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Celia Gorrita · Presidenta de Junta Local Fallera

És un plaer poder dedicar unes paraules a la vostra comissió.
Parlar de la falla Benlloch Aleixandre VIé és parlar d’una comissió fami-

liar, molts diran xicoteta però soc del pensar que les comissions xicotetes 
són les que fan gran la nostra festa, perquè és allí on demostrem l’amor a 
aquesta festa i l’estima a les nostres falles, ja que lluitem perquè no decaiga, 

perquè la festa resorgisca d’entre les flames i treballem, com no, per un nou any costós 
però amb una gran satisfacció al poder seguir gaudint any rere any de la nostra esti-
mada setmana fallera.

Comissió de les més antigues de la ciutat, ubicada en un dels punts emblemàtics 
d’aquesta, que dona color i festa al nostre casc antic, amb un ramat de gent jove, que 
mira per tirar endavant i està dispost a agafar el llegat faller i continuar amb la tasca 
que els més majors començaren ja fa quasi cinquanta anys.

Com tots i totes sabeu portem un exercici molt actiu al qual li queda la recta final, 
anem de cara a eixa setmana fallera que tots esperem amb molta il·lusió i entusiasme, 
fallers i falleres de la Plaça Benlloch Aleixandre VIé, gaudim d’aquest any tots junts, i 
fem visible eixa germanor fallera que ens caracateritza, ens mereixem un exercici faller 
ja dins de la normalitat i poder gaudir de la nostra festa com cal.
Molt bones falles a tots.
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Rebeca Colomer i Ferrer · Presidenta de la Falla

Aquest any tinc l’honor de dirigir-me a tots vosaltres, fallers, falleres, veïns 
i col·laboradors, com a presidenta de la comissió. Cal dir que arribar fins 
ací ha sigut una tasca de treballar molts anys per saber i conèixer bé com 
funciona una comissió, amb la finalitat de treballar per a un col·lectiu 
ensenyant-me bé tota la nostra festa, cultura i tradició perquè tot el món 

puga gaudir-la més si cal. 
Espere que aquest any tots ho gaudiu com també jo ho faré. Per què en aquesta vida, 

hem vingut per aprendre de cada instant. Tot el que aporta, suma i ens ompli de vida.
Aprofite per a dirigir-me a tots vosaltres, a tots i cadascun dels membres que for-

mem la comissió, dir-vos que disfruteu molt d’aquests dies, i en especial agrair el treball 
i l’esforç de tot un any als membres de la comissió que treballen de valent i tot açò es 
veu reflectit durant aquesta setmana i és per a gaudir-la, amb coneixement i bona fes-
ta. I recordeu… que la nostra festa és germanor, i tots formem part d’una falla, d’una 
comissió.

Pel que fa a les nostres falleres majors, Cristina, Angie i Jaume el nostre president 
infantil, tan sols dir-vos que ara sí que si arribat el rellotge a tocar la campaneta, gau-
diu de cada instant de la setmana fallera perquè ara si, estem arribant al final de tot 
aquest any tan intens que em viscut. I és i serà per a mi un plaer acabar-lo de la forma 
en què l’estem vivint.

I per últim, agrair a tots els col·laboradors que sense la vostra ajuda, la nostra tasca 
seria molt més difícil. Per això mateixa vos convidem a viure i participar de la nostra 
festa.

Que visquen les falles i que visca la Falla Plaça Benlloch Alexandre VIé.
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PROGRAMA
D’ACTES15

16:00
Arreplegada dels ninots en la 
Casa la Cultura. Vinga que ja fa 
oloreta a FALLES!!

18:30
Berenar per als menuts, 
REPETISC, SOLS per als menuts!

22:00
Primer soparet, hui serà de 
Torraeta!
Aneu agafant forces que hi ja 
molta feina!!

00:00
Ha arribat la nit de la PLANTÀ!
Ara sí que poden vindre tots els 
majors que vulguen!!

16
07:30
Primera despertà.
Enguany sols hi hauran 4 coets 
per faller.

10:30
A esmorzar!
¿Que ens prepararan els nostres 
cuiners hui?

13:00
Cercavila pel barri. Anem a 
donar-lis feina als MÚSICS per a 
que ens motiven!!

14:00
Primera Mascletà d’aquestes 
Falles!    

14:30
Dinaret al casal. Paella.

19:00                         
Lliurament de Premis al 
Vinga que enguany guanyem!

22:00
Per sopar toca llangonises amb 
tomaca. A Benlloch som de 
tradicions!!

00:00
Tots a la Discomòbil! ¿¿Qui
s’anima a ballar un pasdoble??
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17
07:30
Segona despertà!
Igual ens toca substituir els coets 
per cacaus!

10:30
Esmorzar, si els cuiners no 
apareixen ens tocarà buscar per 
la nevera.

13:00
Cercavila pel barri.

14:00   
Mascletà al Jardí de la Pau.
A ballar tot el MÓN!!

14:30
Dinar al casal.
Arròs al forn amb costra.

17:00
Recorregut faller.
Sense Alcohol.

22:30
Sopar de coques i tortilles.

00:00
A ballar, xics i xiques!

18
07:30
Despertà. 
Com ja no ens queden cacaus ens 
tocarà ballar una SARDANA!

10:30
Qui tinga fam que agafe la paleta 
i cuine.

13:00
Cercavila pel barri. 
A ballar els que encara puguen!

14:00
Mascletà al Jardí de la Pau.

14:30
Hui toca arròs del senyoret.

18:00
Ofrena de flors a la Mare de Déu
de la Seu.

22:00
Sopar de la nostra Fallera Major.

00:00
A donar-ho tot en la Discomòbil.
És l’última nit!!

19                                 
07:30                           
Última despertà!                       

12:00                             
Missa i romeria per al nostre 
Patró Sant Josep.

14:30
Dinar al casal. Busqueu a veure si 
queda algo…

18:30
Berenaret per als que han 
sobreviscut a totes les FALLES!!

21:00 aprox.
Cremà del Monument Infantil.
Sopar tradicional de Pizzes.

