels dos monuments a la 

secció especial de la població i, el més 

important, aposten per ells i per elles. Per 

fer que tot faller i fallera de la comissió se 

senta bé, estimat, actiu i productiu. 

Fallers i falleres d'Abú Masaifa, anem a fer 

d'aquest, un any molt especial, ara més 

que mai, tots junts, gaudim de les nostres 

estimades falles. Comencem a traure la 

indumentària, que es plenen els carrers de 

colors, comprem traques i masclets, fem 

soroll per tot arreu. Comencem el compte 

enrere perquè ja està ben a prop la nostra 

anhelada setmana fallera.

Gaudim del que ens ve per davant, visquen 

les falles, i visca la falla Abú Masaifa.

Benvolguda família fallera, aquest any tinc 

el privilegi de poder fer aquesta salutació al 

llibret de la meua estimada comissió.

Per a mi, parlar d'Abu Masaifa és parlar de 

vida. Si agafe la primera foto de fallera que 

tinc, em porta a una presentació, a la qual 

no vaig voler eixir en comprovar la gran 

quantitat de gent asseguda al pati de 

butaques. 

I ací estic hui, 33 anys després, escrivint al 

llibret de la nostra comissió i des de la 

figura de la Presidència de la Junta Local 

Fallera, qui m'ho diria!

Abu Masaifa és una comissió creada a 

l'exercici 85/86, la qual, des dels seus 

inicis, va agafar molta força, sent en pocs 

anys de vida la comissió amb el cens 

infantil més nombrós de la ciutat. Recorde 

berenars que ocupaven tot el carrer on hui 
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UF/01 - DESIG.

Desig és el primer dels universos fallers, doncs al món de les 

falles, com a la vida en general, quasi tot comença amb un 

desig. Desitjos de falleres i fallers que somien la seua festa, 

els monuments, els actes, representar a la seua comissió... 

Desitjos de falleres i fallers que somien les falles. I si... 

imaginem un univers on tot allò que es desitja es converteix 

en realitat?

Aquest és eixe univers, és l'univers faller dels desitjos.
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Abú Masaifa VOL mantenir el nivell dels 

llibrets, presentacions, cavalcades, festa i 

falles, on tots els fallers i falleres treballem 

durament tot l'any, mantenint la nostra 

mentalitat d'innovació, d'il·lusió i sobretot 

de superació any darrere any. 

Aquest any, per primera vegada en la 

història de la nostra comissió, tindrem les 

dos falles a la secció especial, no hi ha cosa 

que més ens il·lusione, ja que tot açò és 

fruit de tot el treball realitzat durant tots 

aquests anys enrere.

És una sort i un privilegi ser president de 

falla, però ho és més ser president 

d'aquesta comissió. La Falla Abú Masaifa és 

més que una falla. És una fàbrica de 

somnis, d'alegria i de festa.

Dirigint-me ara a les nostres falleres 

majors, Laura i Alba, i al president infantil 

Xavi, vos demane que gaudiu al màxim 

durant tot l'any, i disfruteu i viviu les falles 

amb la màxima intensitat, ja que serà un 

record que guardareu per sempre al vostre 

cor.

És un plaer compartir aquest any al vostre 

costat.

I com a última cosa que vull recomanar als 

nostres fallers i amics, que no hi ha cosa 

més bonica que estar enamorat, així que 

vos desitge que visqueu les falles 

enamorats de la Falla.

Visca Xàtiva, visquen les falles i visca la 

Falla Abú Masaifa!

Estimats fallers i falleres, és un honor 

presidir la que per a mi és la millor falla, no 

de Xàtiva, sinó de tots els universos. I no 

ho és pels premis que s'emporta, ho és per 

la gent que la forma.

Aquest any voldria seguir aquesta 

aventura en aquest univers faller amb la 

supermotivació de portar la falla per un 

camí ple d'èxits i de feina ben realitzada. 

Però tot açò no podria ser si no fora perquè 

estic acompanyat d'un gran equip, un 

equip que si no fos per ell, tot seria 

impossible. Un equip que sap ben bé el que 

VOL! 

Equip al que vull agrair tot el treball que 

està realitzant, ja que és molt difícil traure 

una falla avant. La falla suposa un projecte 

que dura tot l'any, i aquest no podria dur-se 

a terme sense tot el treball que es realitza 

dins i fora del casal.
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Desitge germanor i unes falles

fenomenals.
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Parlant de família, un 19 de març la vida 

em va donar els pares i germà que tinc, de 

la que orgullosa puc dir ben alt que forme 

part de la FAMÍLIA SIERRA SANCHIS, i 

quina sort la meua que el destí em donara 

als pares i germà que tinc, amb els que he 

crescut i m'han format com a persona. Per 

altra banda, gràcies a les llums del teatre, 

avui tinc a la meua filla, Àfrica. Una 

persona que sap bé què és i que requereix 

ostentar aquest càrrec. Sempre ha sigut 

una apassionada del món faller i enguany 

m'ha sorprès vore com ha crescut i amb 

quina cura i estima ha treballat a l'ombra 

perquè els meus actes foren complets i 

màgics. Gràcies falles per donar-me el 

tresor mes valuós que tinc.

Parlant d'amistats, què bonic és conèixer a 

persones de diferents edats i caràcters i 

convertir-les en amigues; amigues de falla, 

amigues de quadrilla, amics de la meua 

parella, amigues de les parelles de la meua

parella, amigues d'amigues, amigues que 

avui en dia puc dir que són família. Si no 

fora pel món de les falles, no tindria l'ampli 

ventall d'amistats i del que em sent 

orgullosa i al que estic eternament agraïda. 

Elles han fet que enguany els dies grisos 

foren plens de color, i han fet que tots els 

meus actes siguen espectaculars, superant 

la realitat a les expectatives.Gràcies falles 

per ficar a aquestes personetes a la meua 

vida i que em donen vida.

Parlant d'amor, avui puc dir que compartisc 

la vida amb el president d'aquesta 

comissió. Destí o casualitat, viatge 

novament a un altre univers, on ja abans 

vàrem tindre un vincle molt especial, i a 

data d'avui és la persona que em 

complementa, la persona que em 

consenteix, la persona que està sempre al 

meu costat passe el que passe, la persona 

amb qui ric i plore, la persona que em dona 

vida i la persona amb la qual vull fer-me 

major.

Vaig vindre al món el 19 de març de 1986, i 

el que no sabia era que la meua vida estaria 

lligada al món de les falles.

No soc fallera de bressol, però puc dir 

orgullosa que avui en dia les falles m'han 

donat la vida. Tirant la vista enrere com si 

es tractara d'un viatge a un altre univers, fa 

21 anys que ma mare va decidir 

inscriure'm a la comissió com a mesura de 

salvavides, i per causa del destí, ma mare 

em torna a donar l'espenta perquè 

enguany ostente aquest càrrec altra 

vegada com a mesura de salvavides. Dos 

salvavides que m'han donat la vida. Puc dir 

que ma mare m'ha donat la vida tres 

vegades, i totes elles envoltades pel món 

de les falles.

Però les falles no m'han donat tan sols la 

vida, les falles m'han donat tot el que tinc, 

família, amics, amor, vida. 
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Gràcies falles per fer coincidir els nostres 

camins.

Enguany, la vida m'ha donat un revés, però 

m'ha ensenyat a valorar els moments, les 

sensacions, els sentiments, els records. 

Vivim en un univers en el qual tot va molt 

ràpid, nosaltres anem ràpid, no valorem el 

que tenim, i el temps vola i si alguna cosa 

desitge és que tirem el fre de mà, i valorem 

el temps que compartim junts, família 

fallera.

Valorem als amics, valorem a la família, 

valorem al nostre amor, i que mai siga tard 

per a fer allò que sempre has desitjat.

Enguany, jo vaig a gaudir del càrrec que 

ostente per ells, pels meus amics, la meua 

família, el meu amor, però sobretot per tu, 

PAPÀ.

En l'univers que estigues sé que estaràs 

orgullós de vore com he sabut afrontar la 

vida després de la teua partida. Sé que ens 

tornarem a retrobar en l'univers on ara 

estàs i espere que allí hi haja falles, i 

estigues gaudint d'una bona mascletà amb 

una bona cervesa, com ací feies.

Amics, família, enguany anem a gaudir del 

temps de què disposem per a poder viure 

de les falles 2023.

Desitge que les persones valoren

el temps del que disposem per a

gaudir de les falles, i no sols la

setmana de falles, sinó els 365

dies de l'any. Desitge que gaudim

tots junts del temps de falles.
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DESITJOS FALLERS
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Desitge que les falles mai s'acaben.

Desitge que mai es perda l'esperit

faller, el voler i estimar la nostra

festa des de les seues arrels. Així

com mantindre un ambient de

germanor amb tot el col·lectiu

faller, és el que ens fa grans. I per

demanar, diré també que l'oratge

ens respecte per poder fer tots i

cadascun dels actes fallers, que

amb tanta il·lusió esperem viure

tots i totes.

Desitge de forma utòpica que les

difícils situacions econòmiques,

sanitàries i socials no afecten mai

més al col·lectiu faller.

Desitge que guanyem molts

banderins.

El meu desig és acabar el llibre a

temps.

El meu desig és que hi haja unitat i

bones relacions entre tots els

fallers al nostre casal, per anar tots

a una, sempre implicats en cada

acte i baixant quasi tots els

divendres per fer FALLA. 

Desitge unes falles en pau i

harmonia, amb bon rotllo entre

tots.

Desitge unes falles tenyides de

blau.

Desitge que no ploga i que puguem

gaudir de cada acte.

El meu desig és que l'amor

continue florint al sí de la nostra

comissió.

Desitge que Alba i Xavi gaudixquen

al màxim junt amb les seues

famílies.

Desitge tindre a temps tots els

articles d'aquest llibre.

Desitge que tinguem més

germanor i que no ploga ni faça

vent, sinó bons dies de sol per

poder disfrutar molt més de les

falles.

Desitge viure i estimar les falles

com la meua família.

Desitge que cada vegada més

persones es deixen seduir pel món

faller.

Hem demanat als membres de la 

comissió que formulen els seus desitjos 

per a les falles 2023 o per a la festa de 

les falles en general, i aquest és el 

resultat. 
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Desitge que no ploga.

Desitge que tots gaudim d'unes

falles que no oblidem mai i que faça

molt bon temps, com solem dir  que

“faça dies de falles”.

El meu desig és que no ploga, que

tots els fallers puguem disfrutar

d'unes falles amb traques,

despertades, una ofrena on les

Falleres Majors i Presidents

d'aquest any puguen emocionar

se..., que la gent puga eixir a vore

els monuments, poder ballar pels

carrers en la nostra

“recorreguda”..., en definitiva que

les puguem viure i disfrutar. 

Desitge que els nostres

monuments siguen tan especials

que siguen visitats per moltíssima

gent.

Desitge unes falles iguals o millors

que les d'abans de la pandèmia.

Desitge que pugam compartir

temps i disfrutem com a família

fallera.

Desitge que per als nostres

representants siguen inoblidables.

Desitge que l'esperit faller es

contagie a tot el món.

Desitge que la tradició fallera

seguisca arribant als més menuts.

Desitge que no ploga, encara que

sone típic.

Desitge que els més menuts

puguen conèixer els valors que

envolten el món de les falles.

Desitge que tota persona admire i

valore el treball d'un gran col·lectiu

que treballa unit per una il·lusió.

Desitge que tot el món puga

complir els seus somnis fallers.

Desitge que tot el món puga formar

part activament d'aquesta festa.

Desitge guanyar el premi a la millor

falla.

El nostre desig? El nostre desig és que 

es complisquen tots els vostres.
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UF/02 - SEDUCCIÓ.

La seducció és l'acció o l'efecte de seduir, és a dir, d'atraure, 

captivar o exercir una irresistible influència sobre algú. Per 

als fallers, les falles tenen eixe poder, ens sedueixen, ens 

atrauen i ens atrapen.  Al segon dels universos fallers, totes 

les persones es deixen seduir per l'encant i la màgia 

d'aquesta festa, és l'univers faller de la seducció.
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MONUMENT GRAN 2023

SECCIÓ ESPECIAL

Lema: Lʼunivers de la Seducció.

Artista: Erik Martínez Moncho.

Explicació: Rafa Tortosa Garcia.
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Sinopsi.

Situat en el segle XVIII, en plena època de 

la il·lustració, el cadafal planteja la seducció 

i l'ús de distintes armes usades per 

escometre-la satisfactòriament. Assistim a 

amors i desamors així com diverses 

coentors que esdevenen a la Xàtiva del 

segle XXI.

Introducció.

De ben segur que, més d'una vegada, 

hauràs estat seduït per alguna cosa. El 

desig ha esdevingut en necessitat i la 

lluentor de les coses t'haurà fet claudicar. 

La seducció és el que té, aquella força 

d'atracció per ajuntar persones o acomplir 

el desig d'allò que no tenim:

És condició humana,

i tothom ho sap ben bé,

que u sempre demana

desitjar el que no té.

El desig ve generat

per una força d'atracció,

que enganya el nostre cap...

Benvinguda seducció!

En paral·lel orbita

l'univers de la seducció,

de grandària infinita

i, de realitat, a muntó.

Fantasia a borbollons

sol dur la seducció,

que barreja intencions

de gelosia i il·lusió.

La vanitat, l'egoisme,

l'enveja... tot pot ser.

L'afany de protagonis...

Tot plegat: desig del PODER.

A la Xàtiva del rovell,

la del centre de "l'ou-nivers",

sembla haver-hi molt de nivell

amb seduccions i poders.

De les accions, destacar,

la gran seducció del PODER.

Per si no et queda clar:

la poltrona de Roger.

La seducció pel poder.

La falla té com a coronament a tres dones 

que coquetegen amb el pretendent a la 

trona. No serà tasca fàcil l'elecció:

Assegut, mostrant orgull,

sembla deixar-se voler.

El xicon mira de reüll

a qui s'arrima al PODER.
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La xarxa s'ha rebentat,

una reparació cal fer,

tot s'ha fotografiat

però, no apareix Roger?

A Roger i a Nacho Reig

la situació els ha desbordat

i, com si no passara res,

miren cap a un altre costat.

Com si els feren la punyeta,

l'associació del nucli vell,

davant el tema, apret...

S'arreglarà el desgavell?

Tres gossos i una seducció interruptus.

A esta falla no podia faltar la seducció 

animal. En aquest cas, tots coneguem la 

seducció experimentada per tres gossos:

Ara fa quasi huit anys

tres feren una gossada.

Per mossegades i danys

va haver-hi desbandada.

La gosseta, ben plantada,

és qui tornà a manar,

ja que fou acaronada

per gossos sense collar.

S'hi va llevar les puces,

volia companys amb boç,

un passeig sense excuses

i que no li furtaren l'os.

Tenim un gos, que la munta,

que del poder quedà nul.

A l'oposició despunta...

Li segueix donant pel cul.

Miquel deixa de lladrar,

ja no vol més rebolcons.

Amor aspira guanyar

les pròximes eleccions...

La intenció de les xicones

és seduir al cavaller,

qui elegirà, a bones,

mantindre's en el PODER.

Una relació d'esquerres,

o, potser, picant per la dreta.

Trios o relacions obertes...

O qualsevol altra oferta.

Ja queda poc per saber

com queda la seducció,

qui forma part del PODER

i a qui pertany cada escaló.

Seduïts per les propostes,

votarem amb decisió.

Facen vostés les apostes

que jo faré una proposició:

"Que qui vullga ser alcalde

que siga d'aquesta falla,

atès que és considerable

el poder d'Abú Masaifa.

Fallera major de Xàtiva,

la Presidenta de la local,

la Reina de la Fira...

Esta comissió té historial!”

La font dels desitjos.

D'entre les mil fonts de Xàtiva, no hi podia 

faltar la dels desitjos. Nogensmenys, la 

font sembla tindre filtracions per tot arreu:

Xàtiva és coneguda

com la ciutat de les mil fonts.

Aigua que ara és temuda,

ja que ix per molts carrerons.

Doncs cal parar atenció:

l'aigua torna a ser tallada!

Hi ha un altre rebentó

a la xarxa deteriorada.
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Però sense pena ni glòria

i sense res més a destacar,

passarà a la història

per haver comprat el radar.

Seduïts per les fotos.

Sembla que la corporació municipal ha 

estat seduïda amb allò de fer-se fotos en 

qualsevol esdeveniment municipal i poder 

ser penjades a les xarxes socials de 

l'ajuntament. Està molt bé fer visible el 

treball que realitzen i, en este cas, s'hi pot 

justificar la fotografia però, altres vegades, 

l'afany de protagonisme està de sobra. El 

cas, que l 'ajuntament ha fet una 

competició amb aquest tema:

Allò de "fer-se visible"

i desitjar popularitat, 

fa que u siga susceptible

de ser fotografiat.

Serà precís tot açò,

que de forma compulsiva,

s'hi vullga fer ressò

d'esta pràctica adictiva?

Presentant qualsevol cosa,

una fireta o programació,

una regidora s'hi posa

amb tota la intenció.

Vista la gran compulsió

que practica este govern

aprofitem l'ocasió

per publicar el topten:

Un gos deixà de manar,

compromís no li faltava.

Fa temps que parà de lladrar

quan patí la rebolcada.

I ben bé pot ser un gat

en lloc d'un gos xicotet.

De colònies només ha parlat

el desaparegut Minguet.

Seducció, tocata i fuga.

Com s'ha comentat amb anterioritat, la 

seducció pel poder és molt intensa. Els 

principis solen ser il·lusionants i plens de 

felicitat. Els finals no ho solen ser tant. Ho 

confirmem amb un viatge sense arribada:

Podria ser el tren d'Alcoi,

inclús el que va a València.

Carruatge amb cavall moll,

per destí: la indiferència.

Hi podria haver sigut

un interessant viatge,

però Ciutadans, fotut,

ha parat el carruatge.

A Maria i a Juan Giner

els obligaren a baixar.

Està qui es manté al poder

i el qui ja ha vist el final.

Maria s'ha quedat dins

portant Teatre i Falles,

i ajudant els "cosins”...

a canvi de quatre rialles?

Potser, estiga treballant

al tancat museu de les Falles.

La reforma està tarda...

Arribarà a posar-se les medalles?

Qui feia de carreter,

fins que fou expulsat,

és el regidor Giner,

qui sembla ser "honrat". TOPTEN
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TOP1
Sense dubte, el primer

el nostre alcalde, Roger.

TOP2
Segona, sense cap pero,

està Raquel Caballero.

TOP3
La tercera, a un pam,

tenim a Maria Beltrán.

TOP4
Amb la joventut arrassa,

la quarta, Lena Baraza.

TOP5
No sʼagafeu cap cabreig...

el cinquè és, Nacho Reig.
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TOP6
I Ricard, en sisena posició,

no es perd cap ocasió.

TOP7
Fent-se fotos en la faena

Xelo Angulo va setena.

TOP8
Huitena, amb bon bagatge,

Reme i el seu reciclatge.

TOP9
Encara que al pòdium seʼn fa un ou,

Aldavero va el que fa nou.

TOP10
Desè, amb fotos sense parar,

Juan Giner i el seu radar.
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Seducció verda?

La natura ens seduix. Els arbres, les 

plantes, els pardalets, les floretes, els 

rius… Tot aquest conjunt de verdor ens 

dona pau, tranquil·litat i harmonia. Hem dit 

verd? Doncs a algú li seduix més el negre:

Amb tot el seu plomatge

veiem dos titots reials,

que porten amb coratge

assumptes mediambientals.

Reme duu medi ambient,

i Richi parcs i jardins,

seduïts per l'al·licient

d'alegrar els xativins.

Una Xàtiva molt verda

amb paratges ben cuidats,

que l'aigua no s'hi perda

i menjadors per a gats.

L'Albereda s'hi fa perillosa

quan fa molt mal oratge,

arbres de salut dubtosa

i accions sense coratge.

Cap política seriosa

per a posar-li remei.

I així està la cosa:

l'arbrat mor malalt i vell.

Cal cuidar el medi ambient,

el verd és el seu color,

crear jardins per a la gent

i pàrquings amb verdor.

Doncs cal tenir molta barra

d'asfaltar a discreció,

sembla que el negre botifarra

és la seua predilecció.

La replaça del cementiri,

així com altres indrets,

han patit este martiri

gràcies a estos animalets.

L'olor per seduir.

L'olor és una arma letal de la seducció. 

Amb un bon ramell de flors, amb una 

intensa olor, som capaços de seduir a 

qualsevol. Anem a vore-ho:

A esta floristeria

hi ha molta classe de flor,

transmeten molta alegria

i sedueixen per l'olor.

Doncs esta floristeria

podria ser la ciutat,

que amb flors atrauria

a turisme de qualitat.

Baixem un poc els fums,

que la Xàtiva de les flors,

no entén molt de perfums

però si de fortes olors.

El turista un milió

de bona mostra, gaudeix.

Pixum, fem i albelló...

i la rata que apareix.

La vella bella seducció.

Està clar que les formes de seduir han 

canviat en el temps. Ara, amb l'era digital, 

s'hi coqueteja amb el mòbil. Abans, està 

clar que tot era més visible. Una parella de 

vells ens ho mostren:

Al banquet de l'Albereda

una parella de vells,

repasen allò que queda

a la memòria del cervell.

Records de joventut,

de quan s'hi van seduir.

Memòries d'un temps fotut

que l'amor tractà d'enriquir.
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De quan tots dos compraren

la casa al nucli antic.

De quan tenia vida

i tot tenia molt de sentit.

També de les cases que cauen

i de les que estan en venda,

dels cotxes que van que volen,

i de no vore ja cap tenda.

Ara, de molts plans s'hi parlen

i d'inversió, poca cosa.

Molts serveis que manquen

i una neteja penosa.

Seduïts per la boca.

Per finalitzar, ens quedem a tota seducció 

que ens arriba per la boca. Podria ser la del 

menjar, amb la degustació de grans plats 

que provoquen el paladar, però també 

podríem estar seduïts per la paraula i tot 

allò, que amb un llenguatge efectiu, ens 

pot engalipar. Dins d'una cuina hem 

barrejat aquestes seduccions per parlar de 

les eleccions:

Altre tipus de seducció

l'apreciem per la boca.

El menjar és una addició

i que, un gran plaer, provoca.

Però no parlem de menjar

sinó d'altres seduccions,

d'allò que ens solen soltar

en períodes d'eleccions.

Per seduir-nos amb la paraula

a la campanya electoral,

és hora de parar taula

i tastar algun menú especial.

Sense ser receptes d'internet

semblen ser plats populars,

que la iaia i el seu net

cuinen per als comensals.

Uns preparen el menú

d'aquella Espanya canyí.

De ben segur atrauen algú

amb plats propis d'allí.

Uns tenen el menú fet

i no et deixen elegir.

Es menja el que diu el xef,

que ja sap a qui fregir.

Hi ha un menú racionat

per a tota la població,

que sembla estar inspirat

en règims de cap devoció.

Una decisió errònia

és posar, de segon, calçots.

Més propi de Polònia...

Ací, all tendre per a tots!

Hi ha alguna que altra carta,

que plats valencians, inclou.

Una cuina que ningú es farta...

És bo ser el rovell de l'ou?

Preparen el gran pastís

a la cuina electoral,

vorem com es repartix

i qui no en va a menjar.

MENÚS

ELECTORALS
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Final.

Seduïts per la història d'aquesta falla i 

intentar esbrinar allò que l'artista ha volgut 

r e p r e s e n t a r,  a r r i b a  e l  m o m e n t 

d'acomiadar-se:

Com ja els hem pegat un toc,

acabem l'explicació

i també li peguem foc

a l'univers de la seducció.
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Maria Sanchis Chàfer.

Delegades de cavalcada infantil.

Ainoha Madrid Muñoz.

Raquel Hernández Pérez.

Alba Fuster Fabra.

Lucia Santos Casanueva.

Delegades de loteria.

Rebeca Garcia Garcia.

Mª Nieves Cayuela Vila.

Delegat de presentació.

Rafael Ramon Cerdà.

Organització i protocol dʼactes.

Lola Fabra Peris.

Delegada de joieria.

Lola Fabra Peris.

Delegats de monuments.

Rafael Ramon Cerdà.

Andrés Luis Viñes Mas.

Delegat de casal.

Javier Moran Guerrero.

Delegats de llibret.

Daria Garcia Boixader.

Pablo Benito Climent.

Olga Calvo Martí. 

Delegades de decoració monuments.

Raquel Hernández Pérez.

Ainoha Madrid Muñoz.

Lucia Santos Casanueva.

Delegats activitats diverses.

Gerard Aparicio Martínez.

Cinthia Sánchez Bellver. 

Irene Lloret Peralta.

Joan Luzón Guarner.

Sara Albuixech Francés.

Ana Aragonés Marzal.

Delegades de publicitat.

Gloria Iniesta Soler.

Ana Mª Fernández Alvarez.

Teresa Alfonso Mahiques.

Delegat de xiringuito.

Javier Moran Guerrero.

Delegat de pólvora.

Fernando Gorba Martí.

Delegat de transport.

Carlos Julbe Serrano.

Junta Executiva 2022/2023

Fallera major. 

Laura Sierra Sanchis.

President.

Pablo Benito Climent.

Vicepresidents.

Andrés Luis Viñes Más. b

Eric Almiñana Torres.

Carles Torregrosa Calvo. 

Ramón Madrid Cañas. 

Enrique Ballester Sala.

Rafael Ramon Cerdà.

Secretària.

Maria Sanchis Chàfer.

Tresorera i comptadora.

Rebeca Garcia Garcia.

Delegades infantils.

Lara Fuster Fabra. b

Olga Martínez Sanchis.

Bibliotecària arxivera.

Daria Garcia Boixader.

Delegada de cavalcada gran.

Bea Soro Ferri.
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Vocals.

Carmen Anaya Pérez.

Celia Gorrita Albiñana.

Carla Albert Ortolá.

Ignacio Arriaga Perucho.

Joan Aznar Soler.

Alejandro Ballester Sala.

Mª José Ballester Reig.

Elena Beceiro Garcia.

Jaime Benavent Boluda.

Hector Bohigues Boscá.

Álvaro Borreguero Morata.

Isabel Borreguero Morata.

Inmaculada Cabanes Martínez. b

Saray Cabanes Martínez.

Ramón Calatayud Francisco.

Minerva Calatayud Martí. b

Marcos Carbó Gil.

Carmen Carmona Valera.

Eva Catalá Bosch. b

Ana María Ceballos Sayago.

Marta Cerda Marzal.

Jorge Cerveró Tormo.

Xavi Chulià Andrés.

Francisco Sisternes Morales.

Gemma Climent Marzal.

Gemma Cruañez Miralles.

Paula Diego Baldoví.

Sandra Diego Torres.

Jose Escudero Gramaje.

Ricard Fabra Cañas.

Ana María Fernández Álvarez.

Àngel Ferrando Molina.

Elena Ferrando Molina.

Amparo Ferri Cuenca.

Estela Fuentes Martí.

Alicia García Boixader.

Gloria García Iniesta.

Sara García Marín.

Vicent García Pons. b

Lucía Genís Oltra.

Laura Gil Llorens.

María Gil Martínez.

Sara Giner Guarner. b

Lorena González Morell. b

Mª Jesús González Ortega.

Esther Gramaje Ballester.

Alma Grau Lacosta.

Isabel Guarner Chuliá.

Isaac Heredia Fernández.

Laura Hernández Fernández. b

Arturo Hernández Sanchis.

Pablo Hurtado Mullor.

Patricia Iborra Mollà.

Ana Jiménez Toribio. b

Maite Lacosta Valverde.

Desa Lara Simó.

Cristina Llerena Climent.

Rafael Llopis Llopis.

Juan Pedro Luzón Gozálbes.

Aitor Marchirant Ferrer.

Víctor Marco Martínez.

Alba Martí Iniesta.

Paula Martí Iniesta.

Fernando Martí Rizo.

Carlos Martí Sánchez.

Jaime Martí Vidal.

Luis Martínez Almiñana. b

Aintza Martínez Calatayud.

María Martínez Domenech.

Claudia Martínez Lacosta.

Guillem Mateo Rubio.

Mike Method.

Rosanne Method.

Mª Reyes Mira Gil.

Oscar Mompó Beltran.

Sergi Morant Muñoz.

Mª Ángeles Nácher Langa.

Aloa Nadal Pérez.

Francisco Javier Núñez López.

Noelia Ortega Cabral.

Ciara Ortega Gil.

Mª Carmen Osma Belda.

Francisca Pardo García.

Javier Pascual Bosch.

Andrea Pascual Pardo. b

Alfred Miquel Pastor Torregrosa.

Javier Patiño Oleaque.

Carmen Pavia Solves.

Jose Miguel Pavia Terol.