00:00 aprox.
Cremà del Monument Gran.
No ploreu molt que ja queda un 
dia menys per a les falles 2024!
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Cristina Belda Bellver
Fallera Major
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QUI ÉS CRISTINA BELDA BELLVER?
Cristina Belda Bellver és una xica de 

21 anys que actualment treballa a l’hos-
teleria i està preparant-se per a estudiar 
educació infantil, és molt simpàtica i una 
mica tímida però al mateix torn molt in-
quieta i treballadora.

EN TRES PARAULES, COM ET 
DESCRIURIES?

Les tres paraules en què em descriuria 
són: familiar, alegre i treballadora.

COM T’AGRADARIA SER SI POGUERES 
ELEGIR?

No m’agradaria ser de cap manera, soc 
com soc i m’accepte amb els meus defec-
tes i virtuts cadascun és com és i això és el 
que ens fa especials i únics.

ESTUDIES O TREBALLES?
Estudie i treballe, com bé he dit abans 

estic preparant-me per a estudiar educa-
ció infantil i treballe a l’hosteleria.

QUÈ T’AGRADA FER EN EL TEMPS LLIURE?
En el meu temps lliure m’agrada fer es-

port com anar al gimnàs, anar a caminar 
o també passar temps amb els meus i dis-
treurem de la rutina, riure, xarrar…

QUIN ÉS EL COLOR QUE MÉS T’AGRADA?
El color que més m’agrada és el blau.

MENJAR PREFERIT?
El meu menjar preferit és la pasta.

QUIN ÉS EL TEU CANTANT PREFERIT I 
QUINA ÉS LA CANÇÓ PREFERIDA?

Tinc diversos cantants favorits com 
per exemple Aitana, Antonio José, Feid… 

Andrea Hurtado i Mullor

Entrevista 
a Cristina
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i cançons favorites també en tinc moltes 
però alguna a destacar que és la de “A 
thousand years”.

DES DE QUAN ERES FALLERA?
Soc fallera des de fa uns 5 anys. Pri-

mer vaig ser durant un any de la comis-
sió República Argentina, i temps després 
em vaig apuntar a aquesta comissió, Ben-
lloch, on enguany faré cinc anys. Ací estic 
molt còmoda a més d’orgullosa de pertà-
nyer d’aquesta gran família. Cal nomenar 
que encara que des de ben menuda no he 
sigut de cap falla, ma mare sí, de la Selgas, 
on em portava vestida i per aquest mo-
tiu la meua il·lusió des de ben xicoteta per 
formar part d’una comissió fallera.

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DE SER 
FALLERA?

El que mes m’agrada de ser fallera és 
el posar-me la indumentària valenciana 
i lluir-la com mereix apart d’ajuntar-me 
amb la meua família fallera al casal.

QUE DESTACARIES EN ESPECIAL 
D’AQUESTA COMISSIÓ?

En aquesta comissió destacaria que te-
nen moltes ganes de fer falla i de fer festa i 
són una comissió menuda però molt fami-
liar.

SEMPRE HAS VOLGUT SER FALLERA 
MAJOR? AQUEST ANY PER QUÈ?

Sí, sempre he volgut ser fallera major 
i va ser apuntar-me a la meua comissió 
i sentir-me d’allò més còmoda. Ahí vaig 
saber que era la comissió on volia seguir 
creixent i fer realitat el meu somni com a 
fallera major.

Com vaig tindre la Covid aquest any, 
quan va passar tot vaig dir aquest any seria 
el meu ja que després de dos anys sense les 
nostres falles ja teníem ganes de fer falla!!

T’AGRADARIA SER FALLERA MAJOR DE 
XÀTIVA?

Ara mateix no, més avant no ho des-
carte, però si que m’agradaria.

QUINS ACTES ESPERES AMB MÉS 
IL·LUSIÓ?

Els actes que espere amb més il·lusió és 
el dia de la meua presentació, el dia dels 
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premis i el dia de Sant Josep ja que és un acte únic que sols fem 
a Xàtiva.

CANVIARIES ALGUNA COSA DE LES FALLES?
No canviaria res de les nostres tan estimades falles ja que 

m’agrada tot, encara que pense que sempre es pot innovar amb 
nous projectes fallers.

UN MONYO O TRES?
Tres monyos.

MASCLETÀ O CASTELL?
Mascletà, però els castells nocturns m’agraden moltíssim i 

desprenen molta màgia.

DJ O XARANGA?
Xaranga sense cap dubte.

PLANTÀ O CREMÀ?
Són dues coses molt importants i a la vegada especials perquè 

la plantà és quan comencen les falles i tens la il·lusió de veure-la 
ja plantada i dius ara sí estem en falles, però em quede amb la 
cremà encara que sé que s’acaben les falles, és molt emocionant 
i crees molts sentiments eixa nit. A més, és una il·lusió molt es-
pecial per a tota fallera major cremar el monument del seu any 
encara que ens transmet un barreig d’emocions com llàstima, 
tristesa…

UN SOMNI PER A REALITZAR?
El somni per a realitzar és el que estic complint aquest any 

com a fallera major de la meua comissió.

UN MISSATGE PER A LA TEUA COMISSIÓ:
Sí, m’agradaria donar les gràcies als meus pares per tot el que 

fan per mi i acceptar tots els reptes que em propose i acompa-
nyar-me en tots. També a la meua germana per aconsellar-me 
sempre, a la meua parella per recolzar-me en tot moment i a la 
meua comissió per l’estima rebuda des del primer dia.
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Presidenta Rebeca Colomer Ferrer
Vice-presidente 1 Vicente Peinado Boixader
Vice-presidenta 2 Jéssica Benet Vicedo
Vice-presidenta 3 Gemma Richart Soler 
Vice-presidente 4 Alejandro Borreda Alventosa

Secretària Ana Martínez Agustí 



Cens 2022-2023
Rebeca Colomer Ferrer President

Cristina Belda Bellver Fallera Major
Vicente Peinado Boixader Vicepresident 1
Gemma Richart Soler Vicepresident 2
Jessica Benet Vicedo Vicepresident 3

Alejandro Borreda Alventosa Vicepresident 4
Ana Martinez Agusti Secretari

Lucia Sanvictorino Catala Vicesecretari
Neus Grau Gimeno Tresorer

Jose Ignacio Gisbert Merlo Comptador
Jordi Benages Fons Vicecomptador

Joan Miquel Quilis Rodenas Bibliotecari-Arxiver
Ana Isabel Gaya Pla Delegat -1-

Neus Olmos Prats Delegat -2-
Oscar Exposito Martinez Delegat -3-

Angel Jose Sanchez Palop Delegat -4-
Rafa Peinado Grau Delegat -5-

Conxa Vila Soler Delegat -6-
Carlos Martinez Gozalbes Delegat -7-

Estefania Gozalbes Almazan Delegat Infantils
Vicent Palop Garcia Vocal

Alicia Maria Saez Aleixandre Vocal
Maria Victoria Mullor Dominguez Vocal

Esther Cosme Juan Vocal
Ivan Gonzalez Puig Vocal

Maria Amor Bolinches Vidal Vocal
Hector Benavent Martinez Vocal

Carla Sanchis Boixader Vocal
Noelia Carballo Zorraquino Vocal

Joaquin Ferrero Maroto Vocal
Marcos Cosme Juan Vocal

Carlos Enrique Garcia Alabor Vocal
Rafael Gil Moncho Vocal
Sergio Olmedo Sancho Vocal

Joaquin Herencia Rando Vocal
Jose Cabezas Suñer Vocal

Maria Sanvictorino Catala Vocal
Aitana Garcia Cucarella Vocal

Claudia Garrido Peinado Vocal
Carmen Benet Sanvictorino Vocal

Lilaya Navalon Martinez Vocal
Gloria Ciscar Soler Vocal

Marina Ciscar Soler Vocal
Carme Pastor Torregrosa Vocal
Carlos Perez Arenas Vocal
Emilio Sanvictorino Mompo Vocal

Andrea Simón Pla Vocal
Johana Marcela Valdivieso Ruiz Vocal

Joffre David Valero Collahuazo Vocal
Andrea Hurtado Mullor Vocal

Marta Belda Pla Vocal
Teresa Benet Sanvictorino Vocal
Carme Torregrosa Orts Vocal

Unay Fernandez Vicente Vocal
Vanesa Fuster Albert Vocal
Raquel Vallin Vila Vocal

Jose Cerda Cervero Vocal
Maria Jose Gorba Marti Vocal

Jose Antonio Ferrero Catala Vocal
Andrea Cortes Piera Vocal

Arantxa Arango Ruiz Vocal
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Bunyols, 
socarrats 
i recompenses
LA RECOMPENSA DE LA JLF ÉS PER A: 
Joffre David Valero Collahuazo

BUNYOL DE COURE
Marta Belda Pla
Teresa Benet Sanvictorino
Carlos Enrique Gargía Alabor
Joaquin Herencia Rando
Andrea Hurtado Mullor
Carme Torregrosa Orts

BUNYOL D’ARGENT
Marina Ciscar Soler
Gloria Ciscar Soler
Ana Isabel Gaya Pla
Lilaya Navalon Martínez
Lucia Sanvictorino Català

BUNYOL D’OR
Carmen Benet Sanvictorino
Rafael Gil Moncho
Andrea Simón Pla

BUNYOL D’OR AMB FULLES DE LLORER
Maria Jose Gorba Marti

BUNYOL D’OR I BRILLANTS AMB FULLES DE LLORER
Maria Amor Bolinches Vidal
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Monument
gran 2023 
Artista: Que calor fa en falles
Lema: “ Xàtiva West”

El centre del monument està compost per un tambor 
indi damunt unes pedres i mines d’or. Coronat amb 
l’indi en peu de guerra amb les seues fletxes i al costat, 
el sherif vaquer posant ordre. En les diferents escenes 
que té el monument podrem veure situacions quotidi-

anes del “Xàtiva West”.
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A l’entrada de Xàtiva West,
el voltor espera pacient,
a què al passar eleccions,
les promeses vagen caient.

En temps de coalicions actuals,
s’ha d’anar molt espai,
ja que mai podràs saber,
amb qui has de pactar després.

Allò que els ciutadans volem,
és que pel nostre bé mireu,
no sols pels qui us haja votat,
sinó pels que estem a tot arreu.

Enguany toca elegir
Al més ràpid de l’oest
No cal més que afegir,
Que més d’un quedarà molest.

I és que el principal candidat,
l’indi Roger Rosa Roja,
es veu sense rival de qualitat,
i el càrrec vol revalidar.

Per tercera legislatura ocuparà,
el seient d’alcaldia,
com a batlle de la ciutat,
somia de nit i de dia.

El partit popular ha buscat,
Al més famós vaquer
Marcos sols fa que entrenar
Per a ser el més ràpid de l’oest

No sap que difícil tindrà
liderar la corporació municipal
ja que li ha quedat pendent
fer una neteja essencial.

I és que l’ombra ve de llarg
del mil, dos mil, dotze mil
que va fer molt de mal
a un partit tant popular.

Ara tenim als polítics locals
buscant el seu anhelat tresor
una butaca al saló de plens
per acabar d’or fins a les dents.

“X
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A la nostra regidora actual,
na María Beltrán “de tot”,
segur que la veurem,
cap a la carrera electoral.

Encara que no sabem el color,
després d’abandonar ciutadans,
a part de seguir de Fallera Major,
no acceptarà càrrec de figurant.

Amor vol ser Sheriff a Xàtiva,
i després de quedar escarmentada,
cansada d’estar a l’oposició,
junt a Xesca prepara l’escalada.

Tal volta ningú se’ls esperava,
però tornaran a la taula
de la mà de Yolanda “la secretària”,
Ciutadans vol donar batalla.

Però no tot està dit pels candidats,
I és que seria un compromís,
Que un partit tan valencià
No tornés per intentar pactar.