Claudia Pelejero Adame.

Arturo Pellicer Maseres.
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María Perales Castells.

Mireia Pérez Ferrer.

Vicent Perucho Poveda.

Remedios Pla Perucho.

Miranda Prats Cañadas.

Laura Roig Pérez.

Víctor Sala Climent.

Carla Sánchez Osma.

Adrià Sanchis Pons.

Nadia Sanchis Tomás.

Laura Sancho Perales.

Carlos Santamaría Castillo.

Marc Santamaría García.

Ada Serra Mira.

Inmaculada Signes Gimeno.

Juanjo Signes Gimeno.

Carmen Soler Burgos.

Emilia Soler Chapí.

Guillermo Felix Soler Cuenca.

Alexandra Soler Sanchis.

Mª Carmen Solves Giménez.

Carlo Squarcia Mateo.

Irene Suñer Santamaría.

Josep Teodoro Amat.

Mª Nieves Toledo Pardo.

Noemi Tomás Cuquerella.

Mª Jose Tomás Vileu.

Noelia Tomás Vileu.

Ignacio Tormo Calatayud.

Cristina Torres Martínez.

Sara Trujillo Albiol.

Carles Ventura Bellver.

Pablo Vidal Roca.

Sofia Vila Padilla.

Nieves Vila Soro.  b

ARGENT

FULLES LLORER

OR

LLORER BRILLANTS
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Aquest any la Falla Abú Masaifa té 

l'orgull de què la Fallera Major de Xàtiva 

pertany a la nostra comissió.

Laura, fallera des què va nàixer i de 

família fallera.

La Falla Abu Masaifa estem segurs de 

què serà un any inoblidable, un any ple 

de vivències i d'emocions irrepetibles, 

un any en el qual gaudiràs moltíssim de 

cada moment i que t'aportarà moltes 

alegries.

Enhorabona Laura!!!!   
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Si un faller poguera dir una falla 

elevaria els ulls fins on l'esguard copsa.

Si  una fallera

conjurara el seu cadafal

potser diria: 'ací va el ninot més gran', 

sostingut en un equilibri impossible.

Si un falleret volguera recordar

la  falla  del  seu any

demanaria que eixa falla

li parlara a ell,

directament, sense intermediaris.

Si la fallereta volguera indultar

una escena sencera

seria pels seus colors brillants

i les figures magníficament pintades, 

ben vives, plenes d'ànima

com una pel·li de Pixar.

El que un casar vol d'una falla

és que coste de pair,

envoltada de mencions

i rememorar-la dient:

ʻRecordeu aquella falla egípcia?ʼ

Una plantà difícil,

al tombe, a la inversa,

com un ritual recorrent,

que paga la pena vore.

El que un casal vol d'una falla,

és recordar-la i enyorar-la,

per sempre més.
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Verónica Pérez Lloret.

Poeta i docent.
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Se'ns eriça la pell, 

ens excita feroçment, 

el desllenguat faller 

parlant apassionadament. 

Paraules com plantà, 

masclet, petard i casal, 

comboi, foc i mascletà, 

m'encisa dir junta local. 

Em sedueix el cadafal, 

aquell ninot indultat 

de sàtira garrafal

ple de sensualitat.

Sí a la seduzione fallera,

sí al verset groller, 

sí a la tentazione festera, 

sí a l'encant faller. 

Feroçment em provoca 

la cassalla i la paella, 

plaer per a la boca 

i per a qui escudella. 

L'ofrena pura exhibició, 

germanor una disbauxa 

que em crea fascinació, 

el món faller és xauxa! 

I com a culminació 

el foc intens i ardent, 

mestre de la seducció , 

d'una cremà evident. 

Seduïda luxuriosament 

per aquest faller univers, 

obligada malauradament 

a dir adéu en aquest vers. 

De tots és conegut 

que qui parla anglès 

és, com no, el més sabut 

si no ho fa en excés. 

No ho podem negar, 

l'italià és un primor, 

per aquell que vol lligar 

és l'idioma de l'amor. 

Anuncis a les pantalles 

que ens volen excitar, 

el perfum de les falles 

la pólvora, sense dubtar.

Sí a la seduzione fallera, 

sí al verset groller, 

sí a la tentazione festera,

sí a l'encant faller.  
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UF/03 - FESTA.

Festa és un univers multicolor, alegre, sorollós, rialler, un 

univers on tots els dies són festa, o millor, on la festa 

impregna tots els dies de l'any. En aquest univers els actes 

festius se succeeixen en una programació sense fi. És 

l'univers de la diversió, però també de la cultura, l'art i la 

tradició, és l'univers faller de la festa.
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3 Diumenge 20-11-2022.

18:00h PROCLAMACIÓ DE LES FALLERES 

MAJORS DE LA COMISSIÓ, al Gran Teatre.

Dissabte 10-12-2022. 

20:00h PROCLAMACIÓ DE LA FALLERA 

MAJOR DE XÀTIVA I LA SEUA CORT 

D'HONOR, al Gran Teatre. 

Diumenge 11-12-2022. 

18:00h PROCLAMACIÓ DE LA FALLERA 

MAJOR INFANTIL DE XÀTIVA I LA SEUA 

CORT D'HONOR, al Gran Teatre. 

Dissabte 14-01-2023.

1 7 : 3 0 h  B E R E N A R  O F E R I T  P E L S 

REPRESENTANTS INFANTILS, ALBA 

PERUCHO SOLER I XAVI MORAN GARCIA, 

al casal de la comissió.

Dissabte 21-01-2023.

14:00h VI D'HONOR OFERIT PER LA 

FALLERA MAJOR,  LAURA SIERRA 

SANCHIS, al casal de la comissió.

Diumenge 22-01-2023.

20:00h CONCERT DE PASDOBLES, al Gran 

Teatre. 

Dissabte 04-02-2023.

19:00h CAVALCADA DEL NINOT. 

Diumenge 05-02-2023.

17:00h PLAYBACK INFANTIL, al Gran 

Teatre.

Dissabte 11-2-2023.

10:00h OFRENA D'OUS A SANTA CLARA, 

al convent de la Consolació. 

12:00h DANSÀ POPULAR organitzada per 

la Falla Murta.

14:00h  FESTA  DE  LES  PAELLES 

organitzada per la Falla Murta.

Diumenge 19-02-2023.

11:00h CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL 

Dissabte 10-09-2022.

20:30h NOMENAMENT FALLERES 

MAJORS I PRESIDENT INFANTIL, al casal 

de la comissió.

Dissabte 17-09-2022. 

11:00h MIG ANY FALLER INFANTIL, a 

l'Albereda Jaume I. 

Diumenge 18-09-2022.

18:00h NOMENAMENT DE LES FALLERES 

MAJORS DE XÀTIVA I LES SEUES CORTS 

D'HONOR, als jardins del Palasiet. 

Dissabte 24-09-2022. 

21:30h MIG ANY FALLER, a l'estació 

d'autobusos. 

Dissabte 29-10-2022 

11:00h RAL·LI FALLER AUTOS BOJOS.

Diumenge 30-10-2022.

11:00h RAL·LI INFANTIL, a l'Albereda 

Jaume I. 
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Dissabte 25-02-2023. 

08:00h MACRODESPERTÀ, pels carrers de 

Xàtiva. 

12:00h Acte contra la violència de gènere, 

a la porta de l'Ajuntament. 

19:00h Lectura actes de l'Exposició del 

Ninot i Concurs de Maquetes, a les portes 

de l'Ajuntament. 

20:00h CRIDA de les Falleres Majors de 

Xàtiva a la Ciutat, des del balcó de 

l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva. 

20:30h Inauguració de l'EXPOSICIÓ DEL 

NINOT, a la Casa de la Cultura. En finalitzar, 

es dispararà un castell de focs artificials. 

22:00h SOPAR DE LA CRIDA. 

Diumenge 05-03-2023. 

10:00h ROMERIA a Sant Josep. 

12:00h Dinar Popular de GERMANOR. 

Dimecres 15-03-2023.

17:00h VISITA de la Junta Local Fallera a 

la plantà dels monuments de la Ciutat. 

22:00h Sopar junt als monuments.

24:00h NIT DE LA PLANTÀ OFICIAL de les 

falles de Xàtiva.

Dijous 16-03-2023. 

09:30h Esmorzar al casal

14:00h I MASCLETÀ, al Jardí de la Pau. 

14:30h Dinar al casal per a la comissió 

infantil.

15:30h Dinar al casal per a la comissió 

major.

19:00h Obertura de pliques al Saló de 

Plens de l'Ajuntament, amb les actes dels 

d i f e r en t s  j u ra t s  pe r  p roced i r  a l 

LLIURAMENT DE PREMIS. 

22:00h Sopar de disfresses al casal.

24:00h Discomòbil.

Divendres 17-03-2023. 

09:30h Esmorzar al casal

13:00h Cercavila pel barri.

13:30h Dinar al casal per a la comissió 

infantil.

14:00h II MASCLETÀ, al Jardí de la Pau. 

14:30h Dinar al casal per a la comissió 

major

17:30h VESPRADA DE VISITA A LES 

FALLES. 

22:30h SOPAR al casal.

24:00h Nit del foc.

24:00h Discomòbil.

Dissabte 18-03-2023. 

09:30h Esmorzar al casal

13:00h Cercavila pel barri.

13:30h Dinar al casal per a la comissió 

infantil.

14:00h III MASCLETÀ, al Jardí de la Pau. 

14:30h Dinar al casal per a la comissió 

major.

18:00h OFRENA DE FLORS A LA MARE DE 

DÉU DE LA SEU.

22:30h SOPAR al casal.

24:00 h Discomòbil.

Diumenge 19-03-2023. 

12:00h MISSA EN HONOR AL NOSTRE 

PATRÓ SANT JOSEP amb el posterior 

TRASLLAT EN PROCESSÓ. 

En finalitzar la processó IV MASCLETÀ, al Jardí de la 

Pau. 

15:30h DINAR al casal.

21:00h CREMÀ DE LA FALLA INFANTIL.

22:00h CREMÀ DE LA MILLOR FALLA 

INFANTIL DE XÀTIVA, amb la presència de 

la Fallera Major Infantil de Xàtiva i la seua 

Cort d'Honor. 

24:00h CREMÀ DE LA FALLA GRAN (hora 

aproximada en funció de l'ordre de cremà 

establert pels bombers).

01:30h (hora aproximada del dia 20) 

CREMÀ DE LA MILLOR FALLA DE XÀTIVA 

amb la presència de la Fallera Major de 

Xàtiva i la seua Cort d'Honor. 

Divendres 24-03-2023. 

20:00h Lliurament dels PREMIS CADAFAL 

2023.
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Últimament, el programa d'actes fallers de 

Xàtiva està tenint un poc de protagonisme 

en els rogles de fallers que coneixen i 

participen de tots ells, pot ser pels anys 

buits d'actes per la pandèmia o bé 

simplement pel fet que no agraden els 

canvis a un programa que durant molts 

anys no ha sofert moltes modificacions, 

exceptuant canvis d'ubicació d'alguns 

actes o l'eliminació d'altres.

Podríem parlar de molts actes, dels seus 

inicis, de les seues modificacions al llarg 

dels anys, però ens centrarem en les 

últimes modificacions plantejades, per 

intentar valorar-les.

La festa evoluciona, i amb ella els actes, és 

normal i tots hem d'estar preparats i oberts 

a canvis, a modificacions, a observar les 

noves necessitats de la festa i els fallers i al 

mateix temps mantenir les tradicions amb 

el màxim respecte per elles.

El programa d'actes anual de les falles és 

extens, però no sempre va ser així, als 

inicis de les falles, pràcticament se 

centraven els actes a la setmana fallera.

Per exemple, podem trobar al llibre que 

feren en conjunt les dues comissions 

existents l'any 1933, la comissió Blasco 

Ibáñez (que plantaven en l'actual plaça del 

Cid) i la comissió Méndez Núñez (que 

plantava en l'actual plaça Sant Jaume) 

nomenat "Játiva festividad de las fallas", el 

programa d'actes, on es reservava per al 

dia 16 la plantà de les falles, per al dia 17 

tenien una mascletà, festival esportiu al 

camp de la Murta, i a la nit, concert de les 

dues bandes de música de la ciutat en les 

dues places. El dia 18 tenien despertà, 

partit de futbol i concert a les dues places 

però amb les bandes canviades respecte al 

dia anterior i ja per al dia 19, despertà, 

repartiment d'arròs per als pobres, 

cercavila per la localitat a càrrec de les
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Alberto Ordiñana Gil.

Vicepresident JLF i membre dʼEstudis 

Fallers de Xàtiva.



70

bandes musicals, festival esportiu, 

concerts i cremà de les falles.

O tan sols 20 anys després, el 1955, el 

programa oficial que la Junta Local Fallera 

va publicar al diari, on podeu llegir a la 

fotografia adjunta, on diu que el dia 17 a 

les 7 de la vesprada aplegava el "Tren 

Fallero" y "nos visitaran procedentes de 

todo el mundo, turistas y altos personajes 

que harán su entrada triunfal en Játiva, 

siendo recibidos por las Reinas Falleras y 

Comis iones  de  Fa l las  y  Fa l le ras , 

acompañadas de las bandas de música, 

recorriendo todas las fallas para terminar 

en la Barraca de la Junta Local Fallera". 

Podríem pensar que l'actual "visita oficial 

de les falles" o com solem dir-li "el 

recorregut" té els seus inicis per aquests 

anys?

També per al dia 18 era quan passava el

jurat a valorar les falles i el dia que a les 

17:00  de  l a  vesprada  fe ien  una 

"Gigantesca Cabalgata" amb carrosses i 

grups fallers. Deixant per al dia gran de la 

festa, el dia 19, despertà, a les 10:00 

romeria de totes les comissions per pujar a 

l'ermita de Sant Josep, missa amb 

posterior encesa d'una traca "descomunal" 

i continuar amb la processó del sant a casa 

del clavari.

I per finalitzar el matí portaven menjar als 

centres benèfics de la ciutat. A la vesprada, 

acudien tots a la Plaça de Bous per a 

presenciar l'espectacle taurí organitzat per 

la Junta Local Fallera i a les 7 de la vesprada 

realitzarien l'Ofrena de Flors. Finalment, a 

les 12 de la nit, a la Plaça Espanyoleto 

tiraven un "Espectacular Castillo de Fuegos 

Artificiales" per a continuació cremar les 

falles, exceptuant la que guanyava que ho 

faria a la 1 de la matinada.



71

Com deia a l'inici, la festa evoluciona, i amb 

ella el programa d'actes. Aquests últims 

anys hem recuperat alguns i perduts 

d'altres, com la romeria a Sant Josep que 

es feia el mateix dia 19 de març i que ara 

fem una o dues setmanes abans o, per 

contra, la pèrdua del ral·li faller.

També cal mencionar un acte que ha estat 

o està en un punt complicat, i és la visita 

oficial a totes les falles. L'exercici passat 

2021-2022, va començar sense aparèixer 

al programa oficial d'actes, cosa que va 

portar ser tema de crítica en cavalcades o 

llibrets, i finalment preestablert, però amb 

noves normes que mai es pogueren dur a 

terme per la pluja insistent la setmana de 

falles.

Aquests diferents moviments no són 

casualitat, l'acte ha estat molt qüestionat 

els últims anys, i és que un acte on 

participen tants fallers i amb la necessitat 

de visitar tots els monuments de la ciutat 

necessita l'ajuda de tots per funcionar 

correctament, o almenys per no fer que un 

acte d'aquestes característiques acabe 

sent una desfilada de més de 4 hores. 

Esperem que després de 4 anys sense 

aquest acte, torne com sempre i sobretot 

amb l'ajuda de totes les comissions no 

acabe semblant-se als dels últims anys.


Extracte del programa dʼactes

publicat al diari en 1955.

Arxiu JLF.

Per finalitzar, enguany han sigut introduïts 

a l tres canvis que han estat molt 

qüestionats, però tal volta és prompte per 

poder comentar si són bons o roïns, si 

agraden més o menys als fallers. Un d'ells 

és la tornada de les cavalcades a la data on 

se celebraven anteriorment, al mes de 

febrer.

Aquest canvi pareix que és ben rebut per 

tots, encara que si tenim un dia gelat 

novament serà criticat i de segur que més 

d'un acabarà dient que en octubre era 

millor per la temperatura, oblidant-se dels 

anys d'aigua que també solen aparèixer 

per aquestes dates... i és que mai plou a 

gust de tots.

Un altre dels canvis han sigut les dates de 

presentacions, avançant-les als mesos 

d'octubre fins inicis de desembre, pot ser 

enguany a tots ens ha pillat el bou, però... 

és millor així?

O tornem a les dates habituals?
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UF/04 - POSSIBILITATS.

L'univers faller de les possibilitats seria més bé un 

multivers dintre del multivers faller. Els diferents universos 

que el conformen serien totes les opcions imaginables per a 

fer evolucionar aquesta festa. I si... fem falles inclusives, 

sostenibles, diverses, participatives, obertes, solidàries, 

falles on la igualtat i la germanor són una realitat... Són 

tantes les opcions que ací les possibilitats es multipliquen 

fins a l'infinit. I si...
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Al transcurs del temps se n'han anat 

produint canvis en la forma i el fons de la 

festa fallera. De com es feia abans a com ha 

evolucionat i es desenvolupa actualment, 

tractarem ací, dins les limitacions de l'espai 

disponible i la memòria, aportant un grapat 

de dades en cada apartat en els quals s'ha 

estructurat el present article.

Encara que es parlarà en general, aplicable 

al comú de la festa, s'incideix en casos 

concrets que afecten la concepció i 

desenvolupament de les falles en la nostra 

ciutat perquè ha estat una realitat i 

continua que hi ha particularitats i actes 

específics a Xàtiva que han estat encunyats 

en aquest municipi formant part de la 

programació i perdurant al pas del temps, 

mentre que d'altres han sofert el tarannà 

propi dels gustos, modes o voluntat dels 

seus protagonistes, transformant-se i 

inclús desapareixent del programa.

Anem a enumerar-ne alguns, producte de 

l'evolució, del canvi de conceptes i de la 

incorporació de noves formes de pensar 

fruit d'haver assolit més llibertat de 

pensament des de l'entrada en vigor de la 

Constitució de 1978 i el retorn de la 

democràcia, a més del ritme que imposen 

els avanços tecnològics, l'evolució i els 

nous conceptes en la nostra societat, en la 

política, en l'economia, en la religió, etc.

LA RELIGIÓ: La festa fallera se celebra 

dedicada a Sant Josep, en un context on la 

religió i la devoció tenien abans un paper 

destacat tot i que les flames de les fogueres 

als canvis de solstici ja venien produint-se 

molt abans de l'arribada de Jesús al món i 

c o n s e q ü e n t m e n t  d ' a p a r è i x e r  e l 

catolicisme.

En les falles xativines de meitat del segle 

XIX la influència de la religió va ser notòria 
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en prohibir-se a iniciativa de l'arquebisbe 

de València, la plantada de la falla La Creu 

del Matrimoni en 1866 a més del 

rebombori que va ocasionar aquella 

censura. A l'època de la II República 

Espanyola ací a Xàtiva no es contemplaven 

actes on tinguera intervenció o estigueren 

relacionats amb la religió, sent tot civil i 

laic. En passar la guerra civil i imposar-se el 

règim del General Franco, en la dècada dels 

anys 40 i 50 tot canvia a la programació 

fallera, observant-se una marcada 

presència dels actes encaminats a acostar 

als fallers i falleres a l'església com van ser 

l'Ofrena de flors a la Mare de Déu i la missa 

en l'ermita de Sant Josep, amb processó de 

la imatge del sant des de la casa del clavari 

eixint fins allí i després en processó fins a la 

del clavari entrant. El programa de la J.L.F. 

de 1947 diu:

Día 19.- A las diez de la mañana Gran 

Romeria a la ermita de San José, formada 

por las carrozas, grupas, comisiones de las 

distintas fallas, Junta Local Fallera y 

Autoridades para asistir a la Solemne Misa 

a gran orquesta y plática en honor al 

Glorioso Patriarca San José, que se 

celebrará a las once, cantándose al final el 

Ave Maria de Gounod por una distinguida 

señorita de la localidad. Durante la Misa y 

en el momento de la consagración, se 

dispararán tronadors y al alzar a Dios, una 

grandiosa traca.

El programa d'actes de la Junta Local 

Fallera de 1955 contemplava per al dia 18 

de març una missa abans de l'ofrena:

A las doce de la mañana, misa con ofrenda 

de flores a Nuestra Señora de la Seo, por 

las comisiones femeninas ataviadas con el 

típico traje de valencianas.

Actualment, es continua realitzant l'acte de

l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la 

Seu, que celebrem el dia 18 a la vesprada 

amb gran seguiment i participació de 

falleres tocades al cap amb mantellina i de 

fallers que les acompanyen amb les 

corresponents bandes de música, elles 

amb un ram de flors a les mans que 

dipositen a l'arribada a la plaça de la Seu 

per tal de configurar amb tots ells un tapís 

multicolor en honor a la Verge. També es 

manté al programa faller, la missa a 

l'ermita de Sant Josep el dia 19 al matí amb 

gran seguiment per qüestió d'estar lligada 

a la romeria que després desfila cap al 

centre de l'Albereda de forma solemne, 

majestuosa i lluïdora.

LA CENSURA: Aquest malson que van 

patir les falles va estar vigent majorment 

durant el franquisme, el qual sistema 

polític feia que s'haguera de presentar 

l'esbós i l'explicació d'allò que es pensava 

posar en la falla, abans de ser plantada per 

tal de donar-li el vistiplau corresponent 

sota la pena de no poder-la dur a terme. Un 

exemple de la bogeria aquella va ser quan 

el censor dels anys 50 i 60 a Xàtiva, José 

Ribera, va prohibir posar una moneda de 

cartó d'una pesseta en una falla d'Antonio 

Grau perquè en ella apareixia el relleu de la 

cara de Franco quan a aquest general no 

se'l podia cremar ni de broma.

Afortunadament, tot això ja és història i 

actualment no cal passar cap filtre que 

limite la llibertat d'expressió en les escenes 

i figures que componen les falles, tenint 

cura que no atempten la dignitat de les 

persones, la convivència o es faça apologia 

de temes com el terrorisme o la xenofòbia.

Per altra banda, a cada cop més, es veuen 

col·lectius i institucions convocant premis i 

banderins al foment d'aspectes com la 

llengua, la igualtat, la defensa i protecció 
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dels animals, el foment dels temes locals i 

més propers, els mitjans de comunicació, 

etc.

EL PROGRAMA: Moltíssims són els actes 

que han anat entrant i eixint del programa 

faller a la nostra ciutat a través de les 

distintes èpoques. Per exemple, va haver-

hi un temps que una comissió va construir 

uns caps de nanos muntant amb ells una 

colla que realitzava desfilades pels carrers; 

també les cucanyes amb la trencada de 

perols i cassoles de test formaven part dels 

actes programats; les músiques al carrer al 

voltant de la falla en les nits dels dies 

principals de festa eren d'habitud. Citem 

algunes referències d'açò: en 1934 la falla 

Bernisa-Llibertat (avui carrer Blanc) 

programava, d'entre altres actes:

Viernes 16: a las 10 de la noche gran 

verbena amenizada por la Rondalla 

Artístico Musical i a las 12 plantà de la falla. 

Sábado 17: a las 10 de la noche gran 

verbena amenizada por un “manubrio". 

Domingo 18: a las cuatro dansà por todo el 

barrio, a las 10 de la noche verbena. Lunes 

19: a las 11 carrera de cintas, cucañas, 

carreras de sacos, "El Siriet", "El Perol”, "La 

Pael la", con val iosos premios que 

consignará la comisión.

Aquell mateix any el comitè faller del carrer 

José Espejo, programava igualment:

Domingo 18... Por la tarde, a las tres rotura 

de ollas con palo y los ojos vendados, con 

premios en metálico, a las cinco bailables 

por la banda de Llosa de Ranes. A las nueve 

de la noche, pasacalle y serenata, y a las 12 

traca y verbena. Lunes 19: ... a las tres 

pasacalle cómico-benéfico compuesto por 

los cabezudos con asistencia de la belleza 

fallera, comisión y la banda de música que 

recorrerán como visita de cumplido todas

las demás fallas y obsequiarán a los 

asilados y niños de los establecimientos 

benéficos de la localidad.

En 1948 la comissió de la falla que es 

plantava aleshores a la plaça del Caudillo 

(La Bassa) anunciava al seu programa 

d'actes:

Dia 17.- ... i després de sopar a ballar al so 

que ens toque el meravellós conjunt 

Ritmich Charros Swing amb el seu 

cantador Serrano que naturalment posarà 

totes les seues facultats que són immenses 

al servici de balladors i balladores.

Durant alguns anys es va fer l'acte 

anomenat el Tren Faller, que arribava a 

l'estació amb fallers de Xàtiva que havien 

pujat al tren que venia de València en 

l'estació immediata de Manuel-Énova. Així 

diu el programa de la J.L.F. de 1953:

Día 15.- A las 7 de la tarde, llegada del Tren 

Fallero Internacional, en el que vienen 

delegaciones de todos los países del 

mundo,  s i endo  rec ib ido  por  una 

representación del Excmo. Ayuntamiento y 

por nuestras bellísimas Fallera Mayor y 

Reina Infantil junto con las falleras 

mayores de todas las fallas con sus 

respectivas cortes de Honor, Comisiones 

Falleras y la Junta Local Fallera. Este acto 

estará amenizado por una banda de 

música, disparándose a la llegada del tren 

un kilométrica traca. Invitamos a todos los 

setabenses y visitantes de toda España que 

nos honren con su presencia para darle el 

realce que se merece nuestra gran ciudad. 

Después de su llegada se realizará un gran 

desfile por las principales calles y plazas 

dando principio a las gloriosas fiestas en 

honor a nuestro Patriarca San José. Este 

acto partirá frente a la Tómbola de la 

Caridad.
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Als anys 60 i 70 algunes comissions 

muntaven un escenari al carrer a prop de la 

falla i oferien a tot el món, faller o no, 

gaudir de la música de grups de pop-rock 

que existien a la ciutat. Així es va fer durant 

algun temps a la falla del Cid (Trinitat) a la 

de Tetuán (Porta de Sant Francesc), a la 

Ferroviària, a la del Mercat... però 

actualment, potser degut als elevats 

costos que han experimentat aquest tipus 

d'actes i les condicions tècniques de llum i 

so per efectuar en directe o en play-black, 

s'han passat a realitzar a l'interior dels 

casals no sent d'accés lliure, tret d'un acte 

que l'any passat va programar la falla 

República Argentina traguent de nou al 

carrer un grup musical al carrer Carlos 

Sarthou, al costat de la falla, i fent festa per 

a tothom.

LA SOLIDARITAT: Quan hi ha festa 

important a una població, la gent que s'ho 

passa bé amb rialles, gastronomia, 

beguda, pirotècnia, música, balls i altres, 

potser per càrrec de consciència, solia 

recordar-se d'aquells desfavorits de la 

societat que no tenen aquesta possibilitat 

per trobar-se en condicions de malaltia, 

envelliment o falta de recursos materials, 

generalment vivint asilats o allotjats en 

centres benèfics que a Xàtiva eren la Casa 

Beneficència, l'Asil d'Ancians Desemparats 

del carrer Caputxins; els hospitalets de 

dones vídues sense recursos, Sant Miquel 

al carrer Sant Francesc, Sant Josep al 

carrer Vera, el de la Mare de Déu al carrer 

Font Terol, i també l'Antic Hospital 

Municipal de la plaça la Seu.

En 1933 la fallera major de la plaça Méndez 

Núñez, Mercedes Cuenca, va repartir mig 

quilo d'arròs a totes les persones pobres 

del barri al voltant de l'actual plaça Sant 

Jaume en un acte de solidaritat amb els 

més necessitats, sent l'industrial arrosser

Joaquin Tormo qui va aportar

voluntàriament el gra i també el botiguer 

Dionisio Estellés algunes pastilles de 

xocolate quan als anys 30 fabricava la 

marca Chiquilín. Així ho reflectia el periòdic 

El Agrario del 14 d'abril de 1933:

El rasgo más simpático lo constituyeron los 

donativos de D. Joaquin Tormo y don 

Dionisio Estellés, que regalaron varios kilos 

de arroz y chocolate respectivamente. El 

reparto entre los pobres tuvo lugar en casa 

de la belleza fallera Srta. Mercedes Cuenca, 

la cual asistida de su corte de honor, 

distribuyó el arroz y chocolate entre los 

numerosos necesitados que acudieron a 

participar en esta forma de la alegría 

fallera.

En 1934, el Comitè Central Faller i els de les 

falles de barri acudien un dia a dur 

obsequis a les persones recollides en 

aquests centres com figura reflectit als 

programes de l'època, és el cas dels 

membres de la comissió de la falla José 

Espejo que el dia 19 a la vesprada, després 

de visitar totes les falles, van anar fins als 

asilats i xiquets dels centres benèfics de la 

ciutat acompanyats de la seua colla de 

nanos i la música. Durant uns anys de la 

dècada dels 50, la comissió de la falla de la 

plaça Sant Jordi, acudia a l'Hospitalet de 

dones vídues del carrer Vera a fer-los 

obsequi de menjars després de la baixada 

en romeria des de l'ermita de Sant Josep.

Un altre costum que va estar vigent al 

programa de la Junta Local Fallera durant 

molts anys va ser obsequiar amb una gran 

paella sufragada per la Junta Local Fallera, 

als residents a l'Asil del carrer Caputxins, 

acte que es va deixar de fer no massa anys 

enrere i que ara ja no es podria realitzar per 

haver cessat l'activitat en aquest asil, 

trobant-se buit. A més, els temps canvien i 
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ja les institucions públiques canalitzen 

ajudes econòmiques i materials a través 

dels Serveis Socials, sufragant amb fons 

públics les persones menys afavorides o 

necessitades d'aquest tipus d'ajuda, 

conjuntament amb les ONGs locals com 

Gent de la Consolació, Càritas, Creu Roja...

LA FIRA: En altres temps el programa de 

la Fira d'agost de Xàtiva contemplava actes 

organitzats pels fallers de la ciutat, com va 

ser als exercicis 1932-33 i 1933-34 amb 

l'elecció de les falleres majors en la Glorieta 

José Espejo dins d'una revetlla amb 

diversos concursos de mantons de Manila, 

balls, bellesa, vestits, etc. També arribaren 

a fer-se aquestes eleccions a la plaça de 

bous amb altre tipus d'actes lúdics 

generalment musicals.

Actualment, la presència de les falles en la 

fira se centra en la instal·lació de barracons 

al Jardí del Bes on s'ofereix beguda i 

menjar, així com altres quioscos de venda 

de begudes per tal d'aconseguir fons per a 

la festa davant la gran afluència de gent 

que es concentra a Xàtiva del 15 al 20 

d'agost.

De fa uns anys cap ací, el món faller de la 

ciutat participa activament col·laborant al 

fet que lluïsca més -per la gran aportació 

de participants i carrosses- en l'acte de 

l'arribada i recepció als xiquets i xiquetes i 

després en la Cavalcada de Reis Mags que 

organitza la Regidoria de Fira i Festes cada 

5 de gener, recorrent l'avinguda de Selgas, 

l'Albereda Jaume I i enguany s'ha allargat 

fins a l'avinguda República Argentina 

també.

LA DONA: Un aspecte de la festa que ha 

sofert un gran canvi, primerament mental 

en assumir-se la relació home-dona en 

igualtat de condicions davant qualsevol 

aspecte de la vida quotidiana, ha estat el de 

la presència de la dona en la festa fallera. 

En un principi, als anys 30 quan s'incorpora 

la dona al món de les falles, ho fan amb el 

nom de Belleses Falleres on una d'elles era 

anomenada la Major amb més

representació i ostentació que les altres, 

per la qual cosa calia que la seua família 

tinguera recursos per afrontar el càrrec i 

tot allò de costos extraordinaris que 

implica. Després de la guerra civil, vindrien 

entre altres canvis el de les

 denominacions, ara com a Corts d'Honor 

de les Falleres Majors de la ciutat i de cada 

comissió. Però les dones no entraven a 

formar part de les juntes directives i 

càrrecs de les comissions que estaven 

copades per homes: presidents,

secretaris, tresorers, comptadors,

 encarregats de festejos, etc. com a molt 

en la II República la falla Méndez Núñez 

(actualment Sant Jaume) va tindre una 

Comissió Fallera Femenina encapçalada 

per l'activista republicana Artemina 

Ramón.

D'un temps no massa llunyà cap ací i més 

notòriament en l'actualitat on la igualtat 

entre gèneres va superant la resistència 

que encara sura en alguns sectors de la 

societat, es va fent camí i està veient-se a 

cada cop més l'assumpció de presidències 

de comissions i inclús en l'exercici 

d'enguany, 2022-23 la primera presidenta 

que en la seua història ha tingut la Junta 

Local Fallera de Xàtiva. Cert és que la 

presència de dones en les juntes de 

comissions i de la local venia produint-se 

des de fa anys amb diversos càrrecs, 

sobretot en juntes gestores, secretariats, 

etc., però ara s'ha fet un pas qualitatiu mai 

vist. També cal esmentar que a la 

Corporació Municipal, han estat als darrers 

anys i actualment, dues dones les 

regidores que han assumit la parcel·la de la
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relació amb el món de falles locals. Anem 

fent camí.

ELS MATERIALS: L'evolució dels materials 

i les formes emprades per a construir les 

falles han sofert canvis notoris als darrers 

anys, amb la incorporació de productes 

menys ecològics i més químics, producte 

dels derivats del petroli com és el suro 

blanc, les coles, les pintures sintètiques, 

etc. Antigament, els ninots es feien amb 

uns llistons de fusta a l'interior i es vestien 

amb  t e l e s  u s ade s  d e s t i n ade s  a 

desaparèixer amb el foc; per altra banda, 

les cares i les mans es feien amb cera 

reutilitzada. Després es va passar a finals 

dels anys 50 del segle XX a fer els ninots de 

cartó, trets d'un motlle previ d'escaiola, 

que al seu torn havia eixit del modelat amb 

argila de la peça a representar, on l'artesà 

faller demostrava la seua capacitat i perícia 

artística.

Ara tot allò ha passat a la història i el 

poliestiré expandit també anomenat 

poliespan, conegut popularment com a 

suro blanc adquirit en blocs, permet a base 

d'una llima anar rascant allò fins a donar-li 

la forma aproximada que després 

revestida de paper engomat amb coles 

semblant el ninot de cartó però que 

simplement és una peça lleugeríssima i 

menys artística i costosa de fer que 

l'anterior. La contrapartida serà que el dia 

de la cremà de la falla el fum negre envairà 

per tot arreu el barri cap al cel contaminant 

l'atmosfera i restant-nos una mica de salut 

als fallers i a la resta dels veïns. Algú s'ha 

parat a pensar si durant la Nit del Foc es 

girara una ventada que conduïra aquest 

fum negre de la combustió del poliespan 

cap al públic present que contempla 

l'evolució de la cremà fent-los respirar 

durant alguns minuts tot aquell verí per als 

pulmons? Esperem que no passe mai això.

De fet, ja estan pegant-li voltes per veure 

de crear un material substitut del poliespan 

a base de palla i corfa de gra d'arròs, que 

d'això a València en tenim a muntó. Caldrà 

anar de pressa amb el tema perquè 

qualsevol dia ix una ordre ministerial de 

Transició Ecològica que prohibeix l'ús del 

poliespan com ja han fet en altres països 

del nostre voltant.

Evolució del parot a ninot.

LES GENERACIONS: Un altre aspecte que 

ha evolucionat en el món de les falles és 

que abans no es veia gent jove ocupant els 

càrrecs destacats a les juntes executives 

de les comissions falleres. Eren els homes 

grans, els de més edat, qui copaven 

aquestes places en reconèixer

l'experiència i saviesa que comporta l'edat, 

o simplement per imposició de la jerarquia i 

forma de pensar del moment. Ara tot això 

ha canviat també podent trobar que són els 

adolescents i de mitjana edat qui duen el 

pes de l'organització majorment, dedicant-

se els més veterans a viure la festa i si el 

cuquet els ataca, a supervisar i donar 

lliçons amb les seues “batalletes”. Temes 

com la confecció del llibret explicatiu, les 

cavalcades del ninot, presentacions de les 

falleres majors, etc. recauen en gent jove 

amb una visió moderna i la capacitat de 



83

dur-ho a terme, quan abans això era 

monopolitzat per altres generacions.

EL CASAL: D'aquelles taules parades al 

casal amb vi, llimonà, cervesa, fruits secs, 

cacau i tramús simplement, provisions que 

s'adquirien puntualment o en arribar el 

mes de març, ara s'ha passat a disposar 

durant tot l'any de quantitat i varietat de 

begudes i viandes, per triar allò que més 

agrade a cada faller o fallera: cassalla, licor 

d'arròs i combinats alcohòlics de tota 

mena, tenint també a les neveres 

emmagatzemats distints aliments.

Tot açò és pel fet que pràcticament cada 

cap de setmana es fa ús del casal, cosa que 

abans no era així, entre altres coses perquè 

la majoria de les comissions no disposaven 

de local llogat fins a arribar els dies pròxims 

al mes de març per tal d'estalviar en 

despeses. Avui cada falla té un local 

habil itat durant tot l 'any, fent ús 

contínuament per la qual cosa amortitza 

els costos que ocasiona tindre-lo, a més 

que si ho permet l'espai es lloga per a altres 

actes particulars com celebracions, 

aniversaris, comunions, festes privades i 

allò que últimament està causant furor 

entre les comissions: celebracions 

gastronòmiques on tot el món pot acudir 

adquirint el seu tiquet, la qual cosa ajuda 

econòmicament al sosteniment de les 

activitats de la falla, com han estat els tasts 

de vi de la comissió de la falla Espanyoleto, 

les festes de la cervesa de República 

Argentina, les hamburgueses del Raval, les 

torrades del Cid, etc.

LA VESTIMENTA: La forma de vestir per 

acudir als actes fallers també ha sofert 

canvis importants en la gent implicada 

directament en la festa. Des d'aquells 

primers temps on no hi havia diferència 

visual que identificara els promotors de la 

festa de qui no estava dins de l'organització

fins a l'actualitat s'ha passat per diverses 

tendències i modes. Durant la primera 

meitat del segle XX es vestien els homes 

fallers amb vestit i jaqueta de mudar, 

començant les dones falleres amb un vestit 

blanc fins als turmells com si anaren de 

noces fins a 1936 per passar després des 

de 1940 a lluir el vestit de valenciana, amb 

monyo recollit i pintes al cap, arribant als 

anys 60 i 70 a dur la falda bastant curta, a 

l'altura dels genolls, mentre que en 

aquesta època els homes desfilaven tots 

idènticament vestits amb un vestit negre 

amb xurrera que van decidir els estaments 

organitzatius de la festa per a tot el món i 

inclús penalitzant qui es volia posar de 

sa ragüe l l s  imped in t- l o s  desfi l a r. 

Posteriorment amb l'arribada de la 

democràcia i l'obertura de la ment, fruit de 

disposar de més llibertat de pensament, de 

més informació i de l'interès per recuperar 

la identitat pròpia dels valencians, es va 

anar incorporant la vestimenta dels 

saragüells, torrentí, etc., més acord amb 

allò que lluïen els nostres avantpassats que 

identifiquen el poble valencià, podent-se 

veure ara tota una gamma de colors, teles i 

brodats que testimonia la riquesa de la 

indumentària tradicional valenciana.

Evolució del vestit de la dona fallera.

EL LLIBRET: Des d'aquella primera fulla 

impresa per Blai Bellver amb la informació 

bàsica que tractava la falla de 1856 

plantada en la plaça de la Trinitat i 

anomenada La Peixca de l'Aladroch,
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fins avui, hi ha tot un camí de superació 

tipogràfica i literària. Es va passar pel 

llibret-conte La Creu del Matrimoni de l'any 

1866 i el fullet d'Eclipses del Matrimonio de 

1867, per continuar ja al segle XX, amb els 

llibrets dels anys 30 de format menut on 

solament quatre o huit fulles grapades el 

conformaven sent tot text o com a molt la 

fotografia de la fallera major i l'esbós de la 

falla a una sola tinta en negre; als anys 

centra ls del  segle XX els l l ibrets 

evolucionaren en format i contingut 

progressivament fins a arribar als llibrets 

actuals amb gran profusió de colors i 

d'imatges que contenen repartides en 

nombroses fulles les relacions nominals 

dels membres masculins i femenins de la 

comissió, els articles d'investigació fallera, 

les referències a les activitats dutes a 

terme, el programa faller, les fotografies de 

les falleres majors i dels diversos actes 

realitzats en l'exercici, els esbossos de la 

falla gran i infantil i les seues explicacions, 

les poesies, il·lustracions diverses i una 

llarga nòmina de textos de col·laboracions 

literàries.

Evolució dels llibrets de falla.

L'altre aspecte que ha estat molt 

satisfactori és l'aportació a la dignificació 

de la nostra llengua, que ha passat 

d'escriure's als llibrets tal com es parlava, 

sense cap consideració ortogràfica a la 

correcció actual segons les normes de 

l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la 

Generalitat Valenciana, cosa que han 

potenciat des de les institucions amb 

premis a l'ús del valencià en els llibrets de 

falla des del Departament de Política 

Lingüística de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esports dels quals diverses 

comissions de Xàtiva solen obtindre els 

darrers anys alguns reconeixements a la 

seua tasca, que es substancien en premis 

en metàl·lic i el banderí corresponent que 

l'acredita.
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Les falles, com la resta de la societat en la 

qual vivim, tendeixen a canviar i 

evolucionar, en qualsevol de les seues 

vessants. A vegades, més que evolució es 

dona involució, però serem positius i 

pensem que els canvis són per a millorar.

En el món de les falles, els canvis des dels 

seus inicis han sigut molts i, segurament, 

continuaran havent-los. Tot canvi sempre 

porta un interrogant conforme al resultat 

que donarà, però sempre pensant i 

intentant que siga per a millorar tot el que 

té a veure amb aquest món. 

Fem un poc d'història. No se sap realment 

quan van nàixer les falles monumentals, 

però sí que se sap que en un primer 

moment, aquesta festa era molt diferent 

de l'actual. Era una festa on es cremava un 

monument en el qual es feien unes 

crítiques veïnals. A mitjan segle XIX, es van 

transformar i van començar a aparèixer els 

premis i la forma d'organitzar-se nova. 

Segurament, aquella gent es plantejaria 

quin resultat donaria aquest canvi. També 

es preguntarien què passaria si en lloc de 

fer-ho d'aquesta manera ho feien d'una 

altra o si seria millor quedar-se com 

estaven. Possiblement a hores d'ara, ningú 

tornaria a les falles de fa segle i mig, per 

tant, les possibilitats que donava aquell 

canvi, van ser positives.  

En març de 1932, el pintor xativí Francisco 

Climent Mata plantà una falla en Xàtiva, 

davant de la seu de la Música Vella. Al poc 

de ser cremat aquest monument, podríem 

dir que es van formar les dues primeres 

comissions en la nostra ciutat. Una en la 

plaça Méndez Nuñez (Sant Jaume) i una 

altra en la plaça Blasco Ibáñez (Trinitat), ja 

en març de 1933 aparegueren dues 

comissions més, aquestes infantils, foren 

les del carrer José Espejo (Corretgeria) i la 

de la plaça de l'Olm.
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Joan Quilis Rodenas.

Llicenciat en geografia i història i faller de

la falla Benlloch Alexandre VI de Xàtiva.
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A partir d'aquestes quatre comissions i de 

les falles que elles plantaren, en Xàtiva hi 

ha hagut falles de forma ininterrompuda 

(exceptuant el període de la Guerra Civil) 

fins als nostres dies. Per la premsa antiga 

sabem que la primera falla que es va 

formar va ser la de la plaça Méndez Nuñez. 

1934 Falla Méndez Núñez i adjacents.

Segurament aquelles persones que es van 

ajuntar fa noranta anys, es plantejarien si 

valia la pena l'esforç i la feina que anaven a 

fer. Quines possibilitats tenien de què hi 

haguera continuïtat. L'exemple d'aquells 

valents va fer que sortiren més valents i al 

pocs dies va aparèixer la falla Blasco 

Ibáñez. Més tard, ja quasi en falles, van 

aparèixer les dues infantils. La finalitat 

d'aquesta exposició és que aquelles 

persones que van plantar el germen de les 

comissions falleres en Xàtiva, ja es 

plantejarien quina possibilitat hi havia de 

que en Xàtiva arrelaren les falles. Les 

possibilitats van ser moltes, perquè si en 

1933 foren quatres les falles que es van 

poder veure, en 1934 foren quinze i 

possiblement mai imaginaren que noranta 

anys després encara en Xàtiva es planten 

monuments, hi hagen comissions i que la 

festa de les falles estiga tan arrelada. La 

finalitat d'aquesta exposició és que 

aquelles persones que van plantar el 

germen de les comissions falleres en 

Xàtiva, ja es plantejarien quina possibilitat 

hi havia de que en Xàtiva arrelaren les 

falles.

Les possibilitats van ser moltes, perquè si 

en 1933 foren quatres les falles que es van 

poder veure, en 1934 foren quinze i 

possiblement mai imaginaren que noranta 

anys després encara en Xàtiva es planten 

monuments, hi hagen comissions i que la 

festa de les falles estiga tan arrelada.

Possiblement el primer programa d'actes 

fal lers va estar fet d'una manera 

provisional i a l'expectativa de veure els 

resultats. Segurament, el que es feia en 

València va sevir d'exemple. Aquest 

programa el podem veure en el llibre de 

falles que es va editar en març de 1933. La 

diferència al de hui en dia és prou gran, sols 

quatre actes són els que perduren. La 

plantà i la cremà, que és obvi, ja que sense 

aquests dos actes no estaríem parlant de 

falles, però també perduren dues joies de 

les festes falleres, les despertades i les 

cercaviles. Tota la resta ha evolucionat i ha 

canviat. Segur que davant de qualsevol 

canvi, sempre sorgeix el dubte de què 

passaria si les coses es feren d'una manera 

o d'una altra.

Ficarem un exemple, en 1933, dins de la 

programació hi havia molts concerts de les 

bandes de Xàtiva, tant de la Vella com de la 

Nova. Possiblement aquests concerts 

agradaven a la gent i omplirien les places al 

voltant de la falla. Pel temps, algun o 

alguns es plantejarien què passaria si en 

lloc de concerts, es podrien fer revetles, 

perquè així la gent podria ballar i es 

divertiria més. D'aquell què passaria..? es 

va veure que va funcionar. Pel temps, 

novament algú va pensar què passaria si la 

festa la introduïm en el casal? I les 

actuacions musicals es van realitzar en 

l'interior del casal. Després, es va pensar 

què passaria si en lloc d'un grup, que ens 

cante i anime la nit, portem un discjòquei i 

que ens fique la música que volem?
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Com veiem una solució porta a una altra, 

possiblement tots no estaran d'acord amb 

els canvis, però un canvi, si no es prova, no 

es pot saber si dona resultat o no. No es pot 

saber quantes possibilitats pot tindre el 

canvi.     

    

Què passaria si en lloc de fer les coses 

d'una manera es fan d'una altra? 

Possiblement, aquest siga el dilema que 

tots tenim en la nostra vida i les falles no 

anaven a ser menys, prendre decisions 

sempre costa i no sabem mai si per la que 

ens inclinem serà l'encertada o la que 

millor ens anirà. Segurament, aquelles 

persones de 1933 que van haver de 

començar a prendre decisions sobre les 

falles, també es plantejarien diferents 

possibilitats i dubtarien en quina d'elles 

seria l'adequada. La bona qüestió és que 

d'aquell primer interrogant, què passaria 

si...? han passat noranta anys i encara 

estem ací, en aquest apassionat món de les 

falles, fent-nos les mateixes preguntes. 

Quines possibilitats tenim en les falles? O 

què passaria si açò ho fem d'aquesta 

manera o d'aquesta altra?    

Des que soc faller he vist alguns canvis en 

el món faller. Canvis com veure falles amb 

quatre bases i passar a veure els 

monuments sense bases. Aquest canvi, 

segur que pels artistes haurà sigut molt 

avantatjós. 

Però hi ha hagut dos canvis que crec que 

han marcat les falles de Xàtiva en els últims 

trenta anys, més o menys. Un és el de les 

seccions en els monuments i l'altre el de la 

indumentària masculina.

El primer era tot una incògnita i no se sabia 

com anava a resultar, una divisió de falles 

per seccions, com en tot canvi, ací també hi 

hagueren veus a favor i en contra. Les 

possibilitats de fer una divisió en seccions 

van ser moltes i els resultats, fins al 

moment, són bons. 

El canvi d'indumentària en els homes 

també va ser molt impactant en el món 

faller. Aquest canvi es va plantejar diverses 

vegades i el què passaria si canviem la 

indumentària masculina? La resposta en 

un principi era que no, fins que va haver-hi 

una suficient majoria que volien aquest  

canvi i es va aconseguir. Els homes podrien 

anar vestits de saragüells o de torrentí. Les 

possibilitats d'unes desfilades més vistoses 

i acolorides estaven garantides. No sé si 

quan es va aprovar aquesta mesura 

s'esperava que tinguera l'acollida que va 

tindre. 

Un altre canvi han sigut les cavalcades del 

ninot. Aquest acte és un exemple de 

l'evolució dins del món faller. En un principi 

era la desfilada de les comissions que 

portaven els seus ninots a l'exposició, d'ací 

li ve el nom. Segur que aquest acte 

presentava més possibilitats que el que es 

feia i també sorgiria la pregunta, què 

passaria si ho férem d'aquesta altra 

manera? A poc a poc la cavalcada va 

evolucionar i es va transformar en el que 

coneguem ara. Però, els canvis en  aquest 

acte van continuar i es va plantejar la 

possibilitat de canviar la seua celebració 

del mes de febrer, en el que fa més fred i 

inclòs pot ploure, a una altra època de 

l'any. La solució va ser passar-la al mes 

d'octubre, que encara, en Xàtiva, fa bon 

temps. Durant alguns anys es va veure què 

passaria i com es va acceptar aquest canvi. 

Però les possibilitats que podia donar 

aquest canvi no van convèncer al món 

faller, perquè entre altres coses, estaven 

fora de temps i sense ambient faller. 

Aquest any tornarà a realitzar-se més prop 

de falles. Podem veure com en aquest acte 

el què passaria si les coses es feren d'una 

altra manera va produir diversos canvis, 

alguns eixiren bé i altres no tan bé, però 

havia d'intentar-se.
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Un altre canvi que pareix que s'accepta bé 

ha sigut el dinar de Germanor. En un 

principi era sopar en una sala. Amb la 

finalitat de què més gent pogueren 

participar, es va decidir fer un dinar a l'aire 

lliure i més popular, cosa que pareix que ha 

agradat a la majoria de les falleres i fallers.

Un altre canvi ha sigut el ral·li, ara conegut 

per cotxes-bojos. Aquest canvi pareix que 

encara no està molt acceptat, haurem de 

deixar un poc de temps a veure com 

evoluciona.    

Com veiem, les falles són un món en 

constant moviment i canvis. Tots podem 

donar la nostra opinió i totes les opinions 

són valides. 

Les possibilitats de les falles de fer coses 

noves són múltiples, però una vessant que 

es devia potenciar és la vessant cultural. 

Edició de llibrets, concurs de teatre, de 

pasdobles, conferències o exposicions, són 

algunes de les coses que es fan, però ja que 

tenim un museu faller, hauríem  de 

potenciar-lo, per exemple, crear la figura 

de la “peça del trimestre”, en la que es 

podria mostrar de forma destacada una 

peça (ninot, esbós, portada...) i al voltant 

de la qual contar la seua història. Una altra 

idea seria crear una biblioteca virtual, per a 

tindre accés als llibres de falles. En Issuu en 

podem trobar molts, però es podria 

digitalitzar els llibrets que hi ha en l'Arxiu 

Municipal i en la Biblioteca. 

Com hem vist, els canvis sempre porten 

incògnites i preguntes que cal plantejar-se, 

però  les  respostes  ens  les  dona 

l'experiència, si no es prova un canvi, no 

sabrem quin resultat ens donarà.

Afortunadament, les falles canvien i 

continuaran canviant. Què passaria si no 

canviaren? Ens quedaríem estancats i això 

no ho volem.  

Quèpassariasi...?l
l
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Inclusió és una paraula amb molt d'encant 

que té un significat molt ampli i que 

actualment es parla sovint d'ella. Però, què 

vol dir? 

Aquesta paraula prové del llatí inclusio, 

inclusionis. Segons la Reial Acadèmia de la 

Llengua Espanyola és “acció i efecte 

d'incloure” o, “connexió o amistat d'algú 

amb altra persona”. És evident que 

aquesta definició ens aporta ben poc. Així 

que s'intentarà explicar què significa 

realment aquesta paraula.

La inclusió és l'actitud, tendència o política 

d'integrar a totes les persones en la 

societat, amb l'objectiu que aquestes 

puguen participar i contribuir en aquesta i 

beneficiar-se en el procés. Aquest 

concepte busca aconseguir que totes les 

persones o grups socials, sobretot aquells 

que es troben en condicions de segregació 

o marginació, puguen tenir les mateixes 

poss ib i l i tats  i  opor tun i tats  per  a 

desenvolupar-se com a persones.

Si parlàrem d'inclusió social estaríem fent 

referència a l'accés de tota persona a 

l 'educac ió,  serve is  de sa lut ,  oc i , 

oportunitats de treball, habitatge, 

seguretat, etc. dins d'una societat, sense 

importar el seu origen, l'orientació sexual, 

gènere, situació financera, capacitat 

intel·lectual o f ísica, entre altres.

Sempre que es parla d'inclusió, totes les 

persones tenen al cap la integració 

d'aquelles persones que tenen una 

diversitat funcional o d'aquells col·lectius 

que es troben en situació de risc o 

d'exclusió social, però com hem dit abans, 

realment fa referència a totes les persones 

i  que totes t inguen les mateixes 

oportunitats d'accedir a tots els àmbits de
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Lucia Sinisterra Cariñena.

Professora de cicles de serveis a la 

comunitat, doctorada en igualtat i fallera.
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la societat, incloent-hi la cultura i l'oci i, ací 

és on entren en joc les Falles. 

En aquests últims anys al món faller es 

parla prou sovint de tindre unes falles més 

i nc lus i ves  i  ho  podem veure  en 

manifestacions com la realitzada l'any 

2020 per Jaume Pérez, faller que va iniciar 

el pregó de les falles de Dénia que deia “Las 

Fallas tienen que ser el espejo donde 

mirarse. Tienen que ser diversas, 

inclusivas, igualitarias, paritarias... y sin 

pin”. O com les manifestacions de l'estilista 

de moda i autor de la fotografia feta art, 

Eduardo Jairycovich que va dir “Somos 

cu l tu ra ,  somos  t rad i c ión ,  somos 

diversidad...”.

                                                                                                                                      

També podem trobar accions per a 

fomentar la inclusió en les falles com per 

exemple la Crida de febrer de 2020 en la 

que es garantitzava que fora un acte 

inclusiu perquè els discursos de les dues 

Falleres Majors de València van ser traduïts 

simultàniament en llengua de signes i 

subtitulats en directe. A més, es va 

habilitar una zona per a persones amb 

mobilitat reduïda. I com no, aquest any els 

periòdics de València parlen que l'exercici 

faller 2022-2023 és més inclusiu perquè la 

seua màxima representant, Laura Mengó, 

és la primera Fallera Major de València amb 

diversitat funcional física.

Hi ha moltes accions que es poden fer 

perquè les falles siguen més accessibles 

per a tothom, com per exemple els que 

hem dit abans de signar en llengua de 

signes alguns actes o subtitular-los, posar 

alguns escrits en pictogrames o Braille als 

monuments i als casals, deixar algun espai 

de temps al dia sense soroll, fer un “taller 

pràctic dels sentits” (creat per la delegació 

de Solidaritat i Participació de la Junta

Central Fallera en gener 2020) que té la 

finalitat de donar a conèixer la realitat de 

les persones amb problemes de capacitat 

sensorial i les diferents formes de 

comunicar-se i relacionar-se amb la festa.

Però, la inclusió, com hem dit abans, no 

només fa referència a les persones amb 

diversitat funcional o a aquells grups de 

persones que es troben en situació de risc o 

exclusió social, sinó que és més àmplia. 

Significa entendre la relació entre la forma 

en la qual les persones funcionen i 

participen en la societat, així com garantir 

que  t o t e s  t i nguen  l e s  ma te i xe s 

oportunitats de participar en tots els 

aspectes de la vida, atenent a les seues 

capacitats, necessitats i desitjos. Per tant, 

quan parlem d'inclusió parlem d'equitat, 

d'igualtat d'oportunitats per a tothom.

En conseqüència, també cal parlar i 

preguntar-se si actualment les falles són 

igualitàries, és a dir, si totes les persones 

que les conformen poden fer el mateix 

sense tindre en compte la identitat sexual 

de cadascuna d'elles? 