La vaca “saetabis” està la pobra,
ja amb els mugrons escaldats,
doncs tots la volen munyir,
i per repartir a tots no quedarà.

Tal vegada si som conseqüents,
i deixem l’enveja a un costat,
la bonica gran vaca socarrà,
done per a tots els ciutadans.

Encara que el pastís és molt gran
la cobdícia d’uns farà
que uns quants queden farts
i altres es queden desmaiats.

Les falles de la ciutat,
expectant ens trobem,
per saber per a l’any que ve,
qui serà el nostre president,

Tant ens val qui siga l’afortunat,
allò que ha de procurar,
és escoltar com ens meresquem,
ja que som molt cridaners.

Llevat d’aquest assenyalat fet,
del que ens hem de cuidar,
les comissions de la ciutat,
és de no quedar “acaragolats”.

I és que no ens adonem,
del problema al que ens afrontem,
i és que com no estem atents,
ens enganyaran com als caragolets.
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Un museu virtual ens volen fer.
Al “metavers” ens volen situar,
comencem per allò terrenal,
i deixem de fer l’animal.

Un espai cultural necessitem,
per custodiar la festa més gran,
davant la manca d’oportunitats,
algú ho haurà d’estudiar.

I és que com cada quatre anys,
d’aquest tema hem de parlar,
perquè les falles som això
i mai ningú ho deu canviar.
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Comissió 
infantil 

29





Jaume Peinado i Grau · President Infantil

Falleres i fallers, amics i familiars.
Com tots sabeu em dirigisc a vosaltres com a presi-

dent infantil de la nostra comissió.
No puc estar més content. Estic gaudint molt de 

cada dia i de cada acte que he tingut i que he d’assistir.
Les falles no només són la setmana fallera. Es cada dia de 

l’any, i us ho dic com a faller que soc des de ben xicotet…
Els infantils som el futur de les falles i hem d’estimar-les cada 

dia de l’any.
Ara ja estem a pocs dies de falles i voldria que gaudireu amb 

mi de les falles i de tots els actes que ens queden.
No vull oblidar-me d’Angie i de Cristina, que amb elles estic 

passant un any inoblidable, ple d’experiències i somnis complits.
Junt amb la nostra presidenta Rebeca, que sempre està amb 

nosaltres preocupant-se perquè tot estiga a la perfecció.
Us desitge unes molt bones falles 2023.
Visquen les falles i visca la falla Plaça Benlloch Alexandre VIé.

c
o

m
is

s
ió

 i
n

fa
n

ti
l

31



Angie Marcela
Valero Valdivieso
Fallera Major Infantil

Fa
lla

 P
LA

ÇA
 B

EN
LL

O
CH

 A
LE

XA
N

D
RE

 V
IÉ

 32

XÀ
TI

VA
 2

02
3





PARLA’NS UN POC SOBRE TU, QUINA 
EDAT TENS, EN QUINA ESCOLA 
ESTUDIES, QUIN CURS ESTÀS CURSANT, 
QUE T’AGRADARIA SER DE MAJOR, 
TENS ALGUN HOBBY?…

Tinc 13 anys, estudie en l’institut Josep 
de Ribera i estic cursant segon de l’ESO. 
De major m’agradaria ser mestra i el meu 
hobby és ballar.

DES DEL TEU PUNT DE VISTA, COM LI 
EXPLICARIES A UNA PERSONA QUE NO 
SIGA FALLERA COM ÉS EL MÓN DE LES 
FALLES?

És una festa on pots conèixer a molta 
gent, hi ha música, focs artificials, passa-
carrers, pots tirar petardos, es fa una ofre-
na a la verge i es planta un monument.

CONTA’NS UN POC EL TEU HISTORIAL 
FALLER. DES DE QUAN PERTANYS A LA 
COMISSIÓ DE BENLLOCH?

Des de 2013 quant tenia 3 anys.

LA TEUA FAMÍLIA ÉS FALLERA?
Sí, els meus pares i la meua cosina.
Els meus pares son de la mateixa co-

missió que jo, i la meua cosina és fallera a 
València, l’any passat va ser fallera major 
de la seua comissió.

TENS ALGUN RECORD DELS TEUS 
PRIMERS ANYS DE FALLERA?

La primera vegada que vaig eixir a 
l’ofrena, recorde que anava molt contenta 
lluint el meu vestit.

Anabel Gaya i Pla · Estefania Gozalbes i Almazan

Entrevista 
a Angi
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QUE ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MÓN FALLER I 
PERQUÈ?

Estar en el casal perquè estic amb més gent i m’ho 
passe molt bé. I també vestir-me de fallera.

QUE FAS QUAN ESTÀS AL CASAL?
Parle amb la gent, jugue, vaig als dinars i sopars, 

balle amb la xaranga, i fem mascletades en la placeta 
junt als meus amics.

EN QUIN MOMENT I PERQUÈ VAS DECIDIR PRE-
SENTAR-TE COM A FALLERA MAJOR INFANTIL DE 
LA TEUA COMISSIÓ?

Una vesprada em van dir que si volia ser i no m’ho 
vaig pensar, vaig dir que sí. Així que vam anar al ta-
ller de Rebeca, la presidenta de la nostra comissió i li 
vam entregar la carta per a presentar-me. Després 
sols quedava esperar. Una nit al casal van dir els re-
sultats de les que serien les màximes representants i 
allí estava el meu nom.
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TENS ALGUN ACTE QUE ESPERES AMB MÉS ENTUSIASME 
AQUEST ANY?

L’ofrena, perquè és el que més m’agrada des de xicoteta i 
aquest any no ho viure igual. Sempre ho he viscut des del punt 
de vista de fallera de la comissió, però aquest any ho viuré com 
a fallera major infantil, i em fa molta il·lusió eixir representant 
a la falla.

PER A OCUPAR UN CÀRREC COM EL DE FALLERA MAJOR 
INFANTIL, PENSES QUE ÉS NECESSARI TENIR ALGUNA 
QUALITAT EN ESPECIAL?