Encara existeixen diferències entre les 

diferents identitats sexuals, perquè 

visquem en una societat patriarcal en la 

qual a través de l'educació que hem rebut 

hem adquirit rols i estereotips de gènere 

que marquen a les persones i, per tant, la 

seua forma de desenvolupar-se, de pensar, 

les seues actituds i conductes. Si parlem 

del sexe femení i masculí, evidentment 

com a conseqüència dels rols de gènere les 

dones no tenen les mateixes oportunitats 

en les festes, a més, les funcions 

d'aquestes a les falles no és encara el 

mateix que els dels homes ni les tasques 



91

que es realitzen al casal, ni en els càrrecs, 

ni la seua presència als monuments...Ens 

podríem preguntar, si la dona, fa anys pot 

ser presidenta d'una Comissió i aquest any 

per primera vegada de la Junta Local 

Fallera, per què un home no pot ser “faller 

ma jo r ” ?  O  pe r  exemp le  que  e l s 

representats infantils pogueren ser dos 

xiquets o dues xiquetes, cadascuna d'elles 

representant un càrrec diferent a 

l'establert actualment.

Encara podem parlar de forma més àmplia 

de la inclusió, reprenent part de la definició 

anterior “és entendre la relació en la qual 

les persones funcionen i participen en la 

societat”. Hem de tindre en compte que, de 

vegades, s'exclou a persones dels grups 

dins de la mateixa comissió o d'altres 

comissions per la causa que siga, sense 

adonar-se o sí, simplement perquè opina 

diferent que la majoria, o simplement 

perquè és diferent. I no es té en compte en 

cap moment que eixa persona o comissió 

perda el sentiment de pertinença a un grup 

i que aquest és fonamental per a 

desenvolupar-se com a persona i per poder 

conviure actualment. A més, aquesta 

situació es pot donar tan físicament com a 

través de les xarxes socials o altres mitjans 

de comunicació. És molt fàcil crear una 

simple crítica o jutjar ràpidament a 

qualsevol i molt difícil fer una crítica 

constructiva sense jutjar.

Per a poder parlar de falles inclusives hem 

de parlar de valors com són la tolerància, el 

respecte, l'empatia... Som un col·lectiu 

nombrós i molt valuós, som representants 

de les tradicions i de la cultura valenciana i, 

per tant, hem de ser inclusius i no perdre la 

germanor entre les diferents comissions bé 

siga per opinar diferent, o per la diferència 

quant al nombre de fallers/es que 

conformen cadascuna, o per la competició 

pels premis que ha de ser sempre sana, 

sense baralles, enveges o rancors, o per 

qualsevol altra raó.

Una falla no podrà ser inclusiva si les 

persones que la conformen no tenen 

c o n s c i è n c i a  s o c i a l ,  s i  n o  e s t a n 

sensibilitzades en la inclusió i igualtat. No 

es tracta de fer algunes accions, cal que les 

persones tinguen interioritzats els valors 

nomenats anteriorment i, a més, que 

puguen detectar discriminacions que es 

produeixen en el dia a dia per no repetir-

les. És un treball de molts anys, però que 

cal començar. Hem de desenvolupar totes 

les accions que es poden fer per fomentar 

la inclusió en la nostra festa i per suposat, 

de vegades, analitzar i reflexionar sobre les 

actuacions de cadascun i cadascuna i, com 

no, com a comissió i com a col·lectiu.
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Les festes falleres, com tota manifestació 

festiva i tradicional, se sustenten en el pes 

de la tradició, que l'Acadèmia Valenciana 

de la Llengua defineix com “costum, ús o 

norma que es manté de generació en 

generació”. La tradició, per tant, vertebra 

totes les celebracions i ritus vinculats a les 

falles: la plantà, la cremà o les mascletaes 

formen part d'eixe patrimoni tradicional 

que al llarg dels anys ha contribuït a fer de 

les falles la celebració excepcional que és 

hui dia. I com tota celebració arrelada 

socialment en la comunitat, els seus 

símbols també són un component 

fonamental que ha donat forma a 

l'imaginari col·lectiu sobre el qual es 

construeix la tradició en el seu conjunt. O 

en altres paraules: la tradició també afecta 

als símbols festius. I el tradicional es 

converteix en especialment rellevant quan 

ens referim al símbol faller per excel·lència: 

el de les falleres majors.

La fallera major és, d'acord amb el vigent 

reglament pel qual es regeixen les festes 

falleres a la ciutat de València, “l'única 

dona” a qui correspon “la representació 

honorífica de la comissió de falla en els 

actes propis i oficials”. Què ocorreria en un 

hipotètic món al revés en el qual la fallera 

major no fora una dona, sinó un home? 

Podria la tradició resistir tal envit? Doncs 

bé, diverses comissions ja han fet el pas i 

han apostat per fer realitat aquest món al 

revés que, a poc a poc, deixarà de ser-ho. 

És el cas de falles com La Marina, de Port de 

Sagunt; Barri d'Onda, de Borriana; Casa 

d'Alonso d'Oliva o Plaça de la Regió de 

Catarroja. La igualtat s'obri pas en la 

societat en el seu conjunt, i els símbols 

fallers no podien quedar-se arrere. 

Aquestes falles, amb el seu gest valent, 

han obert un camí imparable i que, a poc a 

poc, haurà d'imposar-se en el conjunt de la 

societat fallera.
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Raúl Puerta Lorenzo.

Faller Major de la Falla Borrull - Socors de 

València i subdirector de lʼIVAJ.
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Perquè no podem oblidar que el símbol de 

la fallera major, com qualsevol símbol 

tradicional, no és neutre, sinó que respon a 

un significat concret que la societat li ha 

atribuït: enfront de la figura masculina del 

president, que mana i dirigeix la falla, es va 

instituir la figura de la fallera major, com a 

c à r r e c  me ramen t  hono r í fi c  i  d e 

representació, però mancada de qualsevol 

capacitat executiva. El paper de les dones, 

d'aquesta manera, es veia relegat a un fals 

protagonisme, purament estèt ic i 

superficial, enfront del dels homes, que 

continuarien ocupant els l locs de 

comandament en el món festiu.

L a  i g u a l t a t  p l e n a  i  r e a l  p a s s a 

necessàriament per trencar amb els rols de 

gènere, entesos com el conjunt de normes 

o actituds socials que regeixen la manera 

d'actuar d'homes i dones. Els rols de 

gènere, en el nostre dia a dia, ens 

constrenyen, ens encoti l len i  ens 

impedeixen ser els qui realment volem ser. 

Formen part d'una estructura social rígida i 

inflexible, que obliga de forma quasi 

imperceptible als xiquets a jugar al futbol i 

a les xiquetes a jugar amb nines, als homes 

a portar pantalons i a les dones a pintar-se 

les ungles. Afortunadament, aquestes 

normes socials es van diluint, i cada vegada 

és més comú trobar-nos amb homes 

infermers i amb dones enginyeres. Tant de 

bo un món al revés utòpic en el qual no 

existisquen els rols de gènere i qualsevol 

persona puga comportar-se o actuar 

lliurement sense cap condicionant en 

funció del seu sexe.

L'aparició d'homes que exerceixen el 

càrrec de faller major ha d'interpretar-se 

en  e l  ma r c  d ' aques t  p rog re s s i u 

alliberament dels rols de gènere que s'està 

produint en la societat en el seu conjunt i 

que, progressivament, arriba també al 

món festiu de la Comunitat Valenciana. A 

Ontinyent, per exemple, la possibilitat que 

la dona participara en la festa en igualtat de 

condicions amb els homes va ser un procés 

llarg i costós, que s'ha saldat amb èxit i ja hi 

ha hagut fins i tot capitanes mores i 

cristianes.

La falla Borrull-Socors de València, en el 

seu afany per propiciar la igualtat plena en 

la comissió, va modificar els seus estatuts 

en 2018 per a dotar-los d'un llenguatge 

inclusiu. D'aquesta manera, el terme 

“president” es va substituir pel de 

“presidència”, el de “secretari” per 

“secretaria”, i el de “fallera major” pel de 

“representació major”. Aquest canvi obria 

la porta al fet que un home ocupara el 

càrrec de màxim representant de la 

comissió, com ha ocorregut en 2022.

D'aquesta manera, pretenem acabar amb 

els rols de gènere que, inevitablement, 

encara continuen tenint un pes enorme en 

el món festiu i folklòric, precisament per 

eixe paper que juga la “tradició” en aquest 

àmbit. No obstant això, les tradicions, per a 

sobreviure, han d'adaptar-se als temps. Si 

les falles no transiten amb convicció i 

fermesa el camí de la igualtat, corren el risc 

de quedar-se arrere i posaran en risc la 

seua pròpia existència.

Defensar que només les dones puguen ser 

falleres majors per a així mantindre un 

suposat protagonisme de la dona suposa, 

en realitat, perpetuar uns rols de gènere 

que ens han fet molt de mal, a dones i 

homes, al llarg de la història. Perquè eixe 

suposat protagonisme no és en realitat 

més que un protagonisme estètic i 

superficial, que implica continuar relegant 

a la dona a llocs secundaris, allunyats de 

qualsevol capacitat directiva. Tant de bo 
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cada vegada ens trobem amb més dones 

presidentes i amb més homes que ocupen 

el càrrec de faller major. Només així 

podrem trencar plenament amb els rols de 

gènere que encara perviuen en el món 

faller, a conseqüència d'una tradició que 

necessàriament ha de posar-se al dia.

El meu nomenament com a faller major és 

només un pas més en eixe camí per la 

igualtat que ens concerneix a tots i totes. 

No serà un camí fàcil ni ràpid, com ens ho 

demostra l'exemple d'altres festes veïnes, 

però sí que estic convençut que és l'únic 

camí possible.

Hui, gràcies al treball de moltes falleres i 

molts fallers, que un home siga nomenat 

faller major ja no és el món al revés, sinó el 

món real. I amb això, la igualtat real i 

efectiva es fa una mica més present en els 

símbols fallers.
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El fet que l'equip de redacció d'aquest llibre 

de falla em plantege aquesta qüestió, ja és 

en sí una afirmació implícita per part d'ells.

No hi ha dubte. Ells tampoc ho creuen. O 

almenys tenen un dubte raonable.

Si la germanor fallera existira, no tindria 

sentit aquest article. I no m'haurien dit, 

precisament a mi, que el fera.

I no és que jo no haja intentat col·laborar 

amb altres falles perquè regnés la 

concòrdia, sí ho vaig fer, i crec que en la 

mesura de les meues possibilitats actuals 

continue fent-ho. És sols que aquest intent 

no sempre va ser i és recíproc, o almenys jo 

no ho veig així.

Més enllà de la meua experiència personal, 

crec que la gent entén el concepte de 

"germanor fallera" com una situació ideal i 

bucòlica en què fluix el bon rotllo i 

l'harmonia a tota hora i a tots els llocs. El 

cas és que la germanor no és per a mi eixe 

pensament romàntic que és per a altres, 

perquè no veig que les falles vagen juntes 

de la mà en quasi res.

No veig que reivindiquen juntes, ni que 

celebren juntes.

No es vetlla pels interessos de la 

col·lectivitat, tot el contrari crec que 

cadascuna de les falles de Xàtiva mira per 

ella mateixa.

Germanor seria compartir despeses i 

buscar finançaments conjunts. Treballar 

en equip i no fer sols equip per jugar a 

futbol.

Repartir-se els costos per poder fer més 

coses, si les fem junts. Passacarrers o 

despertades amb les falles veïnes en lloc de 

passar sense mirar-se cadascun per una 

vorera del carrer.
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Begonya Martínez Casanova.

Fallera per convicció.
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Compartir, més enllà de deixar-se taules i 

cadires per un dia en què esperes més gent 

de l'habitual.

Arrimar-se a veure les falles properes la nit 

de la plantà en grup i  expressar 

obertament com t'agrada el que veus. Fer 

activitats o actes amb els companys de 

secció, per promocionar-la i fomentar la 

sana competència seria germanor.

Ho seria alegrar-se dels èxits dels altres 

encara que tu estigues fotut.

I també solidaritzar-te amb els mals dels 

altres, encara que tu hages eixit victoriós el 

mateix dia.

Participar en cada activitat que fa l'altre. 

Valorar les bones idees i no sols copiar-les.

Sempre he dit que la germanor és un sopar 

(ara un dinar) i com m'he molestat a 

buscar per internet que hi ha respecte a la 

germanor fallera a altres localitats he vist 

que a tots llocs és igual.

Es redueix a fer un esdeveniment massiu al 

qual totes les falles participen. Un dia de 

somriures, abraçades, enaltiments de 

l'amistat i xerrades falleres on es pretén 

arreglar el món. Intents per canviar la festa 

que es reprenen passat un any, al proper 

dinar. En la propera germanor.

És com el dia de la marmota, com un bucle 

espai-temps. Cada any igual. Les mateixes 

cares, les mateixes converses. Les 

mateixes intencions, però la mateixa 

passivitat passat el famós dia.

I si pensem en el que significa estrictament 

germanor?

La germanor no és altra cosa que una 

relació fraternal.

Els germans per norma es duen bé, 

s'estimen, s'ajuden, es donen suport, 

comparteixen vivències i pertinències. 

Però en moltíssimes ocasions es barallen, 

es detesten, s'odien, es deixen de parlar.

Qui no li ha pegat un puntelló jugant a un 

germà o un pessic per ràbia a la germaneta 

xicoteta?

Quin germà no li ha furtat un joguet o una 

llepolia a l'altre?

Hi ha germans que moren de gelosia pel 

germà exitós, o per la germana guapa, 

perquè ha fet carrera o ha trobat una 

parella espectacular.

Els n'hi ha que ho tenen blau i ho volen 

roig, sols perquè ho té el germà. Que són 

d'una manera i volen ser d'altra, sols per 

imitar-los.

Hi ha germans bessons, inseparables, que 

són ungla i carn.

Germans de llet, que ho són sense ser-ho.

Hi ha qui considera que el seu germà és un 

consentit.

O que sols és un "mig germà"...

Hi ha qui vol més al germà adoptiu que al 

de sang.

O qui té un germà espiritual que el guia i 

l'ajuda.

La germanor no és sempre idíl·lica i 

bucòlica. Però sí existeix.

Aleshores, i si la germanor fallera sí que 

existira?

Serà qüestió de repensar-ho.
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Qui no recorda o ha cantat a viva veu eixa 

cançó tan enganxosa, encara que escrita 

pels amics americans, però que tots sabem 

a la perfecció? Qui no s'ha mostrat 

altament emocionat amb eixe “knock 

knock knocking” en qualsevol orquestra? 

Com bé expressa la cançó, les portes del 

cel representen tot allò que ens crea 

addicció, que ens encisa, que volem i no 

tenim, que ens atrapa, que ens fa delectar-

nos de plaer diví. Trucar a la porta no vol 

dir, en cap sentit, entrar de cop a algun lloc. 

No implica per tant, que vagen a deixar-te 

entrar. Trucar significa que has de demanar 

permís i, en aquest cas, suposa també que 

algú és propietari d'aquell espai.

L'espai? Evidentment, el cel, seguint amb 

la metàfora del títol d'aquella cançó del 

principi. El cel, quin ampli vocable i què 

immens resulta imaginar-ho. El cel pot fer 

referència a milions d'espais d'aquest món 

i de l'altre. El cel pot ser visible o invisible, 

ja dependrà de les creences i la fe de 

cadascú de vostès, els lectors. Tanmateix, 

em vull referir especialment al cel on la 

persona és feliç, es troba còmoda, té una 

sensació de benestar ininterromput... El 

cel, en aquest cas, és la festa, la gresca, la 

diversió, un espai amb un ambient 

discernit, amb cabuda per grans i xicotets, 

un espai obert  a la diversitat, a allò 

tradicional i a tot allò que resulta innovador. 

Qui no estaria boig o boja per entrar a 

aquest lloc?

Recordant de nou la cançó, no es pot 

accedir directament a eixe cel del que 

parlàvem. És necessari trucar per 

endavant, rebre resposta afirmativa o 

directament portar la “clau mestra” que et 

facilite irrompre allí. La clau, ja tenim el 

passaport directe per creuar la línia fina 

que separa la nostra vida quotidiana i 

aquell cel que tothom anhela. 
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Leticia Garcia Martínez.

Mestra i aficionada a les lletres falleres.
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Aconseguir-la? És fàcil, ben fàcil, encara 

que comporta sacrificis que caldrà tenir en 

compte.

Deixant la retòrica a banda, és això mateix 

el que podríem dir que està succeint a les 

festes falleres de la nostra ciutat. Tothom 

amb un poc de sang a les venes vol gaudir 

de la festa fallera al carrer. Són molts els 

que truquen a les falles insistentment per 

tal d'entrar i ser partícips d'aquestes i 

reben un no per resposta. Les falles a 

Xàtiva són un cel tancat a la nostra ciutat? 

No és permet l'ús i gaudi d'aquest ben 

cultural immaterial de la humanitat? Qui té 

la clau mestra per poder-ho fer? Tal vegada 

Xàtiva compta amb la presència d'un Sant 

Pere, guardià de les claus del Regne dels 

Cels?

I ara deixant a banda la litúrgia, caldrà 

repensar totes aquestes qüestions 

imprescindibles per a una bona simbiosi del 

món faller amb la resta de gent del poble. I 

serà beneficiós trobar resposta per tal de 

garantir unes festes obertes i sostenibles 

en tot els sentits de la paraula. La reflexió 

resulta l'únic camí per tal de retrobar-se 

ambdós mons amb interessos comuns.

Resulta curiós com en algunes poblacions, 

fins i tot, a la capital, alcen vertaders 

campaments per a la xicalla, pubescents, 

cònjuges, parells, imparells i velles glòries. 

Són autèntics llocs de peregrinatge, també 

coneguts com revetlles. Aquestes no 

tenen cap porta d'accés, és a dir, l'entrada 

és lliure i sols has de dur de casa bon 

comportament i educació, difícil en aquests 

temps (desvetle irracionalment la meua 

edat). Tenim davant un espai on no caldria 

trucar a cap porta per fer-ne ús. Com 

qualsevol campament, han d'acomplir-se 

unes normes i fer bon ús de tot el tinglat  

muntat per l'ocasió. Seria bon moment per 

retrobar-se fallers i no fallers i gaudir de la 

festa de la setmana fallera.

Fent memòria, els casals van sorgir de la 

necessitat de cada carrer on es plantava el 

monument faller per tenir un espai per 

ajuntar-se i fer festa. En aquests 

moments, a Xàtiva tots els casals fallers 

estan proveïts d'un pany antilladres amb 

forrellats d'última tecnologia. Tal vegada 

exagere al meu discurs però és un 

sentiment que la gent del poble expressa 

en moltes ocasions. “El casal és per a la 

gent que paga tot l'any”, afirmació correcta 

i indiscutible, però clarament debatible. 

Qualsevol veí o veïna d'aquell  carrer, es 

pot acollir a l'article primer de la llei 

d'antany on, com hem comentat, tota la 

gent del carrer té el dret indiscutible de 

participar en la festa fallera que li 

correspon, això és de perogrull. Una nit, un 

berenar, una festa concreta on eixe veïnat 

que pateix sorolls i pràctiques incíviques 

alguna que altra nit, puga sentir-se acollit 

per un col·lectiu tan proper. Tal vegada són 

pares, germans, fills, cosins, aquella dona 

que els cuidava de menuts..., veïns al 

capdavall.  És cert que algunes comissions 

ja ho fan i des d'ací la meua enhorabona 

per endavant. Tanmateix, fent menció als 

sacrificis que abans comentava, açò no 

lleva que se celebren actes a porta tancada 

per a tota eixa gent que fa un sacrifici 

econòmic, físic, moral i, de vegades, vital.

Sopars al carrer, llargues taules celebrant 

la festa fallera, entrepà de pa i porta, 

cacaus tramussos i partida de truc. Barris 

plens de música i de color, aromatitzats per 

l'olor a pólvora. Una petita aportació seria 

tal vegada la solució. Aquell fuster que s'ha 

quedat vidu fa poc, aquell cuiner aturat, la 

del quint que sap cosir, aquella escriptora 

jubilada, el del primer enganxat als 

videojocs, la de l'àtic que té un milió de 

plantes precioses, aquella família sense 
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feina que pot ajudar a netejar ,els germans 

del sisé que no passa un dia que no 

assagen amb la dolçaina i el tabalet... som 

molts i ens fem falta tant...

Per què no organitzar concursos, activitats 

literàries, animacions per als més menuts.. 

per què no obrir les portes de la festa 

fallera en tots els seus vessants a la resta 

de la població? 

Recorde la figura del faller d'honor. Una 

clau d'or per poder optar a gaudir del cel de 

forma temporal i momentània. Algú de fora 

de la comissió al que se li dona l'oportunitat 

de gaudir d'algun acte faller o més en la 

setmana gran. Pot ser un gran empresari 

que ha aportat el seu gra d'arena a la falla, 

tal vegada un personatge ben conegut per 

tal de donar renom a la comissió. De 

vegades es dona tal distinció a un faller que 

s'ho mereix per la seua tasca durant l'any. 

Tal vegada la comissió amb aquest 

insignificant acte, rep alguna cosa a canvi, 

està clar. El que es coneix com un bescanvi.

I què seria un cel sense un jurat que ens 

jutge, ens castigue i ens premie? En tot cel 

reconegut oficialment, ha d'haver un 

veredicte final de tot el que es fa al llarg de 

l'any. A les falles afortunadament , ens 

trobem també amb un jurat, en aquest cas 

popular, per tal d'elegir els premis fallers. 

Considere necessària la presència de veïns 

i veïnes del poble per tal d'opinar i valorar 

tot allò que es fa dins de la festa fallera i no 

sols la presència de fallers on de vegades el 

coleguisme desvirtua la grandiositat del 

món faller.

Per tal d'anar acabant i com a colofó final, 

caldria donar pas a la clau d'or del cel faller. 

Com podrien gaudir els xativins, més si cal, 

de la gran festa fallera? Com podrien deixar 

de trucar a la porta i impregnar-se de 

l'autèntic sentiment faller? 

Doncs la resposta és fàcil. Han de ser 

partícips i sentir seua una de les parts més 

importants de les falles, el seu monument 

representatiu. Ninots que representen 

personatges típics de la seua ciutat, aquell 

cadafal immens ple de color i vida que 

inunda el carrer, aquells versets satírics 

criticant situacions inversemblants que ells 

mateixos han viscut. Un monument faller a 

la seua altura i que prompte es cremarà, 

donant pas a un ressorgir de cada u dels 

barris immersos en aquest cel faller.

Al capdavall, les falles són una festa 

tradicionalment arrelada al nostre poble, a 

la nostra llengua i, en definitiva, als nostres 

trets d'identitat com a poble valencià. Una 

festa que desprèn cultura per tot arreu, 

una festa amb cultura que cal amb un 

atractiu turístic important. Com un poble 

unit anem a prescindir d'elles? 

Un cel no tan llunyà, un cel no tan hermètic 

com molts opinen, una clau mestra...

Toc toc...es pot passar?
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Molt es podria debatre sobre el que és una 

falla i como ha de ser una falla, no obstant, 

la meua resposta sempre serà la mateixa: 

Una falla és aquella obra d'art efímera que 

es fa per a estar exposada quatre dies i 

acaba cremant totes les coses dolentes 

d'un any per a donar pas a noves il·lusions.

Hi ha molts tipus de falles: satíriques, 

preciosistes, solidàries, experimentals...

Qui és tan objectiu com per a valorar una 

cosa com a més o menys encertada? L'art 

és  que lcom molt  subject iu  en la 

interpretació, i en eixe sac podríem clavar a 

les falles, des de la més xicoteta a la mes 

“monumental”, per volum, que no per 

monument, perquè recordem al mestre 

Algarra amb la seua frase mítica: “SEMPRE 

FALLA”, així és como es diu el que plantem 

al carrer i el que ens dona el nom de fallers i 

falleres.
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Víctor Navarro Granero.

Artista faller.
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Doncs bé, hui vinc a parlar-vos de les falles 

solidàries, les que van un pas més enllà 

d'allò comercial i s'endinsen en temes 

espinosos, amb sofriment i dolor, amb 

persones que tenen nom propi i cognoms, 

amb famílies senceres, amb la societat en 

definitiva.

Les falles solidàries són el tipus de falla més 

crítica i satírica que conec.

Molts poden estar en contra, però, opine 

que poc hi ha més satíric i crític que 

denunciar situacions reals d'injustícies i 

desigualtat en les nostres falles. Aprofitar 

el reclam de les nostres festes josefines per 

donar visibilitat a entitats, un altaveu en 

forma d'art per a col·lectius o persones 

individuals, és el més bonic gest i funció 

que podem donar-li al nostre ofici d'artistes 

fallers i al col·lectiu de les Falles. 

Al nostre taller sempre hem aprofitat els 

diferents exercicis per a poder narrar en 

alguna de les nostres FALLES, la història 

d'algú, o grups desafavorits per les seues 

circumstàncies de salut, econòmiques o 

socials. Servando Castelló, Noah Higón, 

associacions com Casa Ronald, Mamás en 

Acción, Associació ACCEM, Associació 

Espanyola contra el Càncer, Avatcor, 

associació de Trasplantats de Cor i Pulmó, 

PETRAHER, Escola de Basquet en cadira de 

rodes i diversitat funcional, Creu Roja 

espanyola, etc, són alguns dels exemples 

sobre els que hem posat el focus d'atenció i 

han sigut protagonistes en algunes de les 

nostres falles.

Creieu-me si vos dic que eixe tipus de falles 

són les més especials del taller, perquè eixa 

humanitat que els seus protagonistes 

transmeten és el que hem intentat contar, 

des de l'afecte, el respecte i l'admiració per 

qui es deixa la vida ajudant als altres o 

simplement és un exemple de lluita i 

resiliència. 

Por tots ells seguirem fent el que més ens 

agrada, por totes elles seguirem fent 

FALLES.
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Des d'una part professional, hui per hui 

retirat del món de la falla, però sí 

espectador des de dins d'un casal... Faig un 

xicotet  balanç des de l'últim any 2019 que 

vaig plantar al meu nom,  i la diferència és 

prou tranquil·la i diferent, malgrat la 

sostenibilitat  hi ha qui són reticents pel 

que comporta el pressupost, però també 

tenim en un casal de falla el tradicional 

“Tant et pague, tant vull en el carrer...”

La sostenibilitat per al qui paga hi ha que 

s'ho pregunta i pensa que a la llarga 

contamina igual o el mateix, damunt de 

posar el pressupost  en la taula al 

professional pensa que li eixirà rentable, 

s'estalviarà la feina i encara es farà 

milionari .

No casa aquell qui no veu mes enllà d'una 

realitat econòmica i sostenible, que tindre 

el carrer ple de falla i quan més alta millor .

Canviar la mentalitat de la gent o al menys 

la meua de cara a la festa fallera, si és per 

mi seria cuidar el que tenim  i potenciar-ho

de cara a una titulació que ostenta el poble 

faller com és el patrimoni . Potenciar 

moltes i tantes coses que ens uneixen pel 

que fa a valors de festivitat, indumentària, 

cultura, art, música , sociabilitat, igualtat, 

sostenibilitat etc, etc ... Com a evolució he 

tingut la sort de treballar amb dos 

comissions pensant en aquesta èmfasi i "va 

a ratos", principalment en el pensar de 

cada president/a o executiva . Un procés 

sostenible i  trebal l  que comporta 

internament d'apostar diners a alguna 

cosa que siga ecològica i no causar 

importància en el banderí del premi faller, 

altres tot el contrari, i a expenses del que 

puga influir com a pensament de comissió 

en general. Si he d'afegir alguna cosa, pel 

que comporta , jo com a un delegat de 

monument i faller, aquesta és l'aportació i 

visió de casal cap a fora , un àmbit faller en 

què hem d'obrir la ment i fer la festa amb 

cap, de cara a un públic que demanda una 

festa  d'interès turístic nacional i cultural, 

sobretot amb col·laboració  veïnal . 
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Jordi Carrascosa Moyano.

Ex-artista faller.
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UF/05 - DIVERSITAT.

L'univers faller de la diversitat és un univers on tot el món 

té cabuda, sense importar la seua raça, procedència, 

creences, sexe..., un univers on totes les persones poden 

gaudir de les falles, un univers on totes les persones poden 

deixar-se seduir.
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Als últims anys València es caracteritza per 

la seva identitat diversa. Per això, quan el 

veïnat de diferents orígens i contextos 

culturals està de celebració, tota la ciutat 

està de festa. La riquesa d'orígens i 

d'experiències vitals conviuen a la nostra 

comunitat i també comença a fer-ho a la 

nostra festa, les falles.

L'objectiu és fer la festa més oberta a tots 

e ls  n ive l ls .  Crear un ambient de 

coneixement mutu i diàleg intercultural, 

social i divers. Són també una manera 

d'exercir drets de ciutadania, com els drets 

culturals i el dret a la ciutat i a l'espai públic, 

ja que la festa de les falles es desenvolupa 

als carrers de la ciutat i pobles arreu del 

nostre territori. 

Des de JCF s'ha creat una Delegació i un 

Àrea de Diversitat on s'invita a les falles a 

treballar, participar i promoure a més de la 

diversitat, la inclusió de tots els col·lectius. 

Des d'aquesta delegació s'organitzen 

debats, activitats i s'impulsen premis com 

ara el caliu. D'altra banda, també es 

recolza fortament els premis “Arcoiris” de 

falla, impulsats per LAMBDA, col·lectiu 

LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i 

familiar, que convoca cada any els Premis 

Arc Iris per reconèixer les falles que millor 

mostren la diversitat sexual, de gènere i 

familiar en els seus cadafals.

Els guardons premien a les falles que 

reflectixen la diversitat sexual, de gènere i 

familiar. Un dels principals objectius d'este 

certamen és aconseguir unes festes sense 

LGTBfòbia. En aquesta línia, diversos 

col·lectius s'han vist representats, i les 

falles premiades per alguns d'ells: el propi 

LAMBDA, FESORD, ONCE, CERMI.. No sols 

parlem de diversitat sexual, sinó també de 

gent amb capacitats especials i /o 

necessitats específiques, diversitat 

funcional, deficiències auditives o visuals, 

entre d'altres.  
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Dafne Gómez Royo.

Fallera de la Falla Plaça de Jesús i membre 

de la Delegació de Falla de Junta Central 

Fallera.
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Però no és tot com ens agradaria i 

malauradament encara queda molt de 

treball per davant fins arribar a una 

totalitat diversa i inclusiva. El debat moltes 

vegades se centra en l'escassetat de 

notícies sobre temes de diversitat que 

ocupen les planes dels mitjans de 

comunicació, i de les Falles com a 

plataforma de visibilització de la pluralitat 

social. 

Els artistes fallers també han manifestat 

eixes inquietuds, artistes com ara Raúl 

Martínez (Chuky) qui ha realitzat falles 

amb un gran component social, amb 

missatges potents que han acabat per 

convertir-se en marca de la casa al seu 

taller. Una de les imatges icòniques de la 

festa fallera contemporània es va a 

convertir l'obra per a la falla Cronista de 

Torrent on dos dones expressaven el seu 

amor amb un bes. I és que, als artistes 

c o m p r o m e s o s  t a m b é  e l s  s o l e n 

acompanyar fal les tradicionalment 

compromeses. 

La Falla El Romano de Sagunt és altre dels 

exemples que segueix trencant barreres i 

apropant el món de les falles a tots. Amb 

l'objectiu de la inclusió de persones amb 

diversitat funcional visual i autisme, el 

monument de l 'any passat va ser 

totalment igualitari i estigué dirigit per a tot 

tipus de públic.

Aquesta iniciativa, desenvolupada pels 

propis fallers, incloïa la crítica de la falla 

gran traduïda al braille i representada amb 

pictogrames que faciliten aquesta lectura 

tant a les persones amb diversitat 

funcional visual com a aquelles amb 

autisme. D'aquesta manera, també hi 

havia la possibilitat de descarregar-se 

m i t j an çan t  e l s  c od i s  QR  en  e l s 

smartphones les explicacions de les 

diferents escenes. Aquestes explicacions 

podien adquirir-se en diversos idiomes, 

apropant així la festa a tots. 

La falla gran, obra de Juan Carlos Ferri, va 

ser totalment igualitària, i el seu ninot 

principal va tindre una figura en 3D que va 

facilitar, mitjançant el tacte, sentir de més 

a prop les falles. 

Som moltes les comissions que ja fa anys 

que adaptem les falles per facilitar-ne la 

comprensió a totes les persones. A través 

de textos acompanyats de pictogrames 

temàtics que els descriuen, es permet a les 

persones amb dificultats lectores o de 

comprensió, per motius d'edat, formació, 

dificultats amb l'idioma o necessitats 

concretes, accedir-hi de manera més fàcil 

al contingut.

A eixe compromís es sumen noms 

d'artistes com ara Víctor Valero, Els 

germans García, o els ja desapareguts MC2 

Falles que també presentaren vàries 

propostes en aquesta línea. 

Per concloure i sumar a la inclusió al món 

faller, aquest any a més a més tenim una 

Fallera Major de València, Laura Mengó, 

que és la primera dona a ostentar aquest 

càrrec amb diversitat funcional, ja que una 

agenèsia de tíbia i peroné de naixement 

l'obliga a portar una pròtesi a la seua cama 

dreta. Un fet que trenca barreres i que ha 

rebut els aplaudiments de la societat 

valenciana. La vicepresidenta de la 

Generalitat Valenciana i consellera 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana 

Mas, valorava en les seues xarxes socials la 

notícia afirmant que “així es visibilitza la 

diversitat, la normalització de les persones 

amb diversitat funcional i l'àmbit de 

socialització i normalitat que suposen les 

falles”.

Com una bona dita a la nostra terra “tota 

pedra, fa paret” i les falles any rere any 

intentem que els nostre col·lectiu siga més 

amable, més inclusiu i més divers. 

Continuem! 
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Sóc Abdelatif Ouassine El Haimar, 

provinent del Marroc, encara que ja fa prou 

de temps visc a Xàtiva, ciutat on se 

celebren les falles cada mes de març.

La meua experiència com a faller i amb les 

falles va començar fa uns quants anys per 

comboi amb els amics. Alguns d'ells eren 

fallers des de menuts i altres des de no feia 

molt de temps, així que vaig decidir 

apuntar-me amb ells a la Falla Verge del 

Carme. 

Al principi, pensava que ser faller era tan 

sols viure els 5 dies de falles durant la 

setmana del 14 al 19 de març, però 

prompte em vaig adonar que les falles eren 

molt més que eixos dies. 

Per a mi les falles són cultura, tradició i 

infinits actes. Les falles són plantar el 

monument la nit de la plantà, els 

esmorzars, dinars i sopars al casal, pujar 

amb la xaranga a veure la mascletà, vestir-

se amb la indumentària valenciana, 

entregar el ram de flors a la nostra Mare de 

Déu el dia de l'ofrena, tirar coets per sentir 

l'olor a pólvora, fer cavalcada i, com no, fer 

la romeria de Sant Josep cada 19 de març i 

cremar el monument eixa mateixa nit per 

poder tornar a encetar un nou cicle faller.

No obstant això, per a mi la gran setmana 

fallera és sens dubte la més especial, ja que 

toca gaudir al màxim de la nostra més 

benvolguda festa, les falles.

Encara recorde el meu primer any com a 

faller. El tracte que vaig rebre d'aquesta 

comissió va ser increïble, em sentia com a 

casa amb una petita però gran família. No 

em sentia com un estranger sinó com un 

faller més. És més, en el tema de dinars i 

sopars es preocupaven per encomanar-me 

menjar especial, ja que per tema de cultura
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Abdelatif Ouassine El Haimar.

Faller de la Falla Verge del Carme de Xàtiva.
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no podia menjar allò que es demanava.

He de dir que jo sols he sigut faller de casal 

perquè em feia vergonya vestir-me amb la 

indumentària valenciana, però enguany he 

decidit que em vestiré en algun acte i viuré 

més a prop si cap aquesta festa.

Ser faller és una experiència que recomane 

a qualsevol persona, ja siga estranger o no.

Per finalitzar, dir que només tinc paraules 

d'agraïment per al món faller i, sobretot, 

per a la meua comissió. Mai m'han fet 

sentir diferent, al contrari, m'he sentit com 

un valencià més.

Puc dir ben alt i fort que les falles són la 

millor festa del món.
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Des del moment en què vaig entrar al casal 

d'Abu Masaifa vaig saber que estava 

presenciant una gran comunitat d'amics 

amb passió pel treball dur i un amor 

compromès per les fal les. Com a 

estatunidenca, allí no tenim res similar i 

sabíem que d'alguna manera volíem ser 

part d'aquesta comunitat. Inicialment, 

com a estrangers anàvem de falla en falla 

la nit de la cremà i pensàvem “quina 

experiència tan increïble!”. Desprès, 

miràrem un poc més de prop i vam vore a 

amics i  famí l ies trebal lant junt i 

transmetent habilitats, coneixements i 

amabilitat d'una generació a la següent. 

Abu ens ha rebut amb els braços oberts. 

Des del simbolisme i la sàtira de les falles, 

passant per l'amabilitat i generositat de les 

falleres i fallers, fins a la intensa planificació 

anual, el món de les falles és “Un mon de 

festes”, però també és un món acollidor de 

passió, col·laboració creativa i alegria els 

365 dies de l'any.
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Rosanne Method.

Fallera de la Falla Abú Masaifa de Xàtiva.
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Primer que res, agrair a l'associació Arc de 

Sant Martí, per confiar en nosaltres dos per 

fer un escrit per al llibret faller de la falla 

Abu Masaifa de Xàtiva.

No sabem si a les falles de Xàtiva es 

coneixerà el càrrec de "padrins". Aquest 

càrrec és un alt distintiu, podria dir-se que 

seria com un càrrec un nivell inferior al de 

Fallera Major, i es coneix a pobles com la 

Pobla Llarga, o a la ciutat de Carcaixent. 

L'any 2020, Pepe i Josep, fórem proclamats 

padrins de la nostra benvolguda falla sense 

esperar-ho. Per a Josep, faller de bressol, 

això significava molt: significava que les 

falles havien pegat un pas, un gran pas 

endavant sense posar peròs ni contres. No 

com altres entitats que no havien ni donat 

l'oportunitat de res. 

Nosaltres hem tingut sort, i beneïda sort: 

mai hem patit un acte d'homofòbia a la 

nostra falla, cosa de la que estem agraïts, i 

no tenim problemes amb ningú de la 

comissió. Mai s'han oposat a cap 

plantejament. Més bé, ho han fet tot més 

fàcil del que ens suggestionàvem. 

El significat que li donàvem a les falles 

2020 és que anaven a ser unes falles 

HISTÒRIQUES, pel simple fet de ser el 

primer matrimoni homosexual en ser 

padrins els dos junts. Unes falles mai 

viscudes. El que no sabíem era que es 

transformarien en històriques, però per 

culpa de la maleïda pandèmia de covid."LO 

NUNCA VISTO" es va transformar en el 

pitjor dels malsons.

Les falles està comprovat que són 

igual i tàr ies perquè no han posat 

impediment per ser dos homes en ostentar 

el càrrec de padrins; i inclusives i 

integradores, per no oposar-se a que la 

parella fora del col·lectiu LGTBI.
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Josep Rubio i Pepe Alonso.

Membres de lʼAssociació de lʼArc de Sant 

Martí i fallers de la Falla Sant Josep de la 

Pobla Llarga. 
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Fou un acte de visibilitat molt gran en un 

poble on som uns 600 fallers. 

Aquest any ja deixem el càrrec, però es va 

sol·licitar en una reunió de junta, a tots els 

presents, poder continuar anant junts en 

els actes: presentació, passacarrers, 

ofrenes... I no com tradicionalment es 

coneixia: faller home i fallera dona. Es va 

aprovar per unanimitat. Ja no de cara a 

nosaltres. Sinó de cara a que en un futur 

arriben més parelles LGTBI, i puguen 

tindre la l l ibertat i l 'orgull d'anar 

emparellats. 

Simplement són actes. Que no armen cap 

rebombori. És normalitzar una situació que 

encara que parega que no, en molts llocs 

encara no està ben vista. I sempre podrem 

dir que qui va donar el pas fórem els 

padrins 2020 de la Falla Sant Josep de la 

Pobla Llarga. 

Bones falles a tots i totes, i la nostra 

associació queda a la vostra disposició per 

al que necessiteu.
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Hui en dia, en el segle XXI, s'han vist molts 

canvis i molts avanços, no sols científics, 

tecnològics, etc., sinó també en els drets 

humans, en aquest cas en els drets 

*LGTBIQ+. Però, com es veu això dins de 

l'àmbit faller? Estan les falles realment 

preparades per a acceptar a les persones 

tal com són?

Des de fa diversos anys, el col·lectiu 

*LGBTIQ+ ha aconseguit esfondrar moltes 

barreres, aconseguint així el matrimoni 

igualitari, l'adopció homoparental, la 

protecció per a les víctimes d'agressions 

homòfobes… però per molts avanços que 

hi hagen, encara queda molt per fer, la 

pregunta és, en l'àmbit faller també?

Dins del món faller s'accepta el col·lectiu 

d'una manera molt natural, ja que es té 

una ment bastant oberta, i part de la 

comissió són adolescents que han crescut 

amb aqueixa igualtat i ajuden als més 

majors que no han tingut eixa educació, a 

comprendre i acceptar. Però a l'hora de 

realitzar actes, fins i tot es veuen diferents 

decadències, com per exemple, si dues 

dones són parella, perquè en l'acte 

d'exaltació de la fallera major no poden 

eixir les dues juntes o una dona com a 

acompanyant? O si dos homes són parella, 

no poden eixir junts a l'hora de desfilar? 

Aquestes coses es veurien de manera 

diferent davant els ulls de la gent, perquè 

són actes que mai abans s'han vist, ni s'han 

intentat i és per això que diem que encara 

queda molt per fer, tant en l'àmbit faller 

com en el social, perquè coses com 

aquesta no haurien de sorprendre'ns, i 

tothom mereix gaudir d'aquest dret, ja que 

forma part dels drets humans. Com diu la 

temàtica de la nostra falla d'enguany, la 

“Seducció”, hauria de ser per a tots i totes, 

sense excloure a ningú per la seua manera 

de ser, sentir, vestir o interpretar l'amor.
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Lorena González Morell.

Fallera de la Falla Abú Masaifa de Xàtiva.
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El terme d'inclusió social és el procés de 

millorar l'habilitat, l'oportunitat i la dignitat 

de les persones que es troben en 

desavantatge degut a la seua identitat, per 

a que puguen participar en la societat. 

Considere important saber primer que és el 

terme d'inclusió social, que ens ajudarà a 

respondre a la pregunta de com el col·lectiu 

faller podem incloure a aquest grup de 

persones. 

El nombre de persones amb discapacitat 

en el món de les falles al llarg dels anys sí 

que ha augmentat, però encara així és un 

col·lectiu poc visible en aquesta festa. Les 

falleres i fallers hem de treballar per a 

poder eliminar aquesta barrera que hi ha 

per a poder incloure a totes les persones en 

el col·lectiu faller. 

En la meua opinió, no hauríem de modificar 

els actes fallers que es realitzen, ja que 

totes les persones són capaces de realitzar 

els actes fixats en el programa de la 

setmana fallera, entrega de premis, 

recorreguda, ofrena i Sant Josep, però sí 

hauríem d'adaptar-nos a les necessitats 

especials que presenta cada persona, no 

podem generalitzar unes activitats sense 

conèixer quin tipus de necessitat hem de 

cobrir. 

Per a reforçar la diversitat i inclusivitat de la 

festa, hem d'eliminar tots els estereotips 

lligats a les persones amb diversitat social, 

com per exemple en molts monuments 

fallers hem pogut vore en algun moment 

ninots amb algun tipus de “burla” ofensiva 

cap a aquest col·lectiu. Un altre exemple, 

és ajudar a eliminar totes les barreres 

arquitectòniques que impedeixen l'accés 

lliure a les persones amb mobilitat reduïda, 

per exemple el dia de l'entrega de premis, 

no hi ha cap espai per a que les persones 
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Belén Soriano Megías.

Educadora social i Fallera Major de la Falla 

Verge del Carme de Xàtiva.



119

amb problemes de mobilitat reduïda 

puguen disfrutar de l'acte, fixar una 

espècie d'andamis on ells i elles puguen 

estar.

Per altra banda, també considere que el 

món de les falles parteix d'un nivell 

econòmic que no és accessible a tot el 

món, deixant de costat a col·lectius més 

desfavorits; las quotes mínimes que s'han 

de pagar en las comissions estan fixades en 

uns 400€, sense parlar de la indumentària 

fallera que es necessita per a disfrutar dels 

actes fallers, per la qual cosa ja es parteix 

d'un gran desavantatge; es podrien fixar 

unes quotes més econòmiques per a 

aquest tipus de persones, ja que són 

col·lectius que normalment tenen uns 

recursos escassos, per exemple, en alguna 

comissió de Xàtiva, hi ha algun faller amb 

diversitat funcional que té la quota reduïda 

com la de xiquet/a. 

A més, hauríem d'obrir els casals per a que 

tots coneguen la nostra festa y realitzar 

debats amb ells per vore que ens poden 

aportar a nosaltres i nosaltres a ells. En 

molts casals de Xàtiva durant la setmana 

fallera es fan esmorzars on un centre 

d'ocupació laboral disfruta d'un esmorzar i 

un passacarrer amb la comissió, i els 

usuaris de dit centre preparen un taller per 

als fallers d'eixa comissió. 

Les persones amb diversitat funcional, 

hem de recordar que són persones amb 

totes les capacitats, només que hem de ser 

flexibles i adaptar les coses a les 

necessitats que presenta cada persona. Sí 

que hauríem de donar l'oportunitat 

d'involucrar a tot el món en esta festa, i 

poder anar creixent, aquest col·lectiu 

podria aportar moltes coses a la nostra 

festa.
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UF/06 - BOGERIA.

I si... hi haguera un univers on les coses foren totalment al 

contrari de com les coneguem? Un univers destarifat on es 

canvien els papers, on les falles no són falles o inclús la festa 

desapareix, és l'univers faller de la bogeria.
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-Presi! Problema! no arrenca el motor.

-Miquel calla! Entre la disfressa i tu 

marejant! Puja, que comença el ral·li.

De cop, tot va pegar voltes i una llum 

encegadora ens va espantar. 

-Presi, la cassalla estava caducada? Açò no 

és normal!

I quan vam eixir del cotxe, allí ens 

trobàvem, amb cara d'ensurt, al mateix 

lloc però amb unes clares i dispars 

di ferències amb el nostre temps. 

Bocabadats observàvem aquella escena 

“almodovariana”. Les dones, vestides amb 

camisa, jupetí i saragüells muntant una 

falla futurista però, per sort, conservava la 

mateixa essència. L'artista fallera dirigia 

els moviments de la plantà. Els homes 

tenien cura dels menuts al berenar infantil. 

Ells vestien falda pels turmells, al cap un 

mocador florit i alguns lluïen trenes amb 

flors enganxades. La presidenta va cridar 

que s'havia de parar taula, i tots es van 

posar a muntar taules i a fer el sopar. Eixa 

nit se celebrava l'acte d'exaltació del Faller 

Major i estaven atabalats. Ells havien 

d ' ana r  a  l a  pe r ruque r i a  pe r  t a l 

d'empolainar-se les trenes, havien de 

posar color a les galtes i passió als llavis. 

Elles ho tenien més fàcil, es col·locaven els 

pantalons, les espardenyes, la camisa i el 

jupetí i ja estaven preparades. Què havia 

passat amb els rols de les dones i els 

homes? On ens havia portat el cotxe? Al 

futur faller? I els estereotips? Són coses del 

passat? O del present, millor dit? Estàvem 

davant una autèntica revolució sexual?

-Miquel, encén el DeLorean aquest! Vull 

tornar!

-Presi! T'adones? Som i serem fallers del 

futur i, per cert, la falda et queda divina. 
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Mestra i aficionada a les lletres falleres.
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Fa dos anys vaig fer un viatge a un destí 

europeu on vaig tindre la sort de conèixer a 

Lucia, una xica de Cantàbria que va 

confessar-me que el següent viatge que 

volia fer, era a València. Quan li vaig dir que 

jo era valenciana i que actualment vivia allí, 

va començar a fer-me un fum de preguntes 

sobre la ciutat, i també sobre les nostres 

falles, deia que va sentir que varen 

reconèixer les falles com a patrimoni 

cultural immaterial per la UNESCO i que 

des d'eixe dia, tenia moltíssimes ganes de 

gaudir d'elles d'una forma propera i 

especialment cultural. 

Jo estava il·lusionada, anava a explicar-li a 

la meua amiga càntabra la nostra festa 

més arrelada. 

Ens vam mantenir en contacte per les 

xarxes socials i per fi, deu anys després, 

Lucia va vindre a València en el mes de 

març. Les falles de 2032. 

La plaça de l'Ajuntament començava a 

omplir-se dels primers ninots, l'artista 

fallera d'aquest any està des de ben 

prompte organitzant les góndoles i 

camions que porten la base de la falla per 

començar a pujar-la. 

Li conte que estic molt contenta amb el 

lema de la falla municipal d'enguany, el 

regidor de festes i les seues

vicepresidentes, amb l'ajuda d'un jurat 

paritari compost per grans referents fallers 

ha decidit que el lema siga ''Igualment'' i la 

nostra falla municipal parlarà sobre la 

igualtat en tots els aspectes de la nostra 

societat, i sobretot, en la societat fallera. 

D'altra banda, ens trobem a les falleres 

majors de València i les corts d'honor, a 

Lucia li va agradar moltíssim la funció de

les nostres màximes representants que
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Maria Albors Calduch.

Fallera major 2020-2021 de la Falla Plaça 

del Pilar de València i cort dʼhonor de la 

Fallera Major de València 2022.
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a poc a poc, s'han convertit en unes 

vertaderes ambaixadores de les falles, una 

espècie de gestores culturals que són 

fonamentals en l'estructura fallera, anant a 

molts actes i tenint veu en decisions 

rellevants. 

A les dos del migdia ens quedem a la 

mascletà, cada vegada més trobem dones 

que es dediquen a la pirotècnia i és una 

vertadera sort, perquè la pirotècnia 

valenciana és un referent mundial. Hui és 

el dia de la dona, dispara una pirotècnica, 

com ja ho fa des de molts anys, però no 

sols dispara el 8 de març una dona, sinó 

que molts dies més també disparen 

pirotècnies dirigides per dones

valencianes. 

A més, tenim la sort de comptar amb la 

presència de les màximes representants de 

la junta local fallera de Xàtiva, cada dia 

conviden a una junta local diferent amb el fi 

de veure la mascletà des del balcó de 

l'ajuntament i conèixer millor les activitats 

que desenvolupen com a junta local i 

també valorar el seu treball per la festa fora 

de la nostra ciutat, on sempre hi ha coses 

que aprendre. 

I caminant pel nostre històric cap i casal, 

arribem a les Torres de Serrans. Li explique 

que des d'ací es fa la crida, on la màxima 

autoritat de la ciutat li dona les claus de la 

mateixa a les falleres majors de València. Li 

pose el vídeo del discurs d'aquest any, un 

discurs que convidava a totes i tots a gaudir 

de la nostra festa, sense diferències de cap 

tipus ni discriminacions, deia que les falles 

eren una festa oberta i cultural on

predominaven valors com la igualtat i el 

respecte. 

Hem consultat l'agenda dels actes de la 

fallera major de València i la cort d'honor,

aquesta vesprada tenen activitats i

xerrades relacionades amb la igualtat i

després en una roda de premsa parlaran 

amb els mitjans de comunicació sobre 

aquesta iniciativa. 

Lucia està encantada amb la nostra ciutat i 

sobretot amb les nostres benvolgudes 

falles, i és que les falles són un reflex de la 

societat i si aquesta evoluciona, també 

haurem de fer-ho les falleres i fallers, per 

fer de la nostra festa tot un exemple 

cultural, europeu i modern, adequat a les 

circumstàncies socials actuals.
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I a poc a poc anava endinsant-me en una 

foscor totalment desconeguda per a mi. 

Tot era nou.  No podia controlar res del que 

estava passant.  Mirava al meu voltant i tot 

era gris, trist, la gent no somreia, era com 

si totes les ànimes de l'univers s'estigueren 

apagant. Mirava per tot arreu i només veia 

persones intentant escapar d'una realitat 

imposada, persones decaigudes, mirades 

perdudes. Tan perdudes com m'estava 

sentint jo... 

I enmig d'aquella sensació de desordre de 

vida, i el silenci aterrador que hi havia, de 

sobte, una forta bategada va fer que obrira 

els ulls ràpidament... i mira tu per on, que 

menys mal, tot havia estat un malson, 

somiava amb què i com seria un món sense 

falles... 

Menuda pau saber que no, que això mai 

passarà... 

Fallers i falleres, açò és un sentiment etern!

Abú Masaifa, que no t'acabes mai...

-  LA DOLÇA INTENSITAT DE LES 

PARAULES -
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Xàtiva, a 18/08/3023

Benvolgut diari, 

Estan sent uns dies realment infausts. Des 

que els humans ens van deixar per marxar 

al Metavers de la Bogeria estem en una 

festa sense fi i tota la resta de coses han 

desaparegut. Com som robots es suposa 

que l'únic objectiu que teníem en les 

nostres vides era beure alcohol per no 

oxidar-nos i, per sobre de totes les coses, 

treballar. En quedar-nos sense amos ens 

hem donat a la beguda i al mal viure i va de 

debò que ja no puc més. Tot el món pareix 

que està molt còmode amb aquesta 

situació, que viure-hi en una contínua 

espiral de diversió etílica és el que realment 

els plena l'ànima. Jo estranye força els 

humans. Hi ha una única cosa que hem 

mantingut després de la seua fugida, són 

les Falles, no obstant això ja no és res el 

mateix, si no hi ha música de banda i 

xaranga, si les falles les creen robots sobre 

unes plantilles. Aquestes impressores 

gegants van acabar ja fa molt amb 

l'artesania i la imaginació, cosa que 

m'entristí en gran manera perquè una cosa 

que adorava dels humans era la seua 

capacitat de crear una escultura a partir de 

les idees i quatre trossos de suro, em 

pareixia al·lucinant. És que fins i tot la 

indumentària la van començar a fer amb 

aquestes màquines! Ja tampoc hi ha de 

coets, perquè clar, imaginat amb les 

borratxeres que hi agafem els robots 

controlant pólvora, vam haver de prohibir-

ho per tots els accidents que provocàrem. 

Ai, diari, diari... quant estranye els 

humans...  
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Arqueòloga i fallera de la Falla Abú Masaifa 
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La història que ara us vaig a relatar és un 

conte de tragèdia i redempció, però també 

és el pelegrinatge vital d'Smilodon i, 

sobretot, és un cant a la llibertat, a la 

rebel·lia i a la solidaritat. 

Ell va néixer al taller de l'artista faller 

Paquito Quematodo. Va ser creat com un 

tigre prehistòric preciós, amb un ullals 

blancs, lluents, enormes i afilats, una pell 

que semblava coberta d'un pelatge ros, 

brillant i ben llarg. Tenia una mirada que 

encisava però que també atemoria a qui es 

fixava bé, encara que fora només per uns 

instants. Era un ninot faller amb totes les 

característiques per convertir-se en la més 

impressionant i admirada escultura fallera 

de la contornà. 

Milers de persones sentiren parlar de la 

seua bellesa i viatjaren fins Xàtiva per 

descobrir aquell ninot tan perfectament 

elaborat, tan majestuós en la seua 

ferocitat. Malgrat tot, a Smilodon li 

mancava l 'a legr ia de ser famós i 

protagonista de les Falles del seu municipi, 

sols podia sentir por per saber el seu final 

com a Ninot, la de ser cremat el dia 19 de 

març.

La nit del díhuit de març fou obscura, gris i 

humida en Xàtiva. Els ninots descansaven 

del rebombori diürn, de les visites 

infatigables del dia. Ja sabien que els 

quedaven poques hores, ho vivien amb 

por, sí, però també amb la resignació de qui 

sap quin és el seu destí des que naix. De 

sobte, tot va canviar, però no solament per 

a Smilodon o les falles xativines, sinó per a 

cadascun dels ninots de tot arreu, de cada 

raconet on hi ha una falla plantada. 

Quan encara no havia sonat el primer 

esclat de la despertà del dinou de març, 

amb un ordinador gegant, un cop de ratolí i 

una polsada a l'Enter, un personatge 
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misteriós va fer desaparèixer tots el 

monuments existents sense que ningú se 

n'adonés o podés fer absolutament res. En 

un tres i no res ja no hi havia art faller a cap 

ciutat valenciana. Què havia pogut passar-

hi?

Matalafer fou un dels millors artistes fallers 

d'antuvi, de quan els monuments, la 

bellesa i la sàtira eren els protagonistes 

d'unes festes que no podien passar 

desapercebudes en cap lloc del món. Fart i 

enfastidit per la deriva que havien dut les 

falles als últims anys, quan ja no donaven 

importància a la monumentalitat ni a l'art, 

es tancà a sa casa per crear un metavers, 

un món paral·lel on el foc no hi existís. 

Perquè així les falles deixaren de tindre tot 

el sentit. Perquè ja no es podés cremar tot 

allò que volíem deixar enrere. Perquè si ja 

no importava la bellesa, per què anava a 

importar una altra cosa? 