Carismàtica, sociable, que sàpiga parlar bé el valencià però, 
sobretot, que sàpiga apreciar i valorar la festa fallera.

COM T’AGRADARIA QUE FORA AQUEST ANY PER A TU?
Emocionant, divertit, bonic, per a mi i per a tots els que 

m’acompanyen. Espere un any amb moltes sorpreses.

QUE SENT LA TEUA FAMÍLIA SOBRE EL CÀRREC QUE OCUPES 
AQUEST ANY? 

Orgull, emoció, il·lusió, nervis.
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COM ESTÀS VIVINT ELS ACTES QUE JA HAS TINGUT COM A 
REPRESENTANT I EL CONÈIXER A LES ALTRES FALLERES 
MAJORS INFANTILS?

Amb un poc de nervis però amb il·lusió.
Conèixer a altres fallers d’altres comissions és divertit, al prin-

cipi em costava un poc relacionar-me perquè no els coneixia de 
res, però ens unia el món de les falles i hem fet molta amistat, 
tots ens duem molt bé.

QUE LI DIRIES A LA TEUA FALLERA MAJOR?
Que el temps que passe amb ella, aquests actes que estem vi-

vint juntes, és molt bonic, i que m’agrada molt estar amb ella, és 
molt carinyosa i la vull molt.

I AL TEU PRESIDENT INFANTIL?
Que encara que ens barallem de vegades, també m’ho pas-

se genial amb ell, és divertit, i de vegades entenc que em diga 
que puc arribar a ser molt pesada, però, en general, ens divertim 
molt junts.

I A LA TEUA PRESIDENTA?
Agraïsc que faja tantes coses per nosaltres, que siga ella la 

presidenta i que la vull molt.

I A LA RESTA DE LA COMISSIÓ?
Que som com una família, encara que no som molts, però en-

cara així estem tots molt units pel mateix sentiment i que agraïsc 
estar en esta falla i que em deixeu complir un dels meus somnis.

Anem a gaudir de les falles 2023!
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Jaume Peinado Grau President
Angie Marcela Valero Valdivieso Fallera Major

Joan Benages Carballo Vocal
Carles Martinez Gonzalez Vocal
Hector Gisbert Benet Vocal
Sergio Perales Exposito Vocal

Sara Perez Sanvictorino Vocal
Daniel Martinez Gonzalez Vocal
Jaume Benages Carballo Vocal
Daniel Garcia Martinez Vocal
Alvaro Gisbert Benet Vocal

Hugo Gonzalez Cosme Vocal

Saul Gonzalez Cosme Vocal
Cristian Perales Exposito Vocal

Mateo Perales Exposito Vocal
Nacho Perez Sanvictorino Vocal

Pep Cerda Gorba Vocal
Nayla Fernandez Fuster Vocal

Nico Sansano Fuster Vocal
Lucia Sanchez Garcia Vocal
Alma Ferrero Cortes Vocal

Lola Herencia Olmos Vocal
Mateo Garcia Martinez Vocal

Cens infantil
2022-2023
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Bunyolets i 
socarradets

DISTINTIU DE COURE
Pep Cerda Gorba
Nayla Fernandez Fuster
Lucía Sanchez García
Nico Sansano Fuster

DISTINTIU D’ARGENT
Jaume Benages Carballo
Álvaro Gisbert Benet
Nacho Pérez Sanvictorino

DISTINTIU D’OR
Jaume Peinado Grau
Angie Marcela Valero Valdivieso

Saul Gonzalez Cosme Vocal
Cristian Perales Exposito Vocal

Mateo Perales Exposito Vocal
Nacho Perez Sanvictorino Vocal

Pep Cerda Gorba Vocal
Nayla Fernandez Fuster Vocal

Nico Sansano Fuster Vocal
Lucia Sanchez Garcia Vocal
Alma Ferrero Cortes Vocal

Lola Herencia Olmos Vocal
Mateo Garcia Martinez Vocal
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Monument 
infantil 2023 
Artista: Xavi Ureña 
Lema: “Aviari”

Aviari” ens mostra en el seu cos central un perso-
natge de la fauna de la natura, on ens deixa veure 
la quantitat d’aus que podem observar al nostre 
cel. Per un costat, trobem les aus relacionades amb 
l’aigua, ocells de riu, ànecs… fins i tot els ocells més 

colorits i tropicals. En la part de darrera veurem reflectida la tra-
dicional dita: “ au que vola, a la cassola”, amb un cuiner a punt de 
fer les delícies dels més menuts. c
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Un gran mag està ací present,
per guardar dels dolents,
als nostres amiguets pardalets,
que amb el seu cant alegren.
 

I és que de sota la terra vol sortir,
aquest gegant tan gran,
que l’únic que vol és fer amics,
i sense voler espanta els pardals.
 
Però amb l’ajuda del gran mag,
que custodia aquest aviari,
amb la seua màgia ancestral,
el gegant a cuidar-los aprendrà.

Així podrem veure cantar,
els nostres amiguets els pardals,
que al seu aviari estaran,
mostrant les seues qualitats.
 
Un gran lloro veurem presumir,
amb les seus plomes de colors,
repetint tot el que escolta,
com si una radiola fora.
 
Qui no calla tampoc és la cotorra,
que, fins i tot, sota l’aigua s’escolta,
sembla germana del lloro,
malgrat  ser aquesta molt més xillona.“A

vi
ar
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Què bonic és l’amic colibrí,
que batega ràpid les seues ales,
és molt menudet i colorit
però sens dubte és el més ràpid.
 
Per les nits surt el mussol,
que de dia dorm de peu,
si l’escoltes cantar a gener,
és que més fred ha de fer.
 
També podem veure aus d’aigua
com aquests preciosos ànecs,
que si els sents cantar a la matinada,
pluja a la vesprada assegurada.

A l’amic cuiner que està present,
amb productes de la terra cuina
per als amics de l’aviari un bon menjar
i de les sobres, els pardals, picotejaran.
 
Aquest magnífic cuiner,
allò que ens vol mostrar
amb aquesta famosa dita
tots l’haurem d’apuntar.
 