Quan per fi, després d'anys, un matí va 

veure que tenia totes les ferramentes per 

aconseguir fer realitat el seu comés de 

creació d'un lloc virtual on dur tot el que ell 

volgués, va esclatar d'alegria. I en el 

moment en què va desterrar tots els ninots 

del món real per dur-los a aquell de virtual 

ell va migrar també amb tots ells. Aquells 

alegres i esvalotats van celebrar la seua 

salvació a la seua nou llar. Aquell nou lloc es 

digué l'Illa de Matalafer i ell va ser enaltit i 

ap laudi t  com a l l iber tador i  com 

pràcticament un déu. Allà se sentien 

salvaguardats perquè no hi havia manera 

ninguna de fer esclatar ni tan sols una 

espurneta de foc, era rotundament 

impossible fer prendre aquells escultures. 

La venjança de Matalafer havia començat. 

Smilodon ja no hi era un dents de sabre 

que podia atemorir a qualsevol amb la seua 

potent mirada, sinó que tot en la seua 

expressió traspuava tranquil·l itat i 

harmonia, tant que els seus nous amics ja li 

deien Misifú, per com de dolç era. Tots els 

ninots doncs, vivien en una espècie de 

felicitat eterna amb el seu admirat 

Matalafer. Mentrestant, en la vida real, ni 

les falles, ni els monuments fallers hi 

existien ja, aleshores la gent no podia 

redimir allò que com a societat estava 

errant i tot es va pintar de color gris. 

En aquella illa de pau i festa van començar 

a sorgir idees al voltant del sentit de la vida 

i de quina existència els hi podia esperar al 

ninots si no en tenien cap aspiració vital. 

Misifú, abans conegut com Smilodon, va 

anar a preguntar al seu idolatrat Matalafer 

per què hi tenia eixe buit dintre instaurat si 

la vida semblava tan meravellosa. El 

creador i salvador es va enfurir greument i 

amb una ràbia immensa va fer fora a Misifú 

i les seues idees filosòfiques.  

Però és clar que un tigre prehistòric, valent 

i decidit no anava a parar-se en eixe punt, 

així que va crear una xarxa de discussions i 

debats al voltant de totes aquelles 

preguntes que els hi sorgien diàriament. 

No va ser fàcil trobar la solució i molt 

menys la manera de dur-ho a terme però 

estaven disposats a lluitar fins l'última 

conseqüència per tot allò que creien que 

era el correcte per a ells i per al seu 

desenvolupament com a nova societat. 

El pla que havien traçat els ninots per poder 

dur a terme el seu nou projecte vital anava 

a dur-los a la fi mateixa de la seua 

existència, però valdria la pena perquè per 

primera vegada ells decidien el què feien 

amb les seues pròpies vides i a més a més 

perquè estaven convençuts fins la medul·la 

que aquell era el seu destí i la culminació 

natural de les seues històries. 

Va ser un treball en què necessàriament 

tots van ficar el seu granet, en el que la 

paraula nosaltres va substituir el jo i les 
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pors preconcebudes a allò que més els 

havia atemorit aviat, el foc, va ser 

instaurada poquet a poquet com a l'única i 

vertadera forma d'alliberament col·lectiu. 

Com ja es pot endevinar els ninots tenien la 

difícil missió de fer flama en un lloc 

intel·ligentment concebut com a lloc on fos 

impossible crear-ne ni una espurna. 

Però de vegades, de sobte, algú té una idea 

que ho canvia tot i allà, en el metavers on el 

món és nou i en construcció contínua, allà 

les coses impossibles es fan de possibles, 

de tant en tant. Misifú i els seus companys 

van estar mesos recollint fruites, i 

colpejant els pinyols secs van poder fer una 

espurneta. Davant d'açò, Smilodon es va 

treure el seu pelatge ros i lluent, amb un 

dolor terrible, i van començar a fer una 

foguera. 

Aquesta foguera significava la redempció 

de cadascun d'ells, també de Matalafer i de 

la resta d'humans que havien deixat el món 

real. Sense el foc, lectors i lectores no en 

som res, perquè si no som capaços de 

convertir-nos en cendra, mai no ho serem 

de renàixer. 
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Com estem veient en aquest llibret, el 

multivers són tots aquells universos 

diferents que hi ha distints del nostre, unes 

realitats paral·leles en altres dimensions 

que no se semblen en res al món en què 

vivim.

I dins d'aquest multivers, hem anat a parar 

a eixe univers paral·lel del món faller al 

revés, un món que segons per a qui, podria 

ser molt millor que el món faller que 

coneguem, un món diferent, on les coses 

no tenen el mateix sentit que tenen en el 

món faller actual. Així que prepareu-vos 

que vaig a descriure-vos aquest univers del 

món faller al revés, perquè vosaltres es feu 

una idea de com seria viure en ell.

En el nostre univers, com el seu nom indica 

tot és al revés, així que res funciona com ho 

coneguem. Els presidents en aquesta falla 

no menegen un dit, manen i els fan cas, de 

fet la junta directiva és la que menys 

treballa, i està tot el dia amb el got en la 

mà, i tots els fallers i falleres que sols venen 

els dies de falla són els que fan tota la 

faena. Ací tenim invertida la proporció de 

persones que treballen en la falla, el grupet 

del president i directiva no treballa, sols 

mana, i la resta de la falla ho fan tot 

gustosament, i quan acaben una tasca, 

pregunten a vore que poden fer: arreglen 

la falla, preparant la sorra i la gespa, paren 

les taules abans de dinar i sopar, 

l'arrepleguen, tenen el casal fet una 

patena, en el moment que algun directiu 

deixa un got damunt de la barra, hi ha algú 

que el tira al fem. És quasi impossible 

poder fer alguna cosa, perquè sempre hi ha 

algú que ho ha fet abans. La col·laboració 

és infinita, quan cal fer presentació, 

preparar disfresses, fer llibret, el casal es 

queda xicotet, tota la gent participa en tot i

tenen molt d'interès en les activitats de la 

falla. 
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Les activitats culturals són molt esperades i 

seguides, per exemple quan es presenta el 

llibret, es queda xicotet el gran teatre, ple 

fins a la bandera, de gent ansiosa per vore 

del que tracta i de llegir-lo. Abans de falles, 

tot el món l'ha llegit i comenta amb els 

membres de l'equip de redacció el que més 

els ha agradat, i s'ofereixen a participar els 

anys vinents. A més a més, cada faller duu 

publicitats per al llibret, per tant, es 

guanyen molts diners amb aquesta 

publicació. Passa el mateix amb el teatre 

faller, que sempre es plena i cada any cal 

fer una selecció d'actors, de la quantitat de 

gent voluntària que vol participar.

En el nostre univers faller del món al revés, 

no hi ha "ranxaes" plenes de colesterol, en 

els esmorzars es fan quinoa i tofu, els 

dinars són vegans, i la falla és un lloc molt 

"healthy", on tots cuiden l'estómac i el 

fetge, ja que quasi ningú veu alcohol, 

excepte com ja hem dit abans el president i 

la directiva, que van sempre amb la 

cervesa en la mà, i ells sí que s'arreen uns 

"esmorzarots" de molt de "cuidao", sempre 

van donant la nota... A més a més, no hi ha 

discomòbils ni reggaeton del que et fa 

rebentar el cap, després de sopar un 

quartet o un trio de corda amenitza 

l'ambient amb els millors hits de Mozart, 

Beethoven, i els grans de la música 

clàssica. I evidentment la carpa es tanca a 

la 1 de la nit, ja que cal anar a dormir 

prompte, perquè al dia següent cal fer la 

despertà, perquè en aquest univers sí que 

es fan despertaes, i són multitudinàries, 

perquè van tots els fallers i falleres ben 

descansats. I per allí on passen les 

despertaes i els passacarrers, tots els veïns 

aplaudeixen i estan contents de vore als 

fallers i falleres, i ixen al balcó a vore'ls. Cap 

veí es queixa, de fet tindre una falla baix de 

casa és un gran privilegi que tot el poble vol 

tindre, els pisos que estan ubicats dalt dels 

casals són els més valorats, i els més cars a 

l'hora de comprar, perquè en aquest 

univers els veïns sí que aprecien la faena i 

la cultura fallera.

En aquest univers faller no hi ha premis, ni 

guanyadors ni vençuts, per tant, no hi ha 

competitivat entre falles, ni incidents entre 

elles, i el dia 16 en lloc del dia dels premis, 

és el dia de la germanor real fallera, on 

cada falla convida a una altra a sopar en el 

seu casal, oferint-li el sopar més saludable 

possible.

I en aquest univers faller, les falles sí que 

són una festa cent per cent laica, com en 

els orígens de la festa, de manera que no hi 

ha cap manifestació religiosa en tota la 

setmana fallera. La vesprada del dia 18 

s'aprofita per a fer una sesta col·lectiva en 

el casal o la carpa, per a estar descansat 

per a l'última nit de falles, que està 

reservada per a la música valenciana, de 

tots els estils i varietats. Eixa nit els fallers i 

falleres, fan l'excepció i beuen un poc 

d'alcohol, ja que acompanyen la música 

amb un poquet de misteleta, excepte el 

president, que encara no ha soltat el pet 

des del primer dia de falles…

Un detall important en aquest univers és 

que els fallers i falleres no paguen a l'artista 

faller per la seua faena, són els artistes els 

que paguen a les falles, per a poder 

mostrar les seues obres en el carrer, falles 

que tendeixen a un minimalisme on es 

valora més l'acabat i fer bé les coses que els 

volums, i sobretot són obres crítiques que 

et fan pensar i reflexionar en els problemes 

de la societat. Així és aquest univers faller 

del món al revés, un món imaginari, d'una 

realitat paral·lela on com vegeu res és com 

les falles que coneguem, o si? I per a tu, 

quin seria l'univers faller del món al revés, 

es pareixeria a aquest?
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A Alba, Xavi i Laura's

Com serien les falles del revés? Algú s'ho 

imagina? Segurament siguen idèntiques a 

les que avui en dia tenim, però en un altre 

món, podria ser? Ho podríem imaginar? 

Doncs jo no ho sé, però el nostre relat 

estarà ambientat en aquest món, un món 

ple de monstres, de gent lluitadora per la 

festa i d'altra que ni fu ni fa.

Això era que no era un món en falles, però 

no com les coneguem avui en dia, no. 

Aquestes falles estan ubicades al món del 

revés, un món gris, ple de paranys, de 

maldat, d'odi per la festa fallera. Però no 

s'amoïneu que encara que hi ha un yang 

també hi ha un yin i és des d'ací d'on 

començarà la nostra història.

Tot va passar un catorze de març, era la 

vespra de la plantà i un grup d'amics van 

notar que alguna cosa no anava bé, un dels 

amics feia coses molt estranyes, semblava 

que parlava a soles, havia perdut la llum als 

seus ulls, ja no era aquella xiqueta alegre 

que fins aquell moment havia sigut. Li 

costava alçar-se, parlar amb els pares i 

amb els seus amics, alguna cosa no anava 

bé des de feia ja un temps, però ningú 

s'havia adonat fins a aquell dia, on es 

trobava? On havia marxat? Per què havia 

canviat? Què li estava passant? Però 

realment, algú l'havia vista? Per què no 

estava amb els seus amics? La mare 

s'havia adonat que la seua filla no era la 

que fins aquell moment havia estat vivint 

amb ella. Però, on estava? Feia moltes 

hores que havia desaparegut. L'havia estat 

buscant per enlloc i no la localitzava, fins i 

tot, va alertar els amics els quals 

començaren a buscar-la per tot arreu. 

Només un sabia que era allò que estava 

passant.

En Jordi, ja feia dies que observava a Lluna, 
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alguna cosa no anava bé des d'aquell dia, 

aquella partida, mai havien jugat a aquell 

joc, i tal vegada hauria sigut millor no 

haver-la jugat. Semblava ser un joc 

inofensiu i, ara, tot s'havia capgirat des 

d'aquell moment. Van obrir la porta al món 

del revés sense que ells s'adonaren una 

escletxa en aquella paret unia la realitat 

amb l'altre món. I si els habitants d'aquell 

món l'havien agafada? Què farien? Com 

haurien de solucionar-ho? Estaria tot 

perdut? Calia tornar a llegir les instruccions 

del joc i invocar les amigues falleres?

Ràpidament la colla d'amics de la Lluna es 

van posar a la feina i van tornar a buscar les 

instruccions del joc, calia saber qui els 

podria ajudar en el món del revés, i per 

això era important saber en qui podrien 

comptar, quins espectres de l'inframon 

serien aliats seus. De segur que la Fallera 

Paellera, la Bellea de la Traca i la Delicà 

Socarrada els ajudarien a trobar a la Lluna. 

De cop i volta van veure com els seus mal 

auguris es confirmaven. Lluna havia sigut 

segrestada pel demogorgon i, ara, era el 

moment de buscar-la i portar-la al seu 

món.

Mentrestant, i com molt bé han intuït els 

seus amics, ella es trobava al món del 

revés, un món diferent, un món ple 

d'obscuritat, un món on també es 

plantaven les falles, però en esta ocasió 

molt diferent a les que estem acostumats, 

eren falles destruïdes, inacabades, sense 

colors, sense música, sense vida podríem 

dir. Lluna no sabia què havia passat, tot 

semblava igual com sempre, però ara 

contemplava des d'un llac que allí on 

estava no era el món d'on provenia. Havia 

arribat el moment en què havia de fer 

alguna cosa, havia de comunicar-se amb 

els seus i dir-los que estava bé, i que havia 

d'ajudar a les seues noves amigues, les 

que en realitat l'havien cridada i amb qui 

havia estat tot aquest temps.

Però, no podia marxar d'allí encara, els 

havia promés que els ajudaria, que farien 

que les falles tornaren a brillar que 

s'omplira el seu món de llum, de color i de 

soroll com era habitual en aquestes dates. 

Però no ho podria fer a soles, necessitava 

l'ajuda dels seus amics i havia de contactar 

amb ells d'alguna manera, i sabia que un 

dels seus millors amics, en Jordi, sabria 

identificar els senyals que estava a punt de 

realitzar perquè els seus amics saberen on 

estava i pogueren anar a ajudar-la. 

Necessitaven restablir l'equilibri. Que tot 

tornara a la normalitat. Calia buscar el lloc 

idoni per poder unir els dos mons i fer que 

els seus amics pugueren traspassar 

l'umbracle i salvar la festa fallera del món 

del revés, només quedava un dia per poder 

plantar les falles com tocava, però en 

aquest lloc les falles estaven desfetes, eren 

velles, no tenien color… però, això sí, 

contaven amb la Fallera Paellera, la Delicà 

de la Traca i la Bellea Socarrada, unes 

grans representants que estaven 

disposades a ajudar-la.

Estaven preparades, ja ho tenien tot clar, 

era hora de comunicar-se, i què millor que 

els llums que hi tenia sempre adornant la 

seua habitació? Les faria anar com si 

estiguera utilitzant el codi Morse a veure si 

algú s'assabentava i els vindria a ajudar. En 

aquest moment va comptar: 1, 2 i 3 i 

començà l'acció, la seua habitació 

semblava una discoteca. S'encenien les 

llumenetes, que ocasionalment tenien 

forma de lletres, era l'abecedari, quina 

bona idea fou comprar-les per Aliexpress. 

Ara només faltava que algú veiera les llums 

i desxifrara el seu missatge.

No va passar molt de temps, quan van ser 

advertides les llumenetes i després d'haver 

endevinat i desvetllat el missatge en el qual 

es podia llegir:
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“  L      E N F LN L SE MÓ LDE REV AÉ ES LE S

E D AST P EA TN I G     DES AA AR UE U JE ' DN H M R

A E S” tots es van ficar en marxa, SA RLVA -L

però…

- Jordi!!! El missatge està clar, però 

com accedim al món del revés? 

Algú de vosaltres ja ha estat allí? – 

v a  p r e g u n t a r  M a r t a 

desesperadament.

Com salvarien a la seua amiga? 

Arribarien a temps de salvar les 

falles del món del revés? Totes 

aquestes preguntes li colpejaven 

el seu cap de tal manera que 

deixava veure la seua gran 

preocupació. No seria tasca fàcil 

aconseguir el seu propòsit, però 

en Jordi se sentia amb forces i era 

molt optimista. Tot sortiria bé.

- No et preocupes, trobarem la 

manera de fer-ho, ja ho veuràs. – 

va contestar Jordi amb la seua 

alegria de sempre.

- Ara només queda endevinar el 

portal per on poder entrar i 

aconseguir el nostre propòsit. Jo 

crec que l i  ho haur íem de 

preguntar a Lluna d'alguna 

manera, però com ho fem? – va dir 

Marc.

Era tan gran la preocupació que hi tenien, 

que no s'adonaren que davant d'ells estava 

l'umbracle. Sí, era aquell pòster famós, el 

d'aquella pel·lícula que tantes vegades 

havien vist i quasi sabien a la perfecció els 

diàlegs dels diferents protagonistes. Però, 

alguna cosa va passar, alguna cosa els va 

treure dels seus pensaments i cerca del 

portal, i és que la Fallera Paellera els estava 

fent senyes des del portal i els invitava a 

entrar al seu món. I tots quatre sense 

pensar-s'ho dues vegades cap allí varen 

anar.

Una vegada dins del món del revés, no 

sabien amb exactitud si havien traspassat 

el llindar o no, dubtaren realment si ho 

havien aconseguit o no, però ràpidament 

s'adonaren que tot era molt tètric, estava 

ple de coses estranyes que els feia pensar 

que l'havien traspassat, però i Lluna? On 

estava? On els havia portat la Fallera 

Paellera? Per què s'havien fiat d'ella? Al cap 

i a la fi, ella no era la seua amiga, i si havia 

sigut un parany del demogorgon? Ara ja 

era massa tard, ja estaven del revés. 

Només havien de buscar a la seua amiga i 

tornar-se'n a casa, no volien restar ni un 

minut més allí. Era un espai aterridor, tot 

estava desfet, era com si un vendaval hi 

haguera passat i hi haguera arrasat amb 

tot, fins i tot, la casa de la nostra amiga 

estava del revés.

Al cap d'una estona va aparèixer Lluna 

acompanyada de la Bellea de la Traca i de la 

Delicà Socarrada, ja que la Fallera Paellera 

hi estava amb els nostres amics.

- Hola amicsssss!!!!! Fa una llarga 

estona que us estava esperant, 

per què heu tardat tant? – va dir 

Lluna de manera molt efusiva.

Estava contenta de poder retrobar-se amb 

els seus amics, i ara és quan havia de 

començar la seua tasca. Recordem que 

només tenien un dia per restablir la festa 

fallera en el món del revés, i que era molt 

important seguir les indicacions que les 

noves amigues havien de donar-los.

- Per fi heu arribat, hem de donar-

nos pressa perquè no ens donarà 

temps a tenir les fogueres llestes 

per a Sant Joan!!! – va exclamar la 

Bel lea de la Traca, la qual 

semblava estar molt nerviosa.

- Però que dius? La foguera? Quina? 

Si encara queda molt per a Sant 

Joan!!! – digué la Delicà Socarrada 

– Ací el que hem de fer és restablir 

l'ordre de les coses i
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confeccionar-me un nou vestit d'espolí que 

aquest ja està molt vellet i he de lluir-lo per 

València.

- Ala, però que dius tu també? – 

replicà la Fallera Paellera, la qual 

s'adonà que les seues amigues no 

tenien gens clar perquè els nostres 

amics havien baixat al món del 

revés – Que no xiques, que ells 

han vingut a restablir l'ordre en el 

nostre món. Són els que ens 

ajudaran a mantindre la nostra 

festa viva. No recordeu perquè els 

hem cridat?

- I les fogueres què? – replicà la 

Bellea de la Traca, que semblava 

un poc perduda mentre observava 

el lloc on s'hi trobava.

- Les fogueres ja vindran, però si 

restablim les falles ací sense que 

demogorgon puga fer res en 

contra tot anirà bé, no ho penseu? 

– va dir la Fallera Paellera.

- I en quina població plantem? A 

Sueca, no? Per què ací està clar 

que  no  pod r à  s e r,  mas sa 

obscuritat… - digué la Delicà 

Socarrada.

- Calla dona!!!! Les falles en aquest 

món estan per enlloc, no cal 

demarcació municipal, però 

recorda que Lluna i els seus amics 

venen de Xàtiva i… – La Fallera 

Paellera és interrompuda per un 

soroll ensordidor provinent del 

demogorgon.

Totes tres van començar a tremolar, 

era impossible escapar d'aquell 

monstre, no estimava les falles, i 

quan passava per davant d'algun 

element pròxim a les falles el 

trencava amb totes les seues 

forces i estava buscant-les per 

acabar amb elles, però elles ja el 

coneixien de feia temps i sabien 

com amagar-se i ser invisibles, però i els 

nostres amics, que els passaria si els 

trobava?

Ara ja era molt més pròxim, semblava 

perdut, però s'orientava molt bé en 

l'obscuritat, i ja els tenia acorralats quan 

els xiquets van il·luminar amb les 

llanternes que hi portaven tot el carrer. El 

demogorgon es va enlluernar i va caure a 

terra. Ràpidament Lluna i els seus amics es 

van tirar a sobre d'ell i el van nugar al costat 

d'un arbre monumental. Allí el van 

mantindre fins que acabaren d'executar el 

seu pla. El demogorgon no parava de 

menejar-se i de cridar, volia que el 

soltaren, volia acabar amb tot, però no ho 

aconseguí. Estava molt ben lligat i no 

pogué soltar-se, no parava de cridar i fer 

sorolls insuportables, semblava que estava 

cridant als seus amics, calia fer alguna cosa 

i ràpid, ja que si el sentien els seus amics 

tindrien un gran problema.

La Fallera Paellera, la Bellea de la Traca i la 

Delicà Socarrada ho tenien clar, elles els 

distraurien, als altres, sabien què havien 

de fer, mai les enxamparien, els coneixien 

massa bé i podrien fer-los pegar, hores i 

més hores, voltes per diferents indrets del 

món del revés, el qual era sense vida, ple 

d'obscuritat, mancava de vegetació i de 

color, malgrat ser idèntic al món real, 

aquest mancava de l'alegria dels xiquets, 

era més bé un món d'adults, uns adults que 

havien perdut l'esperança i les ganes de 

v iure.  I ,  sobretot,  estava p le de 

demogorgons que odiaven aquesta festa 

fallera i que cada març feien el possible per 

destrossar les il·lusions que com la Fallera 

Paellera d'altres també tenien, i ja era hora 

de plantar cara, per fi havien aconseguit 

que algú del món real els fera cas i amb la 

seua ajuda podrien mantindre l'equilibri 

entre els dos mons, ja que des què el 

demogorgon regnava tant el món del revés 
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com el món real no havien tingut unes 

falles normals.

Mentrestant en el món real, els preparatius 

fallers ja estaven molt avançats, només 

faltava l'última espenta que era la 

decoració de la falla, tant de la gran com de 

la xicoteta, i Lluna i els seus amics no 

apareixien, com ho farien? La mare tenia 

totes les indicacions de la seua filla, mai ho 

havia fet, però en aquesta ocasió no tenia 

més remei que cridar a les seues amigues i 

fer-ho entre totes. Les indicacions estaven 

molt clares, havien d'omplir la decoració de 

tota la falla, amb molt de color, havia de ser 

molt cridaner i havia de tenir motius florals 

i de vessant modernista. En realitat, tenien 

una bona tasca que realitzar. La Lluna li ho 

havia explicat tantes vegades, a la seua 

mare, que s'ho sabia de memòria. Però 

com començar? Si no ho tenia clar, el pare 

al veure la preocupació de la seua dona, li 

va dir:

- Què penses? Creus que a mi no em 

va donar la matraca? Jo també sé 

que està al món del revés, no sé 

perquè no m'ho has dit, nosaltres 

també els podríem ajudar – ho va 

dir enèrgicament i semblava estar 

empipat.

- Com ho has sabut? – va dir sa 

mare un poc nerviosa. – Saps que 

vam dir que mai més tornaríem a 

parlar d'eixe lloc, i mira sense 

haver-ho fet, la nostra filla ha anat 

a parar allí. A més, tu saps que des 

d'ací també els podem ajudar, 

hem de confeccionar tot allò que 

ens va estar explicant sobre la 

decoració de la falla, ja que 

aquesta ja està muntada.

- Sí, sí, sí, tens tota la raó, però li 

podríem haver explicat com 

moure's per aquell món gris i 

obscur, on tot és caos i desolació i 

estan els vigilants que només 

volen destruir-ho tot. – ho digué amb un 

cert ressentiment.

- Ok, però, tu has dit que podies 

ajudar-nos? Com? 

- Ai!!! Clar, ací tinc les plantilles que 

em va estar demanant des de ja fa 

un mes, a les que li ha pegat mil 

voltes i a la fi va triar aquestes, on 

apareixen eixos motius florals i 

naturals que deies i modernistes, 

mira! – passant-li els esbossos que 

amb tanta perfecció havien estat 

fent pare i filla.

- Doncs si ja els tenim tots, a 

treballar!!! Què tot allò que 

avancem per ací els ajudarà en el 

món del revés.

I efectivament, ells ho coneixien molt bé, 

sabien com funcionaven les coses al món 

del revés i si ells volien ajudar-los havien de 

començar ja. Sabien que tot allò que es feia 

al món real podia reflectir-se en aquell llac 

al món del revés i així aconseguirien aquell 

equilibri que s'havia trencat des de feia tres 

anys i calia restablir-ho. Ho aconseguiran? 

Estaven molt decidits i van seguir totes i 

cadascuna de les indicacions que Lluna els 

havia explicat, semblava que ella sabia que 

no hi estaria i en el seu lloc estarien els seus 

pares que ho portarien endavant, i així va 

ser. Semblava que la seua filla estiguera allí 

mateixa, ja havien perfilat tota la 

decoració, ara només els faltava col·locar 

les pedretes de colors omplint les figures 

perfilades...

Lluna va observar com la seua polsera de 

colors i de símbols estava parpellejant i 

recordà una història que sa mare li contà, 

que fins a aquell dia no entenia i era que a 

partir de les seues polseres podrien 

comunicar-se ambdós mons. Sabia que els 

seus pares estaven complint, estaven 

ajudant-los des del món real als del món 

del revés. Tot eixiria molt bé, ja ho veureu, 
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però quedava el més difícil de tot restablir 

les falles en aquell món obscur en només 

unes hores. Hores que anaven a ser molt 

importants i transcendentals per a les falles 

del revés de 2023.

- Anem,  x iquetes  que  s i  no 

comencem ara, no hi arribarem a 

temps – va dir Lluna molt 

nerviosa. On esteu xiques? No 

voldreu que ho fem tot nosaltres, 

mireu que ens tornem al nostre 

món i au cacau. – No recordava 

que estaven entretenint als 

demogorgons i, així, ells podrien 

dedicar-se de manera tranquil·la a 

la reconstrucció de les falles.

- Però Lluna, quina memòria de peix 

tens, no recordes que estan 

entretenint els demogorgons? – 

va dir ràpidament Marc i seguí 

buscant les peces per tal de 

confeccionar i encaixar totes les 

peces del trencaclosques, a partir 

de la qual s'hi elevaria la falla més 

bonica i l luminosa que mai 

s'hauria vist en el món del revés.

- Cert, cert!!! No ho recordava, quin 

cap tinc. Haurem de ficar-nos a 

veure com quedem, perquè jo no 

he muntat  mai  una fa l la  i 

vosaltres? Però la veritat, això de 

crear una falla com si fora un 

trencaclosques en 3D, crec que 

ningú ho haurà fet, com quedarà? 

Esperem que bé – no parava de 

fer-se preguntes i eixí ràpidament 

cap al llac on estaria ubicada la 

falla del món del revés.

Ara sí, per fi havien trobat totes les 

peces, no estaven destruïdes com 

pensaven, la Fallera Paellera, la 

Bellea de la Traca i la Delicà 

Socarrada havien fet un bon 

t r e b a l l ,  h a v i e n  p r o t e g i t 

completament el monument 

sencer, allò que hi havia anat destruint el 

demogorgon eren deixalles d'altres coses, 

però com que ells no ho sabien reconèixer 

trencaven sense cap tipus de distinció 

qualsevol cosa que es presentava davant 

d'ells com si foren parts d'un monument.

Ja tenien el lloc adequat on situarien la falla 

en el món del revés, però, on es troba el 

demogorgon? Què ha sigut d'ell? Caldria 

veure si realment està atrapat o ha 

aconseguit escapar-se d'on l'havien deixat 

els nostres amics. I sí, allí estava, ell i dos 

demogorgons més, els que havien caigut 

en el parany que hi havien preparat les tres 

damisel·les. Realment, elles, no sabien 

quants hi havien perquè no portaven el 

compte dels seus enemics, simplement 

s'amagaven d'ells i es burlaven, però ja era 

hora de canviar el seu destí.

Ja quedava menys, ja tenien pràcticament 

tot el cadafal col·locat al lloc que havien 

decidit, sota el llac, i mira per on coincidia 

exactament amb la que, en el món del real, 

estava plantada. Només quedaven unes 

poques hores...

Tant el pare com la mare de la Lluna 

estaven molt orgullosos de la seua filla i 

dels seus amics, des de dalt del llac 

observaven com el cadafal del món del 

revés estava pràcticament acabat, només 

faltava ficar les últimes pedretes de la 

decoració, la mare estava contenta perquè 

havien tornat a fer-ho, ho havien tornat a 

salvar, havien fet que tant el món del revés 

com el món real s'uniren per salvar, en 

realitat, les FALLES de totes les persones 

que odien aquesta festa. Una festa que 

està plena de llum i de color, d'olor i de 

pólvora, de música i de soroll… Cal viure-la 

per saber que se sent. Tot estava preparat 

dalt, com estarien per sota?

Estaven bé també, però hi havia un 
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problema, no podien deixar solts els 

demogorgons, ja que si ho feien tornarien 

de nou a fer de les seues que era destruir el 

món de llum i de colors que havien 

aconseguit en aquests moments tant els 

nostres amics com la Fallera Paellera, la 

Delicà Socarrada i la Bellea de la Traca. 

Només calia fer una cosa, els demogorgons 

estaven molt neguitosos, volien escapar, 

no suportaven tanta il·luminació, tanta 

música, tanta festa, bramaven i bramaven 

però ningú els feia cas. Ja havia arribat el 

19 de març, era l'hora de cremar la falla, 

tot havia sigut un èxit, però havien de 

desfer-se dels demogorgons, com ho 

podrien fer?

- Xics, abans d'anar-nos-en haurem 

d'acabar amb aquests monstres – 

va dir Lluna als seus amics.

- Sí, tens raó haurem d'ajudar a les 

damisel·les perquè elles soles no 

podran preparar-ho tot. – va dir 

Marc emocionat, ja que ell ja havia 

pensat com desfer-se d'ells, era el 

pirotècnic del grup (havia fet tots 

els cursos pertinents per poder 

encendre una traca i tirar coets). 

Tenia un somriure picaresc, què 

serà allò que tindrà en ment?

- Marc!!! Mira que et coneguem, 

què te'ns pensat? Què vas a fer? – 

els amics li ho van preguntar 

alhora, coneixien perfectament 

aquell somriure.

- Aiiiii!!! Deixeu-me, ja ho veureu! – 

ho va dir un poc ofès. 

Tots es van quedar ben sorpresos quan 

van veure els demogorgons 

penjats de la traca que havien 

col·locat al voltant de tota la falla 

abans de cremar-la. Ara calia 

buscar a la Fallera Paellera, la 

Bellea de la Traca i la Delicà 

S o c a r r a d a ,  l e s  q u a l s 

s'encarregarien de cremar el 

monument i al mateix temps 

acabarien amb aquests animalots que 

detestaven les falles.

Lluna i els amics varen quedar ben 

sorpresos al veure els demogorgons allí 

enganxats com si foren farolets, ja que 

havien, fins i tot, emmudit, no se'ls sentia, 

realment era perquè estaven silenciats 

amb un gran mocador faller (no podia ser 

d'una altra manera). Ara sí, per fi es 

desfarien d'aquests éssers i podrien viure 

tranquil·les per sempre.

La Fallera Paellera fou l'encarregada 

d'enscendre els castells de focs artificials i 

van començar a explotar les carcasses i 

aparegueren les llums i els colors desitjats, 

tot era màgic, tots allí a sota estaven 

plorant d'alegria, clar està, ho havien 

aconseguit, havien fet festa, la festa que 

volien, la festa fallera com corresponia, la 

festa tant desitjada. A continuació, la 

Bellea de la Traca, en companyia de la 

Delicà Socarrada varen encendre la metxa i 

la varen arrimar a la traca, traca on estaven 

els enemics enganxats, els quals van 

esclatar amb tant de color i de llum que mai 

s'ho haurien pogut creure. Fou tant gran la 

llum que hi varen desprendre que, fins i tot, 

va traspassar el món del revés i arribà al 

món real, i allí pare i mare de Lluna van fer 

un gran somriure, però el que no sabien és 

que mentre passava tot açò en una altra 

part del món del revés s'obria una xicoteta 

escletxa per on treia una mà diminuta, 

però tenia una gran semblança a les mans 

dels demogorgons, què passarà ara? 

Doncs no ho sabem, segurament serà l'inici 

d'una nova història que ara ja no 

contarem.

Conte contat, conte acabat per la 

xemeneia s'ha envolat, un pa beneït per a 

qui ho ha contat i un pa socarrat per a qui 

ho ha escoltat i qui no alce el cul el té cagat i 

qui l'ha alçat se l'ha empalustrat.
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UF/07 - SÀTIRA.

L'univers faller de la sàtira és l'univers de l'humor, on la 

realitat es mescla amb la ficció per donar una visió divertida 

del que ocorre al nostre voltant. L'actualitat fallera i la 

municipal són protagonistes en aquest univers on tot ha de 

ser vist a través del prisma de l'humor.
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Amics agarreu-sʼho amb humor.
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UF/08 - FANTASIA.

Fantasia és l'univers de les xiquetes i els xiquets, un univers 

amb molta imaginació, on les coses es veuen sempre amb 

una mirada infantil. Un univers ple d'innocència, joc i rialles 

de xiquet. Un univers on qualsevol cosa és possible, fins i tot 

que els dinosaures siguen fallers, és l'univers faller de la 

fantasia.
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Hola xiquets i xiquetes!

De segur que recordeu els nostres 

amics Abu i Masaifa, eixa parelleta que 

cada any ens diverteix amb les seues 

aventures. Doncs enguany no podia ser 

menys i els nostres amics tornen per a 

contar-nos un viatge molt especial:

Una vesprada d'estiu Masaifa i Abu 

estaven al casal una mica avorrits ja 

que, com feia tanta calor, els xiquets i 

les xiquetes de la comissió no baixaven 

al casal perquè preferien estar a la 

piscina o a la platja més fresquets. Així 

que els nostres amics, sense ningú amb 

qui jugar, van començar a tafanejar 

pels trastos que hi havia guardats al 

casal. Van eixir al pati i allí van trobar 

una mica de tot: parts d'escenaris de 

presentacions, escenes de cavalcades, 

restes de suro i fusta... 

De sobte, Masaifa va vore alguna cosa 

que li va cridar l'atenció:

- Mira Abu, tu que creus que és açò? – 

va dir.

- Què ha de ser? Què no ho veus? És un 

tauló de fusta! - va respondre Abu.

- No, home, ja sé que açò és un tauló de 

fusta, dic el que hi ha baix, ajuda'm a 

apartar-lo.

Entre els dos van apartar el tauló de 

fusta i baix d'ell, entre el terra i la paret 

del casal, va aparèixer una espècie de 

forat. Com ja sabeu, Abu i Masaifa són 

uns xiquets molt curiosos i, clar, no van 

poder evitar la temptació de clavar el 

cap per vore que hi havia allà dins. 

Però, tan bon punt es van asomar, van 

notar una estranya força que els 



163

arrastrava cap a dins. Els xiquets van 

intentar resistir-se, però aquella força 

era cada vegada més gran i els dos van 

acabar sent engolits per aquell estrany 

forat. Després d'un moment de 

confusió en què pareixia que tot pegava 

voltes al seu voltant, el casal i tot el que 

l'envolta va desaparèixer i Abu i 

Masaifa es van trobar en un lloc 

totalment desconegut. Els dos estaven 

prou espantats perquè no sabien què 

era el que havia passat.

De sobte, van sentir una música, 

pareixia una xaranga de les que omplin 

els carrers en falles, i també es sentia el 

murmuri i  l 'alegria de la gent. 

Aleshores, Masaifa i Abu van descobrir 

que prop d'on ells estaven hi havia una 

gran quantitat de gent molt animada 

que aplaudien al passar a un xiquet i 

una xiqueta. Tot indicava que allí hi 

havia una gran festa però, qui serien 

aquelles dos personetes que pareixien 

tan importants? 

Abu i Masaifa, una vegada més 

espentats per la curiositat, van anar 

cap allí a preguntar i van descobrir que 

aquells dos xiquets eren Alba i Xavi, ni 

més ni menys que els representants 

d'aquell any de l'univers de la fantasia i, 

com no, van voler acostar-se a ells per 

conèixer-los una miqueta més...
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Hola, , tinc 10 anys, i em dirigisc a soc Xavi

tots vosaltres com a president infantil 

d'aquesta gran comissió. Soc faller des 

d'abans de nàixer i estava desitjant estar 

en el càrrec que estic ara des de fa molt de 

temps. Vinc d'una família fallera que m'ha 

ensenyat a gaudir i estimar aquesta gran 

festa. Per això, per a mi és un orgull 

representar enguany a la comissió que 

m'ha vist créixer i on he après el que 

realment significa ser faller, la meua 

comissió, la de la falla Abu Masaifa.

Però en aquest càrrec no estaré sol, junt a 

mi tinc també a una gran fallera a la que 

voldria des d'ací dedicar unes paraules. 

Alba és una xiqueta graciosa, positiva, 

amiga de tots i totes, amb la que m'ho 

passe  gen ia l  en  l a  f a l l a ,  en  e l s 

nomenaments, en els berenars i en 

qualsevol acte al que anem junts. 

També ens acompanyaran en aquesta 

fantàstica aventura els representants 

majors, Pablo i Laura, ells són qui ens 

cuiden i ens vigilen, i també ens ho passem 

d'allò més bé amb ells. 

Estic segur que els quatre junts anem a fer 

que les falles de 2023 siguen inoblidables.

Com no, també vull dirigir-me a la comissió 

infantil, vosaltres sou els futur de les falles, 

no perdeu mai eixies ganes de festa i eixe 

sentiment faller. Gaudiu de cada moment i 

de cada acte perquè les falles no són 

només una festa, sinó un tipus de vida, i en 

eixa vida el que fas és baixar a la falla, fer 

ca r rossa ,  l l i b re t ,  p resen tac i ons , 

cavalcades, vore plantar i cremar els 

monuments…, en definitiva, participar en 

tots i cadascun dels actes que se 

succeeixen al llarg de l'any. Això per a mi és 

ser faller.

Sols em queda desitjar que siguen unes 

bones falles, que no ens ploga com l'any 

passat i convidar-vos a tots a que gaudiu 

d'aquest fantàstic univers que són les 

falles.

Visca Xàtiva, visquen les falles i visca la 

falla Abu Masaifa!!

Al meu univers fantàstic les  

falles se celebren a tots els 

països del món, encara que 

a cada país són diferents 

perquè s'adapten segons 

les seues tradicions.
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 música i dels monuments al carrer. Quina 

emoció ens envaeix a tots nosaltres!

Aquesta comissió del barri que m´ha vist 

créixer com a fallera em dona l'oportunitat 

de poder representar-la , i vull dir-vos a 

totes les xiquetes i xiquets de la falla que 

pense fer-ho amb molt d'orgull, felicitat, 

emoció, rises, llàgrimes… A més, vull 

convidar-vos a totes i a tots a que gaudiu 

de la millor festa del món junt a la Falla Abu 

Masaifa. Segur que recordarem les falles 

de 2023 com les millors!!!

Visquen les falles i visca la falla Abú 

Masaifa!
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Al meu univers fantàstic els 

cotxes són carrosses, les 

falles es cremen amb boles 

de foc, la gent passeja tots 

els dies vestits de fallers i hi 

ha música sonant a tota 

hora pel carrer.

Soc , la Fallera Major Alba Perucho Soler

Infantil d'ABU MASAIFA de 2023.No us 

podeu imaginar quina emoció continua 

entrant-me per tota la meua persona cada 

volta que m'he de dirigir a vosaltres com la 

vostra representant infantil.

He de confessar-vos la gran sort que tinc 

de viure aquesta aventura amb dos 

magnífics superherois i una meravellosa 

superheroïna:

Xavi, el meu President; Laura, la Fallera 

Major; Pablo, el nostre Presi. Tots quatre 

disfrutarem de l'univers faller com mai. Ens 

espera una aventura apassionant:

“ Les falles de 2023”.

Des de ben menuda m'ho he passat molt 

bé en tots els actes, però en especial en la 

nostra setmana fallera: de la pólvora, de la 
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Després de conèixer Alba i Xavi, els 

nostres amics van decidir que els 

agradava aquell lloc on havien anat a 

parar sense saber molt bé com. Pel que 

havien pogut deduir, el forat que havien 

trobat al casal era en realitat un portal i 

en entrar s'havien traslladat a un 

univers paral·lel al nostre, que era on es 

trobaven ara, l'Univers Faller de la 

Fantasia. Així que Abu i Masaifa van 

decidir recórrer aquell univers i el que 

van trobar els va deixar bocabadats...
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MONUMENT INFANTIL 2023

SECCIÓ ESPECIAL

Lema: Univers Juràssic.

Artista: Bernardo Estela.

Explicació: Leticia García Martínez.
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Somiem mig desperts

per un viatge màgic,

benvinguts xiquets

a l'univers juràssic.

Ara ens endinsem

en un món diferent,

no cal que pensem,

deixeu volar la ment.

El nadó més rialler

a Sant Josep vol pujar,

diu que vol ser faller

l'he sentit xiuxiuejar.
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Al jardí hem trobat

un estany ben florit

on l'aigua ha brollat

i el dino ha fet un crit.

Estem molt assedegats,

a la bassa hem de parar,

els fallers estan fatigats,

ara els toca descansar.

A l'ofrena convidaré

el que té llarg el coll

i a la Verge jo duré

milers de flors i fenoll.

El dinosaure ompliré

de preciosos ramells,

a cau d'orella li diré,

m'encisen els vermells.

En carrossa no eixiré,

vull un animal gegant,

a lloms del Rei ho faré,

mireu com vaig d'elegant.

Tenim a Rex espantat,

sonen fort els masclets

lʼultim ninot plantat

carrer plens de coets.

Espardenyes de careta,

ja sona la mascletà,

agafa l'estoreta

que hui és la plantà.
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Fallereta i falleret

s'han posat a bussejar

i juguen en secret

a recitar algun verset.

S'endinsen innocents

en la mar fantasiosa

i se'n fugen reticents

d'una realitat pretensiosa.

Per veure si no plou,

a Santa Clara portaré

un descomunal ou

i del juràssic l'agafaré.

Els dinosaures festers

no s'han extingit,

viuen amb els fallers

i a la gresca s'han unit.

Un univers ple d'amics

dinosaures pertot arreu,

nous fallers juràssics

a Abu Masaifa tindreu.
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Així que estaven en un univers paral·lel 

on els dinosaures no s'havien extingit i 

convivien amb les persones... I, no sols 

això, el més al·lucinant de tot, els 

dinosaures eren fallers! Abu i Masaifa 

no eixien de la seua sorpresa. 

Dinosaures! Amb el que a ells els 

agradaven els dinosaures! Des de 

x i c o t e t s  s o m i a v e n  a m b  s e r 

paleontòlegs i descobrir esquelets de 

dinosaure, però açò era molt millor, ací 

podien investigar i observar dinosaures 

vius! Per sort, Masaifa sempre portava 

amb ella el seu quadern de camp on 

anotava tot allò que descobria i Abu la 

seua llibreta on li agradava dibuixar els 

seus descobriments. Sense perdre més 

temps, els dos amics van començar la 

seua tasca d'investigació. I el primer 

dinosaure amb qui es van trobar va ser 

ni més ni menys que el famós T-Rex. 

Abu i Masaifa ja havien llegit molt sobre 

aquest dinosaure, però ara el tenien 

davant i els dos xiquets van aprofitar 

per traure els seus quaderns i anotar 

totes les dades que van poder recopilar.
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TIRANOSAURE REX

Significat del seu nom: Rei dels rèptils tirans.

Distribució: Amèrica del Nord.

Època: Finals del Cretaci.

Alimentació: Carnívor o carronyer, no se sap ben bé. 

Principalment es creu que s'alimentava d'Hadrosàurids i 

Ceratopsians, o de dinosaures morts.

Pes: 8 tones.

Altura: 5 metres.

Longitud: 13 metres aproximadament.

Velocitat: Fins a 65 km/h.

Característiques: Era un animal bípede amb un cos, cap i cua 

e n o r m e s ,  p e r ò  a m b  l e s  e x t r e m i t a t s  s u p e r i o r s 

desproporcionadament xicotetes. El seu coll era robust, les 

extremitats superiors xicotetes però fortes i amb dos dits amb 

garres al final, les extremitats inferiors eren llargues i robustes amb 

tres dits amb grans peülles i la cua llarga i grossa l'ajudava a 

mantindre l'equilibri. El tiranosaure és l'animal més temible i 

ferotge que ha habitat mai la Terra.

Sabies què...? Els tiranosaures tenien dents de fins a 30 

centímetres.
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Una vegada van tenir totes les dades 

del Tiranosaure, Abu i Masaifa van 

continuar el seu camí. Tenien moltes 

ganes de seguir descobrint aquell 

fantàstic univers, i  no sols als 

dinosaures. També tenien molta 

curiositat pels seus habitants. Així que 

van continuar preguntant ací i allà i 

prompte es van adonar que els 

habitants de l'Univers de la Fantasia 

eren més o menys com els xiquets i 

xiquetes del nostre univers. A més, si 

alguna cosa els caracteritzava era la 

seua gran imaginació, i també les seues 

ganes de festa i comboi...
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MULTIVERS FANTÀSTIC

Com ja hem nomenat, els habitants de 

l'univers de la fantasia són personetes 

amb una gran imaginació i, per això, no 

deixen d'imaginar altres universos 

fantàstics que conformen el gran 

Multivers de la Fantasia: 

PAULA: Al meu univers 

fantàst i c  e ls  an imals 

t a m b é  s ó n  f a l l e r s  i 

participen a tots els actes 

junt als humans.

ALMA: Al meu univers 

fantàstic quan arriben 

falles, els xiquets i les 

xiquetes tiren coets amb 

formes de dinosaure.

VICENT: Al meu univers 

fantàstic els dinosaures 

són fallers i quan rugeixen 

tiren coets.

ARIADNA: Al meu univers 

fantàstic tot és música i 

quan arriben les falles les 

n o t e s  m u s i c a l s  e s 

vesteixen de falleres.

ÀLVARO: Al meu univers

fantàstic les falles se 

celebren a l'espai, a tots els 

planetes i estreles. Els 

fallers i les falleres van 

v e s t i t s  a m b  t r a t g e s 

d ' a s t ro n au ta  f a l l e r  i 

viatgen en carcasses i 

coets.

PAULA: Al meu univers 

fantàstic les falles estan 

fetes de dolços i llepolies, i 

el dia 19 de març no les 

cremem, sinó que ens les 

mengem.
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ALMA: Al meu univers 

fantàstic tot està fet de 

“colxonetes”, sempre és 

festa, i anem botant d'un 

lloc a l'altre.

MARC: Al meu univers 

fantàstic les falles se 

celebren en una illa on 

v iuen  e l s  f a l l e r s .  En 

aquesta illa sempre són 

falles i els fallers i falleres, 

a més, són superherois que 

en lloc de rajos làser tiren 

coets.

JOAN: Al meu univers 

fantàstic tots els habitants 

són fallers i fan batalles 

intergalàctiques entre les 

diferents falles per vore qui 

s'emporta els premis.

HANNA: Al meu univers 

fantàstic les falles se 

celebren a les estrelles.

MALÚ: Al meu univers 

fantàstic els monuments 

fallers poden volar fins al 

cel amb globus, com la 

casa de la pel·li “UP”.

NEUS: Al meu univers 

fantàstic hi ha falles baix 

del mar i les sirenes són les 

falleres.
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que li dona vida a tot l'esplendor i colors del 

fons submarí, estava danyat..., tenia un 

munt de fem que havien anat tirant els 

humans al llarg del temps.

Eli, que tenia un amic que era humà, li va 

dir a sa mare que li deixara el telèfon per a 

fer una cosa... que no era cridar a un 

humà..., (perquè les sirenes tenien 

prohibit contactar amb els humans)..., i 

així, va enganyar a sa mare i va poder 

cridar al seu amic humà, millor dit, va 

cridar a son pare, que també coneixia ben 

bé el món de les Sirenes, perquè era el 

germà de la Reina..., cosa que les 

germanes no sabien.

Després, el pare del seu amic i el seu amic 

van anar a llevar tota la brutícia que estava 

damunt del Coral Mare, i ...

I el que havia passat és que havien 

despertat a un polp gegant..., el guardià 

que havia estat recol·lectant fem per a 

posar-lo damunt del Coral Mare i així 

acabar amb l'existència de les Sirenes... 

Ah! Però Eli, el seu amic, i la nostra 

protagonista, Susi, amb el poder que 

tenien de les sirenes, van tirar tot el fem 

fora..., i endevineu què, el germà de la 

Reina, o siga, el pare de l'amic, i l'amic 

d'Eli..., es van transformar en sirenes ja 

que tenien màgia de sirenes, i que abans 

eren sirenes..., i van poder vèncer al polp 

gegant i enviar-lo al seu univers, a la seua 

dimensió..., i després el pare i els seus 

amics van contar al món sencer el que es 

celebrava al món marí i la bellesa que 

emanaven les falles,..., i així va ser com al 

món humà van nàixer les FALLES!!!! 

Fa molt de temps, quan nosaltres encara 

no celebràvem les falles, és a dir, no sabíem 

el que eren, els éssers que ho celebraven 

eren les Sirenes, o més ben dit, el Fons 

Submarí, hi havia una gran festa que eren 

les FALLES SUBMARINES, i la Reina de les 

Sirenes coneguda amb el nom de Tunker 

Verd (sí, no es confundiu amb Tinker Bell, 

qué és el nom de Campanilla en un altre 

idioma..., bo..., serà millor que tornem al 

que estàvem...), tenia dos filles, la major 

era la que anava a agafar el Tron de major, 

òbviament..., bo, eixe any no es van 

celebrar les falles ja que el món submarí 

havia perdut la seua esplendor i els seus 

colors, així que Susi, la filla de Tunker Verd 

(la Reina), i la seua germana, Eli, van 

decidir anar a investigar i es van trobar 

amb una cosa que no era esperada...

Susi i Eli van descobrir un terrible 

problema: El Coral Mare, és a dir, el coral 
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A la mateixa vegada que anaven 

coneguent a  més habitants  de 

l'univers, Abu i Masaifa coneixien 

t a m b é  a l t r e s  d i n o s a u r e s .  E ra 

sorprenent vore com humans i 

d inosaures  conviv ien en pau i 

harmonia, i els nostres amics no 

deixaven passar l'ocasió d'entrevistar a 

tots els dinosaures que trobaven per 

omplir de dades els seus quaderns. 

Com hem dit, humans i dinosaures es 

duien d'allò més bé, però eixa relació 

era encara millor amb els herbívors, ja 

que com podreu imaginar eren els 

menys ferotges i dòcils de tots...
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BRAQUIOSAURE

Significat del seu nom: Rèptil amb braços.

Distribució: Àfrica, Amèrica del Nord i Europa.

Època: Juràssic mitjà o tardà.

Alimentació: Herbívor. S'alimentava de coníferes i cícades. Gràcies 

al seu llarg coll podia arribar a les branques més altes dels arbres 

per menjar les fulles i fruits.

Pes: 80 tones.

Altura: 13 metres aproximadament.

Longitud: Entre 26 i 30 metres.

Velocitat: 25 km/h.

Característiques: Era un dinosaure de grans dimensions, un dels 

animals terrestres més grans que mai haja existit. Tenia un cap 

xicotet i un coll llarg que podia mesurar fins a 9 metres. Era 

quadrúpede, amb les potes de davant més grans que les de darrere 

i una cua xicoteta en comparació al tamany del seu cos, però 

grossa. A les potes davanteres tenia una garra que utilitzava com a 

mecanisme de defensa davant l'atac dels depredadors.

Sabies què...? Els braquiosaures mantenien la seua temperatura 

corporal gràcies al seu gran tamany, la seua temperatura mitjana 

era de 38ºC.
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STEGOSAURE

Significat del seu nom: Rèptil cobert.

Distribució: Amèrica del Nord i Europa (segons les últimes restes 

trobades a Portugal)

Època: Finals del Juràssic.

Alimentació: Herbívor. S'alimentava de plantes, principalment 

coníferes, falgueres i falgueres amb llavors.

Pes: 2 tones.

Altura: 4 metres.

Longitud: 9 metres.

Velocitat: 15 – 18 km/h.

Característiques: Era un dinosaure quadrúpede amb un cap 

xicotet i un bec sense dents. El seu cos era fort i tenia una llarga cua 

coberta per quatre espines. Les potes de davant eren més curtes i 

tenien cinc dits i les de darrere més llargues tenien tres dits. Per 

aquest motiu, el seu cap estava prop del terra. Sobre el llom tenia 

dues files de plaques. Els stegosaures tenien un cervell molt xicotet 

en comparació al tamany del seu cos. 

Sabies què...? Les espines del stegosaure li servien com a 

defensa, així com també les plaques, però a més també servien per 

a regular la seua temperatura corporal.
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Masaifa i Abu estaven encantats. Els 

amics de la falla no s'anaven a creure 

tot el que havien conegut en aquest 

univers paral·lel quan els ho contaren. 

Ara mateix, al parc que tenien al davant 

x i q u e t s  i  d i n o s a u r e s  j u g ave n 

amigablement.  

- Mira Abu, un triceratops! – va dir 

Masaifa entusiasmada.

Els triceratops sempre li havien 

encantat i en vore aquell exemplar 

jugant amb un dels xiquets de seguida 

es va acostar. Mentre Masaifa li feia mil i 

una preguntes al triceratops, Abu va fer 

amistat amb un dels xiquets, qui li va 

seguir contant coses sobre aquell 

univers, entre d'altres una de les coses 

a la que Abu portava tot el dia pegant-li 

voltes: com podia ser que en aquest 

univers els dinosaures no s'hagueren 

extingit fa milions d'anys...

Mira Abu, un triceratops!
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IC Trice és el meu millor amic. En aparença, 

aquesta frase no té res d'especial. Quasi 

tothom té un millor amic. Anna i Sofia 

sempre van juntes, a totes parts; i és molt 

difícil veure a Carles a molta distància de 

Fer ran .  Però  e l  meu cas  té  una 

particularitat: succeeix que Trice és un 

triceratops.

La realitat en la qual vivim està registrada 

en el catàleg multiversal com a Terra-

1903-FA. En el vostre univers, el dels qui 

a r a  l l e g i u  a q u e s t e s  l í n i e s ,  f a 

aproximadament uns 66 milions d'anys un 

asteroide d'uns deu quilòmetres de 

diàmetre va colpejar la terra, cosa que va 

acabar  p rovocant  l ' ex t inc ió  de l s 

dinosaures.

Però en el nostre no.

En el nostre univers, l'asteroide va passar a 

prop de la terra. Oh, sí, va haver-hi sismes 

submarins, terratrèmols i tota sort de 

catàstrofes. O, almenys això conten a 

l'escola; la veritat és que cap érem allí per a 

veure-ho. No obstant això, encara que van 

ser temps difícils, els dinosaures van poder 

sobreviure a l'extinció i arribar fins als 

nostres dies.

Per descomptat, els dinosaures actuals són 

molt diferents dels que poblaven la terra en 

aquell moment. Per a començar, són molt 

més xicotets. Però molt més. Els més grans 

són els descendents dels diplodocus 

(diplos, solem cridar-los) i, en el millor dels 

casos, arriben als tres metres.

També s'han alçat; ja no caminen a quatre 

potes, sinó a dos. Bé, menys quan són 

bebés, però això no compta. Els adults 

caminen a dues potes.

I són moltíssim més intel·ligents del que 

eren tant de temps arrere.  Què voleu que 

Ximo Cerdà Boluda.

Científic, mestre, escriptor i il·lustrador de 

llibres infantils.
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us diga? L'evolució funciona per a tots. Els 

nostres avantpassats, els dels humans, 

també van ser simis i ara no van saltant de 

branca en branca amb el cul a l'aire.

Com haureu pogut deduir, el que existiren 

els dinosaures no va evitar que, amb el 

temps, aparegueren els mamífers i 

acabàrem sorgint els humans. Diguem que 

portem processos evolutius diferents però 

complementaris. Hui dia, totes dues 

espècies coexistim, compartint el planeta 

en harmonia.

Bé, més o menys.

El que em porta al tema amb el qual he 

començat.