Les oportunitats a la vida,
no has de deixar passar
i si una veus volar a prop
afanyant a agafar.
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Premis 2021-2022
2on Premi Secció Primera Monument Gran.
3er Premi Millor Ninot Secció Primera
Premi al Millor Somriure al Cadafal.

4art Premi Secció Primera Monument Infantil.
2on Premi Millor Ninot Infantil Secció Primera.

5é Premi al Millor Llibret de Falles.

3er classificat al Campionat de Parxís.
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Les 
tribus 

falleres 
locals

Contactàrem amb les comissions falleres de Xàtiva per a proposar-les que col·labora-
ren amb el nostre llibret de falla de l’exercici 2022/23. 

A Xàtiva, la nostra comissió és una de les quals ha apostat per dotar de continguts 
soci-culturals al nostre llibret, amb propostes que en els últims trenta anys han abastat 
també les festes i tradicions, l’artesania, els cultius agrícoles autòctons, la història local 
en general i la història de les falles en particular, entre moltes altres temàtiques.

Aquest posicionament ens ha permès que el llibret de Benlloch haja rebut el suport 
entusiasta no solament de la comissió, sinó del món faller en general, amb distincions 
que han vingut a ressaltar eixa vocació cultural de la nostra falla tant a nivell local, com 
en les convocatòries dels premis de la Generalitat per a la Promoció del Valencià en els 
llibrets de Falles.

Per al 2023, la temàtica general del llibret és les tribus falleres, i en ell volem tractar 
qüestions relacionades amb la història de les diferents comissions de la ciutat, per do-
nar-les a conèixer a tots. Premis, anècdotes, representants, etc.
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Any de fundAció.
Juny 1985.

com i perquè nAix lA comissió.
Un grup de joves i bojos amics 
constituïren la comissió.

color representAtiu.
Blau.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
¡Ale, ale, ale, oohh, hoy tienes que 
vencer, vamos, campeón!

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
No cap.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
President: Pablo Benito.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com 
pp. i. 
F. M.: Laura Hernández i Fernández.
F. M. I.: Nadia Sanchis, África 
Calatayud i Paula Martí.
Pr. I.: Pau Calatayud, Guillermo 
Fuster i Marc Santamaria

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
Cens inf.: aprox. sobre 60.
Cens adults: 140 persones.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
Célia en l’actualitat és la presidenta 
de la JLF i Laura Hernández és 
en l’actualitat la Fallera Major de 
Xàtiva.

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de 
lA ciutAt que pertAnyien en Aquell 
moment A lA vostrA comissió.
F. M. Xàtiva: 
Mª Carmen Solves Giménez: 2003.
Alba Fuster i Fabra: 2015
F. M. I. Xàtiva:
Carmen Pavia i Solves 2019.

Artistes fAllers del present exercici.
Falla Gran: Erik Martínez.
Falla Infantil: Bernardo Estela.

tribu ABÚ MASAIFA
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seccions A les que competiu Aquest 
Any.
Falla Gran: Secció especial.
Falla Infantil: Secció especial.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió. 
(monuments, llibret, presentAció… 
etc.).
En tot en general, presentació, 
carossa, cavalcades, llibret i 
monuments.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
Nombrosos primers premis secció 
especial per al monument infantil.
1r en carosses, 1r en presentació, 1r 
en comparsa i vehicle de ral·li, 2n i 3r 
en llibret, 16é premi en promoció de 
l’ús del valencià el 2018.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Carnestoltes del Barri Nord-Oest, 
festa furor, balls de saló que es feien 
en el 2000.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Avinguda Ausiàs March.
És un barri viu, amb molt de 
moviment. És un bon barri.
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Any de fundAció.
1961

com i perquè nAix lA comissió.
Com separada de la ciutat 
i on era l’antiga eixida 
de Xàtiva, per carretera 
de València, naixia al 
barri del Carme una nova 
comissió formada per un 
grup de veïns i amics que 
mantindria la tradició de les 
falles en aquesta barriada, 
fins a dia de avui.

color representAtiu.
El color verd primavera 
combinat amb negre i blanc.

lemA, himne i/o cAnçó 
representAtivA. si teniu.
Per ser la falla del Carme

La més bonica de tota la 
ciutat
Açí cantem al premi donat
Que aquest any esta molt 
(bén / mal) donat
El Carme és la millor, és la 
millor de la ciutat, (bis)
PARAPAPAP

Últims 3 presidents, 
presidentes o JJ. GG. Amb 
els Anys Al front.
Junta Gestora: Ferran 
Morant-Ximo Correa-Rosa 
Tormo -Belén Soriano 
(19/20).
Presidenta: Luisa Sanz 
García (20/21 - 21/22).
Junta Gestora: Naxo Pla-
Luisa Sanz Ximo Correa-
Esther Ramírez (22/23).

Últimes 3 ff. mm. i ff. 
mm. i., com pp. i. 
2019: Sta. Rosa Tormo 
Lorente i Xiqueta Ana María 
Martinez.
2021: Sta. Sandra Remon i 
xiqueta Ángela Romero.
2023: Sta. Belén Soriano i 
xiqueta Daniela Carpio. 

nombre de fAllers censAts 
els Últims 5 Anys.
18/19: C. G. 74 / C. I. 23
19/20: C. G. 73 / C. I. 21
20/21: C. G. 67 / C. I. 21
21/22: C. G. 57/ C. I. 17
22/23: C. G. 52/ C. I. 20

fAllers/fAlleres il·lustres/
destAcAts de lA comissió.
Luis Garcia López, un 
dels fundadors de la 

nostra comissió, President 
honorífic de la mateixa
Jose Luis Díaz Villaescusa, 
socarrat d. Honor de les 
falles de la Ciutat de Xàtiva 
en el 2016.

Últimes 3 ff. mm./ 
mm. inf. de lA ciutAt que 
pertAnyien en Aquell moment 
A lA vostrA comissió.
María José Patiño i Oleaque: 
FMX 1976
Adriana Pérez i Ramírez, 
FMX 2016 
Nerea Serrano i Ramírez, 
FMXI 2018.