 
Veureu. Durant molt de temps, l'opinió 

majoritària era que espècies tan diferents 

havien de distanciar-se tot el possible, per 

a no interferir l'una amb l'altra. Els qui 

proposaven el model segregat s'escudaven 

en les calamitoses conseqüències que, al 

llarg de la història, havia tingut el xoc entre 

les nostres comunitats. En l'edat mitjana, 

especialment, vam patir una època molt 

convulsa, amb una guerra després d'una 

altra. I encara que amb les revolucions 

industrials l'animadversió entre els bàndols 

s'havia mitigat, encara pesava en l'ambient 

el temor que una xicoteta espurna tornara 

a prendre el conflicte. Així que humans i 

dinosaures vivim en comunitats separades 

els uns dels altres.

 
Només temps després, després d'anys de 

progressives millores, algunes veus es van 

atrevir a plantejar que, potser, era el 

moment de trencar barreres i explorar els 

beneficis de la integració plena. Es van 

crear projectes pilots en els quals algunes 

famílies dinosàuries s'integraven en 

comunitats humanes, i viceversa.
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Així va ser com vaig conéixer a Trice.

 

La seua família, junt amb altres catorze 

pioneres, acabava de mudar-se al meu 

barri. Recorde el dia que va entrar en 

classe, amb la mirada afonada en el sòl i 

una samarreta de la Patrulla T-Rex. Jo 

coneixia la sèrie perquè el senyal de 

DinoTV sí que arriba als nostres televisors 

i, en confiança, els seus programes són 

moltíssim millors que els de les emissores 

humanes. Va ocupar el pupitre buit que hi 

havia al costat del meu, i no va obrir la boca 

en tot el matí.

 
Els meus amics el miraven amb recel al 

pati, i cap es va atrevir a parlar amb ell. No 

sé perquè ho vaig fer jo. Igual és que em 

cridava l'atenció el seu aspecte, un poc 

més alt i corpulent que la resta de 

nosaltres, amb aquelles banyetes tan 

cridaneres i aquella espècie de corona al 

voltant del cap, que ara sé que es diu gola i 

que està feta d'os. Potser em vaig sentir 

una mica commogut perquè sabia que es 

trobava sol i intuïa que necessitava un amic 

amb qui jugar. O, simplement, vaig 

entendre a la primera ullada que podia 

convertir-se en el meu millor amic, com ha 

acabat sent. El cas és que em vaig acostar 

a ell. I va ser la millor decisió que he pres en 

la meua vida.

 
Trice és alegre i divertit. Li encanta jugar al 

futbol, encara que quan juga amb 

nosaltres ha de contindre's, perquè té 

molta força i, si es descura, acaba enviant 

la pilota fora del camp.

 
I és tot un cinèfil. Sovint, els diumenges a 

la vesprada anem amb els nostres pares al 

cinema del barri i ens comprem refrescos i 

un paquet de roses. Gran, per descomptat. 

No us podeu imaginar quant menja! 

Sembla que el seu estómac no tinga fi.

 

Una altra cosa que ens encanta és anar 

d'excursió. Trice es mou en el camp com a 

peix en l'aigua. Aquest estiu vam muntar la 

tenda de campanya, però com feia una nit 

estupenda, vam traure els sacs de dormir a 

l'exterior i allí ens vam quedar. No hi ha 

cosa més agradable que somiar sota les 

estreles al costat del teu millor amic.

 
Els senyors que van decidir que la família 

de Trice vinguera a la meua ciutat diuen 

que el programa està sent un èxit, de 

manera que planegen ampliar-lo. Prompte 

el meu barri s'omplirà de dinosaures, no 

sols triceratops; també hi haurà

tiranosaures, velociraptors i, amb una mica 

de sort, potser que arribem a veure volar 

algun pterodàctil. I potser, només potser, 

entre tots aquells xiquets hi haurà molts 

nous millors amics.

 
Serà fantàstic.
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Abu i Masaifa s'acomiadaren dels seus 

nous amics per continuar el seu camí, 

encara quedaven molts dinosaures per 

investigar. Els dos xiquets anaven 

xarrant animadament quan de sobte 

alguna cosa va passar volant per 

damunt dels seus caps.

- És una bandada de pterodàctils! – va 

exclamar de seguida Abu.

Els pterodàctils es van aturar un poc 

més endavant.

- Corre Abu, anem abans de que tornen 

a alçar el vol!- va dir Masaifa.

Corre Abu, anem abans

de que tornen a alçar el vol!

És una bandada de pterodàctils!
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PTERODÀCTIL

Significat del seu nom: Dit alat.

Distribució: Europa (Alemanya) i Àfrica.

Època: Finals del Juràssic.

Alimentació: Carnívor. Probablement s'alimentava de peixos i 

altres animals xicotets.

Pes: 2 kg.

Altura: 1,5 metres.

Velocitat: 20 km/h.

Característiques: Els pterodàctils són els primers rèptils 

voladors que van habitar el nostre planeta. Eren animals menuts 

amb un cap allargat, un coll llarg i flexible, ales com les de les 

rates penades, pèl i un bec llarg com el d'un pelicà. També 

tenien una cresta alta a la part de darrere del cap que 

augmentava de tamany conforme el pterodàctil es feia adult. Els 

pterodàctils podien volar gràcies als seus ossos lleugers i buits.

Sabies què...? Els pterodàctils no eren en realitat dinosaures, ja 

que els dinosaures eren animals que caminaven a 2 o 4 potes. 

Els pterodàctils no caminaven així i, en cas de fer-ho, 

arrossegaven les potes de darrere i es recolzaven amb les ales. 

Eren rèptils voladors.
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-  Que s impàt ics  han estat  e ls 

pterodàctils amb nosaltres! – va dir 

Abu.

- Simpàtics és poc! Encara no em puc 

creure el que acabem de fer, hem volat 

a lloms d'un pterodàctil! Ni en els meus 

millors somnis m'haguera pogut 

imaginar una cosa així.

- La veritat que sí, crec que mai oblidaré 

aquest dia!

Després de l'emoció del viatge amb 

pterodàctil, Abu i Masaifa van vore una 

gran quantitat de xiquets i dinosaures 

que es dirigien cap a un edifici de la 

plaça on estaven en eixe moment. I una 

vegada més, moguts per la curiositat, 

els xiquets es van acostar. Aquell edifici 

era la casa de la cultura i, segons deia el 

cartell que hi havia a la porta, un famós 

investigador feia una xerrada per donar 

a conéixer les seues investigacions 

sobre casos de persones vingudes 

d'altres universos paral·lels. Com ja es 

p o d r e u  i m a g i n a r,  e l s  n o s t r e s 

protagonistes no s'ho van pensar dues 

vegades i cap a dins que van entrar. 

L'investigador era un vell dinosaure i 

les històries que va contar van ser ben 

interessants...

Que simpàtics han estat

els pterodàctils amb nosaltres!

La veritat que sí, crec que mai

oblidaré aquest dia!
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O Mare meua, la que han armat enguany els 

dos cosinets més populars d'Abu Masaifa! 

Quedeu-se'n amb mi i us promet que ens 

ho passarem d'allò més bé amb les noves 

aventures de Vicentet i Vicenteta. 

Bé, recordeu que les falles passades va 

ploure tant i tant? Doncs clar, Vicentet i 

Vicenteta passaren la setmana fallera 

clavats a ca els iaios, perquè no hi havia 

pràcticament actes fallers a Xàtiva. Si bé 

també passaren molt de temps al casal, les 

vesprades amb els iaios es feien més bé 

llarguetes, així que per fer córrer més ràpid 

e l  re l l o tge  van  haver  de  buscar 

entreteniment a Internet. 

I navegant, navegant, un joc molt estrany 

però molt interessant, hi van trobar, estava 

en un portal web del qual era sorprenent 

fins i tot el nom: Metadino. “Què seria 

allò?” Van preguntar-se els cosinets. Mai 

no havien vist alguna cosa semblant i van 

entendre ràpidament que les falles estaven 

començant a arreglar-se encara que al 

principi pareixien diferents a les d'altres 

anys i, per descomptat, més grises i 

avorrides, però el que no sabien els 

cosinets és que fins i tot en la foscor 

trobarem una llumeneta que ens farà 

caminar amb més seguretat. Bé, però us 

puc assegurar que no podien imaginar-se 

ni una xicoteta part del què els anava a 

ocórrer en les pròximes hores.   

Com que la pàgina web a la que hi havien 

a c ced i t  r eque r i a  de  subs c r i p c i ó 

preguntaren els iaios si és que podien 

enregistrar-se; aquests li pegaren una 

ulladeta i com que els semblà un joc 

entretingut i divertit sense més, accediren i 

els deixaren fer-ho i començar a jugar. 

Tampoc als grans se'ls podia acudir res del 

què podia passar als nous universos en què 

estaven apunt d'endinsar-se els xiquets. 

Olga Calvo Martín.

Arqueòloga i fallera de la Falla Abú Masaifa 

de Xàtiva.
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Però de sobte, en el moment mateix de 

polsar “Enter”, s'obrí una finestra 

inabastable davant dels seus ulls i és que 

en un segon passaren d'estar en el despatx 

de ca els iaios a estar front una jungla 

animada enormement gegant. Això no era 

l'única cosa estranya, tot hi era animat, ells 

mateixos eren animacions, ja no hi eren 

més essers humans de carn i ossos sinó 

dibuixets que podien haver eixit de 

qualsevol videojoc. Òbviament els nanos 

es quedaren estupefactes, no obstant, 

també us puc assegurar que no van patir 

gens ni miqueta de por, sinó que tot el 

contrari començaren a cridar d'alegria, i és 

que a aquests cosinets els va la marxa i tots 

ho sabem. 

Se'ls estava per començar una nova 

aventura i a aquesta parella no hi ha cosa 

que els agrade més, així que van arrancar a 

córrer i a perdre's per aquella immensitat 

natural, que no era en realitat tan natural 

perquè era una perfecta construcció 

artificialment realitzada per alguna 

persona. Era un nou metavers i hi amagava 

unes sorpreses que no tardarem molt en 

descobrir. 

Només van deixar una arboreda enrere van 

poder veure un cel plenet de pterodàctils, 

mare meua la alegria que els va entrar en 

veure'ls-hi! Eren els seus dinosaures 

preferits i els tenien al davant seu per 

poder inspeccionar-los detingudament. 

Amb molta amabilitat i estima els xiquets 

s'aproparen a ells, però molt prompte 

esclatarien a córrer perquè a aquestes aus 

juràssiques no els va agradar gens ni 

miqueta aquesta nova companyia. 

Els nostres xiquets van decidir que hi farien 

una exploració més silenciosa, però que no 

els detindria la por, al cap i a la fi què els 

podia passar estant dintre d'un joc de 

ficció? Així es van fixar l'objectiu d'albirar la  

major quantitat de dinosaures possibles i 

fer-hi un joc on els dibuixarien i en 

descriurien el seu comportament. Però no 

van tenir en compte a la manada de T-Rex 

que els anava a rodejar a continuació. Amb 

una abraçada enorme i somiant amb que 

aparegués el mestre de ciències perquè els 

digués què havien de fer es van protegir 

d'aquesta manada, que al veure'ls tan 

desprotegits i indefensos van aturar la seua 

defensa i hi van passar de llarg. 

Quan van tornar a obrir els ulls van parar-

se a pensar tot el què estava passant i en 

quin punt es trobaven. Estaven dintre d'un 

joc en el què hi interactuaven moltes 

persones arreu del món, així que molt difícil 

hauria de ser que ningú més estigués 

dintre de la mateixa plataforma online en el 

mateix moment que la nostra parelleta de 

cosinets. Doncs ara l'objectiu havia 

canviat, en compte de buscar dinosaures 

anaven a buscar altres avatars de xiquets, i 

trobar juntament amb ells la manera de 

guanyar i acabar el joc. 

Es van ficar mans a l'obra però no trobaven 

cap xiquet ni xiqueta per allà. Ni cap pista 

de com s'acabava el joc. A més a més, 

començaven a tindre gana, així que van 

haver de canviar de nou l'objectiu cap a 

una operació de recerca de menjar i aigua 

de manera urgent. Van pujar un turonet i 

veieren allà al fons un l lac clar i 

transparent, mentre se'ls feia la boca aigua 

van ficar rumb a la seua salvació.

Xino xano, xino xano arribaren al seu 

merescut oasi i quina sorpresa es van 

endur quan es van veure reflectits a l'aigua 

del llac. Ells també eren dos dinosaures!! 

En concret, havien entrat al joc com dos 

Diplodocus. No s'ho podien creure, clar, per 

això no trobaven altres xiquets, perquè 

tots entraven al joc convertint-se en 

dinosaures. Una vegada ho van saber van
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plorar de felicitat. I sobretot van jugar com 

juguen els dinosaures, van menjar fruites 

dolces dels arbres més alts i van embrutar-

se amb el fang de la vora del llac. 

Van gaudir increïblement fins que es van 

trobar exhaurits de bateria i van haver de 

buscar la tàctica per eixir d'aquell joc. 

Pensaren que tal vegada si trobaven una 

família de Diplodocus podrien sortir-ne, i és 

que aquesta parella és molt intel·ligent 

perquè efectivament el joc tenia com a 

finalitat trobar les diferents espècies i 

assabentar-se de com actua cadascuna 

fins trobar la teua. Així doncs, es tornaren a 

ficar en marxa en la recerca d'un clan 

d'aquella espècie de dinosaure fins que 

trobaren a tota una gran família a la vora 

d'un riu preciós, rient-se i menjant fruits de 

les murtes que els rodejaven. Van ser 

vertaderament feliços, i clar, no se'n podien 

anar en eixe que era el millor moment. 

Amb tot el clan gaudiren, pegaren una 

volta per conèixer altres tipus de 

dinosaures i altres famílies que encara que 

no tenien res a veure les unes amb les 

altres els van fer conèixer moltíssimes 

maneres de viure i amar. 

Cal dir que en aquest joc ningú no guanya 

res, sinó que si aprens a veure't en el reflex 

de qui és diferent creixeràs en felicitat i 

estima.  
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En eixa estampida hi havia Gallimimus, 

Struthiomimus, Parasaurolophus... Ell es 

va amagar i va descobrir que fugien d'un 

Spinosaurus. Va esperar a que se n'anara i 

quan se'n va anar va reprendre el seu camí. 

Pareixia que la cosa anava millor, perquè ja 

no es trobava amb cap dinosaure. De 

sobte, li va parèixer vore a una persona, 

però per a arribar fins on estava calia 

passar un riu prop del mar. Com ho podia 

fer? Se li va ocórrer una idea: posar roques 

per a no tocar l'aigua. Així ho va fer i va 

creuar el riu, però quan va arribar a l'altra 

part es va adonar que en realitat eren 

Velociraptors. De seguida va començar a 

córrer tan ràpid com va poder fins que va 

estar ben lluny. Va seguir buscant i al cap 

d'una estona li va tornar a parèixer vore a 

una persona. Encara que esta vegada no es 

fiava massa, igualment es va apropar i... 

ara sí que era una persona i damunt 

pareixia que entenia de màquines. 

Aleshores es va acostar i li va preguntar qui 

era. Li va dir que es deia Rafa i que era un 

mecànic a qui li agradava la història i la 

ciència. Rafa li va contar que s'havia 

quedat atrapat en aquell lloc després d'un 

experiment en el qual havia viatjat en el 

temps però no havia pogut tornar. Alfons 

va dur a Rafa fins on estaven les restes de 

la màquina del temps en la que ell havia 

a r r i b a t  fi n s  a l l í ,  p e r ò . . .  h av i e n 

desaparegut! Alfons va pensar que no 

podia ser, que tal vegada les havien agarrat 

els Velociraptors, així que junt a Rafa van 

anar a buscar-los disposats a recuperar les 

restes de la màquina. Es van guiar gràcies 

a les petjades dels Velociraptors i quan els 

van trobar, Rafa va cridar a la seua 

mascota, una T-Rex. Els Velociraptors, 

només vore-la se'n van anar corrents. 

Alfons i Rafa van arreplegar les restes, van 

arreglar la màquina i els dos van poder 

tornar al present. A més a més, entre ells 

va nàixer una nova i bonica amistat.

Hi havia una vegada un xiquet anomenat 

Alfons a qui li agradava molt la història. 

Alfons ho havia heretat de son pare, això 

de la història. Una vegada, Alfons va anar 

junt al seu pare i la seua mare a una fira de 

la història. En aquella fira hi havia molts 

llocs, però hi havia un que li va cridar 

especialment l'atenció. Alfons es va 

acostar a vore'l i va comprovar que 

realment era el que pareixia: una màquina 

del temps! Aleshores, va vore una X que 

indicava on t'havies de col·locar i un botó 

que no tenia cap dibuix. Alfons no s'ho va 

pensar dues vegades, es va posar en el lloc 

on indicava la X, va polsar el botó i.... va 

aparèixer en l'edat dels dinosaures! Quan 

va mirar cap enrere no estava la màquina, 

però sí que hi havia parts d'ella. Pareix ser 

que amb el viatge, la màquina s'havia 

desintegrat. Aleshores, calia buscar algú 

per a que l'arreglara. Alfons es va posar a  

buscar i, de sobte, va vore que s'apropava 

una estampida de dinosaures!
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Abu i Masaifa van eixir de la xerrada 

encara més emocionats. Ara sabien que 

no eren ells els únics que havien pogut 

viatjar d'un univers a un altre. Altres 

persones havien fet viatges entre 

universos. Els xiquets no paraven de 

fer-se preguntes. Hi hauria més portals 

com el que ells havien trobat? Quants 

universos paral·lels podrien existir? 

Però el temps passava i encara 

quedaven molts dinosaures, així que 

els nostres amics van decidir deixar 

eixe tema per a un altre dia i continuar 

amb les seues investigacions...
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VELOCIRAPTOR

Significat del seu nom: Lladre veloç.

Distribució: Àsia.

Època: Finals del Cretàcic.

Alimentació: Carnívor. S'alimentava principalment d'herbívors 

com l'Hadrosauri, el Protoceratops i el Saurolophus, així com dels 

ous d'altres espècies i de xicotets mamífers.

Pes: 15 kg.

Altura: 1 metres.

Longitud: 2 metres.

Velocitat: Fins a 64 km/h.

Característiques: Era un dinosaure bípede molt agressiu, amb 

una cua llarga, rígida i prima. Les extremitats davanteres eren 

llargues i primes amb ungles afilades. En les potes tenien unes 

garres llargues en forma de falç. El seu cap era llarg i estret. El 

velociraptor podia córrer a gran velocitat i es creu que robava els 

ous dels nius d'altres dinosaures, d'ahí el seu nom. Però també 

podia caçar fins i tot animals més grans que ell. La seua pell estava 

coberta de plomes.

Sabies què...? Els velociraptors tenien una garra a la pota més 

alçada que les altres. Aquesta garra s'anomena “garra assassina” i 

la utilitzaven per a matar a les seues presses. 
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ESPINOSAURE

Significat del seu nom: Rèptil amb espines.

Distribució: Níger i Egipte.

Època: Meitat del Cretàcic.

Alimentació: Carnívor. S'alimentava de peixos i altres dinosaures.

Pes: Entre 6.400 i 7.500 kg.

Altura: 5 metres.

Longitud: 17 metres.

Velocitat: 15 km/h en terra

Característiques: Era un dinosaure bípede amb una aleta dorsal 

que recorria el seu llom i li servia per a regular la temperatura 

corporal i per als rituals d'aparellament. Aquesta aleta podia 

mesurar fins a 1,6 m d'altura i tenia unes vèrtebres amb forma 

d'espines, d'ahí el seu nom. El seu cap era semblant al d'un 

cocodril. Les potes de darrere eren robustes, per a suportar el seu 

pes i també tenia una cua llarga i robusta. Les extremitats superiors 

eren llargues amb tres dits amb garres que utilitzava per atacar a 

les seues presses. Era un animal semiaquàtic que també podia 

nadar.

Sabies què...? L'espinosaure era un dels dinosaures més grans, 

més inclús que el Tiranosaure o el Gegantosaure.
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Començava a fer-se de nit. Abu i 

Masa i f a  hav i en  passa t  un  d i a 

inoblidable però anava siguent hora de 

tornar a casa amb els seus quaderns 

replets de dades. Els dos xiquets 

contents i satisfets es van dirigir al lloc 

on havien aparegut després de ser 

engolits pel forat del pati del casal. Però 

quan van arribar no trobaven cap rastre 

del portal que els havia dut fins allí. 

Buscant i rebuscant, baix d'una pedra 

van vore un espècie de panell amb unes 

caselles on calia posar un codi. Pareixia 

ser que la tornada no anava a ser tan 

fàcil com ells havien pensat. Abu i 

Masaifa havien de descobrir el codi 

correcte per poder obrir el portal o es 

quedarien atrapats per sempre en 

aquell univers.

Els ajudeu?

Amigues i amics,  ens ajudeu

a descobrir el codi secret

per poder obrir el portal

i tornar a casa?

Esteu preparats?

Doncs, comencem! A continuació 

trobareu 10 pistes, 

cadascuna de les 

quals, si la resoleu 

bé, vos donarà 

una lletra del codi.

Anoteu cada lletra 

en el caseller que 

trobareu al final 

del joc. Però, aneu 

amb compte! Per 

posar les lletres en 

l'ordre correcte no 

heu de seguir 

l'ordre numèric, 

sinó que heu de 

prestar atenció a 

les instruccions 

que vos donem en 

cadascuna de les 

pistes.
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PISTA 1: Si revises els apunts del quadern d'Abu i 

Masaifa trobaràs que un dels dinosaures investigats no 

és en realitat un dinosaure, sabries dir el seu nom?

Escriu-lo a continuació posant una lletra en cada casella.

La primera lletra del codi és la que està a la casella 

destacada.

Ara, si comptes quants d'aquests rèptils voladors hi ha a 

l'esbós de la falleta sabràs el número de la pista per la 

que has de continuar.

PISTA 2: Saps el nom de la fallera major infantil?

Doncs, la lletra que ve ara és la seua inicial.

Inicial:

A continuació, resol el problema i el resultat et dirà a 

quina pista et toca anar: 

Un velociraptor ha furtat 8 ous d'un niu, però en la fugida 

se li n'han trencat 3. Després furta ous en dos nius més, 

d'un n'agarra 4 i de l'altre 2. Si el velociraptor se'n menja 

5, quants ous li quedaran?

Resultat:
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PISTA 3: De tots és sabut que les girafes tenen el coll 

tan llarg per poder alimentar-se de les fulles més altes 

dels arbres. Però, sabries trobar quin dinosaure dels que 

han investigat Abu i Masaifa té també aquesta 

característica? 

La lletra assenyalada va en la següent casella del codi i la 

llargària del coll d'aquest dinosaure t'indica el número 

de la pista per la que has de continuar.

PISTA 4: Segur que també saps el nom del president 

infantil. Doncs, en aquest cas, la lletra que has de posar 

és la seua lletra final.

Lletra final:

Si fins ara va tot bé sols et queda per acabar la pista 

número 10.
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PISTA 5: Segons les investigacions d'Abu i Masaifa, 

aquest és l'animal més temible i ferotge que ha habitat 

mai la terra.

Ja saps que la lletra marcada va en la casella següent del 

codi, i per a saber per on continuar, busca quants 

dinosaures herbívors Abu i Masaifa han trobat.

PISTA 6: Aquesta és una pista doble perquè si desxifres el 

missatge secret, sabràs la lletra que va en les dues caselles 

següents. Per a desxifrar el missatge has de canviar cada 

número per la lletra que ocupa eixa posició a l'abecedari, és a 

dir, l'1 es canvia per la A, el 2 per la B, i així successivament.

Col·loca les dues lletres i, per a saber a quina pista anem, 

pensa amb quantes potes camina un dinosaure quadrúpede.

12 01 12 12 05 20 18 01 04 15 02 12 05 05 19 12 01 19
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PISTA 8: Tornem a buscar al quadern d'Abu 

i Masaifa, sabries dir quin dels dinosaures 

que han investigat sap nadar?

Col·loca la lletra marcada al codi i després 

averigua l'altura d'aquest dinosaure, això et 

donarà el número de la pista per la que has 

de continuar.

PISTA 9: Per a descobrir aquesta 

pista el lema de la falleta hauràs 

de buscar i en la primera paraula 

t'hauràs de fixar. Posa la primera 

lletra en la casella següent del 

codi i després compta-les totes 

per saber ara on anem.

PISTA 7: Continuem amb el lema de la 

falleta infantil. Fixa't ara en la segona 

paraula i fes el mateix que en la pista 

anterior: primera lletra a la següent 

casella de codi i les compten totes per 

saber per on continuar.
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PISTA 10: Has arribat a la pista final i ara et toca buscar 

en aquesta sopa de lletres el nom de 8 dinosaures.

De tots els que has trobat en el més ràpid t'has de fixar.

Col·loca lʼúltima lletra i, si totes les pistes has encertat,

ja tens el codi que obri el portal.
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El codi que obri el portal és:

JOC VIRTUAL

TOCA ACÍ

Si vols continuar jugant i aprenent coses sobre

dinosaures i falles, accedeix al nostre joc virtual

“UNIVERS JURÀSSIC”.

ENTRA I DEMOSTRA EL QUE SAPS!

https://view.genial.ly/63d94ea7a70d1f0013eb0d82/interactive-content-jurassic
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UF/09 - RECORDS.

És l'univers que tanca el multivers faller. Ací és on queden 

guardats per sempre els records de tots i cadascun dels 

moments viscuts, aquells records que un dia van ser 

desitjos que desprès es feren realitat. És un univers de 

nostàlgia, però també de satisfacció per tot allò viscut.

És l'univers faller dels records.
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Quan donem inici a un somni, al cap i a la fi 

som conscients de què, en algun moment, 

li posarem punt i final, i hem de dir que 

aquest moment ja ha arribat. Som Paula, 

Marc i Laura, tres cors que un 17 de maig 

de 2019, van decidir unir-se per crear la 

melodia més bonica per acompanyar a la 

nostra festa.

Si fem la vista enrere per recordar tot el 

viscut durant aquest període de temps, el 

primer que ens ve a la ment és aquell 

malson que es va crear quan la Covid-19 va 

arribar a Xàtiva per posar un punt i coma a 

la nostra setmana fallera a tan sols uns dies 

de donar-li el tret d'eixida amb la plantà. 

A les nostres vides es va crear un ambient 

d'incertesa i tristesa, ja que era una realitat 

que mai havíem contemplat, però malgrat 

això vam aconseguir equilibrar eixe 

sentiment unint-nos més si cap.

Per aquest motiu, hem de dir que eixe 

maleït virus també ens ha ajudat a apreciar 

d'una forma diferent el que tenim a les 

nostres vides, fent-nos recordar les 

nostres falles com anys intensos en els que 

la gent estava a punt per tornar a fer brillar 

la nostra festa.

Anys en que hem assistit a actes que ja 

havíem viscut, per tornar-los a gaudir amb 

el mateix somriure amb el que vam iniciar. 

Però sobretot, han sigut tres anys en els 

que hem rist, ens hem divertit i fins i tot 

hem plorat.

A la fi, un període de temps inimaginable, 

però més especial si cap, el qual no 

haguera pogut ser possible sense el suport 

d'aquells que han estat al nostre costat.

Gràcies a les nostres famílies per estar a 

l'altura del que ha comportat aquesta 

s i tuac ió,  tenint  totes les nostres 

indumentàries preparades, encara que 
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això significara anar cada cert temps a 

arreglar-nos els vestits, perquè en aquest 

cas els xiquets, ja no eren tan xiquets.

Gràcies a totes les amistats que ja 

formaven part de les nostres vides i les que 

hem creat durant aquests anys, els quals 

ens han amenitzat aquest malson 

regalant-nos moments inoblidables, sense 

deixar de recordar els balls amb la cançó de 

resistiré. 

Gràcies a tota la nostra família fallera que, 

a pesar de la situació, ha estat sempre 

disposada a tirar-nos una mà en els 

moments que més ens podíem fer caure i a 

traure'ns un somriure en els dies de pluja 

que ens van acompanyar durant el mes de 

març. 

En definitiva, gràcies a totes aquelles 

persones que han fet possible que el nostre 

any tinguera un final feliç, quedant reflectit 

el dia 19 de març de 2022, on la tristor ens 

va envair quan, a la fi, ens va tocar 

acomiadar-nos del que aquests anys 

havien suposat per a nosaltres donant pas 

a les flames una vegada més per tal de 

renàixer d'elles amb l'exercici vinent.

És per això que arribat el moment, sols en 

queda dir...

ADÉU A LES NOSTRES VOLGUDES 

FALLES 2020-2022!
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GUIA COMERCIAL

La falla Abú Masaifa agraeix la col·laboració dels següents anunciants,

sense els quals aquest llibre no hagués estat possible.
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