Artistes fAllers del present 
exercici.
Falla Gran: Venancio Cimas
Falla Infantil: Vicent Gomar

tribu DEL CARME I ADJACENTS
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seccions A les que competiu 
Aquest Any.
Secció tercera, tant gran 
com infantil 

en quins Actes, i demés 
elements de lA festA, dedicA 
més esforços lA comissió. 
(monuments, llibret, 
presentAció… etc.).
En cada època hem destacat 
en coses diferents, depenent 
de la gent i els pressupostos, 
ha habut èpoques de 
monument, en alguns temps 
de llibrets, i segons parts 

de presentació, i fins i tot 
fent monuments de tipus 
experimental.
A dia d’avui solem donar 
un poquet en cadascun 
dels actes però volcant-nos 
un poc més en cavalcada 
infantil, amb escenografies 
treballades i disfresses de 
confecció pròpia.

premis importAnts de lA 
comissió Al llArG de lA seuA 
històriA.
1r premi Falla gran: 
1962/1973/1974.

Ninot indultat gran: 
1962/1972/1977/1990.
Crítica Local: 1995/2004.
Presentació : 1ª part 2022.
 2ª part 1999.
Premi Cudol en 2004.
Maquetes: 2001/2004.
A més a més premis varios 
en jocs de saló i futbet.

Actes rellevAnts i/o 
específics de lA comissió 
propis, A nivell intern o 
pÚblics.
En el últims anys, ens 
agrada celebrar la Nit de 

Sant Joan al mes de juny.

locAlitzAció del cAsAl i 
peculiAritAts del bArri/
demArcAció.
El casal està dins la pròpia 
demarcació de la falla. Des 
de fa uns 10 anys estem 
en Humaniste Lluís d’En 
Fenollet 1 baix, encara que 
el monument sempre s’ha 
plantat en l’encreuament 
entre Azorín i Ramon i 
Cajal.
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Any de fundAció.
Encara que la primera falla es planta 
en 1865, la comissió, com a tal, no es 
crea fins 1932 i està vigent fins 1956. 
Després es refunda en 1974 i ja no 
torna a deixar-se de plantar falla en 
la plaça de la Trinitat.

com i perquè nAix lA comissió.
Es evident que donat que la primera 
falla de Xàtiva es planta en la plaça 
de la Trinitat i que les persones que 
la formen són veïnes de la mateixa, 
continuen la tradició i planten les 
seues falles en esta plaça.

color representAtiu.
La comissió no té un color com 
a propi o com a representatiu de 
manera normativa, encara que el 
polar “oficial” és de color morat i el 
mocador de color verd.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. GG.
2020: JJ. GG. (Jorge Gómez, Alex 
Enguix, Beatriz Soro, Miguel Mira). 
2021: JJ. GG. (Casandra Estors, Carmen 
García, Gema Arnau i Jorge Gómez).
2022: Jorge Gómez Martínez.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
FF. MM.: 
2005: Casandra Estors Mañas. 
2016: Kabara Moscardó Guaita. 
2019: Sandra Correia Egea. 
2023: Lucia Vidal Real
FF. MM. Inf.:  
2016: Carla Tortosa Egea. 
2019: Alejandra Hidalgo Remón.
2022: Julia Bosch Solís. 
PP: Inf.:
2016: Clemente Morales Benito. 
2019: Diego Burgos Quesada.
2022: Ferran Oltra Burgos. 
2023: Joaquin Pereira Real

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
Els últims cinc anys la comissió està 
al voltant de 70-80 fallers.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
En una comissió amb tanta història 
darrere… Crec que allò més destacat 
són els fallers que han fet possible 
que hui continue la tradició de 
plantar falla en la plaça de la 
Trinitat, tal i com consta en la placa 
commemorativa que amb motiu del 
150 aniversari de la primera falla es 
va col·locar en la mateixa plaça. 

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de lA ciutAt 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
FF. MM. X.: 1978/79 Gloria Ballester 
Ferrandis. 2013/14 Mavi Cardos Lluch

tribu EL CID
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Artistes fAllers del present exercici.
Rafael Lidón Santacreu (major i 
infantil).

seccions A les que competiu Aquest 
Any.
Els dos monuments competiran en 3ª 
secció.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió. 
(monuments, llibret, presentAció… 
etc.).
Com que cada acte és independent i 
el grup de persones que s’encarrega 

és diferent, podríem dir que en la 
plantà dels monuments és on més 
treballa tota la comissió a l’hora.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
Els premis més importants sense 
dubte són els 14 primers premis 
de decoració de monument gran i 
els 9 primers premis de decoració 
de monument infantil. A més dels 
ninots indultats infantils del 1990 i 
2017.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
L’acte més rellevant i emblemàtic de 
la comissió és el concurs de coques 
dolces i salades.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
El casal es troba en el carrer Àngel. 
La peculiaritat més cridanera del 
barri és que és emblemàtic dins el 
casc antic de la ciutat i que en ell es 
troben les dos fonts més famoses de 
Xàtiva, la de la Trinitat i la del Lleó.
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Any de fundAció.
2014-2015

com i perquè nAix lA comissió.
Un grup d’amics va decidir crear una 
nova comissió.

color representAtiu.
Morat.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
Manu Requena, 2 exercicis. 
J. G.: Santi Garcia, Nadia Soriano,
Alberto Bellés i Patricia Hernán (1 
exercici).
J. G.: Silvi Amorós, Santi Garcia, 
Óscar Más, Ricardo Ortega i Tomas 
Garcia (exercici actual).

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. inf., com pr. inf.
F. M. 2018: Carla Genovés i Mayor.
F. M. I. 2018: Tanya Ortega i Sanchis
F. M.  2020/21/22: Laura Almahano i 
Muñoz
F. M. 2023: Mª Teresa Armero Nieto 
F. M. I.  2022/23: Amparo Gómez i 
Armero
Pr. Inf. 2023: Agustín Gómez i Armero 

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
Majors: 12
Infantils: 11

Artistes fAllers del present exercici.
José Luis Sanchis Quilis i Vicente 
Garcia Perez (“Art de foc”)

seccions A les que competiu Aquest

Any.
Secció Tercera.

en quins Actes, i demés elements

de lA festA dedicA més esforços 
lA comissió (monuments, llibret, 
presentAció…etc.).
Decoració de monument i cavalcades

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
1r premi de la segona part de la 
presentació any 2017.
1r premi millor ninot infantil any 
2019.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
El nostre casal es situa en la mateixa 
avinguda Corts Valencianes tenint 
la sort de poder plantar el nostre 
monument “a la porta”.

tribu CORTS VALENCIANES
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Any de fundAció.
1965

com i perquè nAix lA comissió.
Un grup d’amics, després de veure 
cremar el monument de la plaça 
Tetuan, els va nàixer la idea de 
plantar una falla a l’any següent a la 
seua plaça, la plaça Espanyoleto.

color representAtiu.
Actualment negre i taronja. Abans 
verd, blau… 

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
Amunt!

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
Nieves Pastor: 2017.
Alberto Ordiñana: 2018-2019.
Sergio Tormo: 2020+.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
2019: Amparo Vidal, Daniela Fuentes, 
Ignacio Valencia
2020+: Vicen Solves, Lluna Edo, Javier 
Pla.
2023: Marta Perales, Leire Carralero, 
Alejandro Valencia.

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
11 persones aproximadament.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
Pedro Garcia, Enrique Domínguez, 
Ricardo Garcia, Pedro Garcia, José 
Ferrer, José Mª Amorós i José L. 
Pérez.

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de lA ciutAt 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
F. M. X. 2005: Mariví Guerrero 
Almiñana.
F. M. I. X. 2014: Ana Alcocer Esparza. 
F. M. X. 2018: Andrea Torres Martinez.

Artistes fAllers del present exercici.
Sergio Lis: monument major
Joaquin Rubio: monument infantil

seccions A les que competiu Aquest Any.
Secció especial.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió. 
(monuments, llibret, presentAció… etc.).
És una falla que s’implica en la 
majoria d’actes però en especial: 
presentació, cavalcada, llibret, 
monuments… 

tribu PLAÇA ESPANYOLETO
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premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
Millor monument major Xàtiva 1988.
Millor monument major Xàtiva 1991. 
Millor monument infantil 2017.
2º premi monument major 2018 
secció especial.
1r premi enginy i gràcia 2018. 
1r premi comparsa infantil 2020.
3r premi monument major i infantil 
2020 secció especial.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Imposició bandes a falleres de la 
comissió que no han pogut eixir en la 
presentació. Es fa al casal i aprofitem 
per a donar també bunyols als 
fallers/es.
Concursos, enguany el 1r concurs de 
narrativa i poesia infantil i juvenil 

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
La nostra falla es planta a la 
plaça Espanyoleto des del seu 
inici. Els monuments sempre han 
estat en la plaça encara que han 
canviat d’ubicació: davant del 
Bar Espanyoleto, davant Centre 
Especialitats i on es planten 
actualment, davant Casa de les 
Dones. 
El nostre casal es troba al carrer 
Pintor Jacomar, just el carrer de dalt 
de la nostra estimada plaça.
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Any de fundAció.
1973-1974

com i perquè nAix lA comissió.
La comissió naix gràcies a un grup 
d’amics ferroviaris que va voler crear 
una nova comissió a Xàtiva.

color representAtiu.
Roig.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
Ferroviàriaaaa… bien, ferroviàaaria… 
bien… ferroviàaaaaaaariaaaa… bien 
bien bien…

fAlles Antecessores si hi hAn A lA

mAteixA demArcAció.
No

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
Maruja Ortolà: 2008-2019.
Gines Medina: 2019-2020.
Junta Gestora: 2020-actualitat.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. inf., com pp. 
inf.
F. M. 2019: Cristina Albuixech.
F. M. 2020-2022: Maria Bautista.
F. M. 2023: Joana Francès.
F. M. I. 2019: Alba Grau.
F. M. I. 2020-2022 Pilar Perales.
F. M. I. 2023 Concheta Pérez.
Pr. I. 2019: Hugo Perales.
Pr. I. 2020-2022: Dani Pastor.
Pr. I. 2023: Nicolás Mateu.

nombre de fAllers censAts els Últims

5 Anys.
Al voltant dels 270-320 fallers

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
Vicent lluch i Bellver, Maruja Ortolá 
Morant, Jesús González Sarión (els 
que tenen el socarrat).

Últimes tres fAlleres mAJors/
mAJors infAntils de lA ciutAt que 
pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
Marives Puchades i Díaz, Laura Martí 
i Sanz, Teresa Aparicio i Baldrés.

Artistes fAllers del present exercici.
Palacio i Serra (gran) i Xavi Ureña 
(infantil).

seccions A les que competiu Aquest

Any.
Especial.

tribu FERROVIÀRIA
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en quins Actes, i demés elements

de lA festA dedicA més esforços 
lA comissió (monuments, llibret, 
presentAció… etc.).
Monument, autos bojos, cavalcades, 
decoració.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
Millor falla infantil Xàtiva 2015.
Millor falla 2011.

Actes rellevAnts i/o específics de lA

comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Concentració de motos en agost i la 
ferrocurva.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Baixada de l’Estació, un barri cèntric 
on la falla es planta amb un poc de 
pendent.
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Any de fundAció.
1974

com i perquè nAix lA comissió.
Naix perque un grup d’amics es 
decideix a crear una comissió en 
aquell barri que començava a crèixer.

color representAtiu.
Són dos: blau i groc.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA

mAteixA demArcAció.
No hi havia cap falla abans.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
J. G.: Ana I. Calvo Pastor, Manolo 
Roca Sanchis, Cristina Gramaje i 
Marisol Ricart.
Presidenta: Patricia Jornet Gómez.
Presidenta: Yolanda Pérez Ferri.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. inf., com 
presidents infAntils.
2022-2023:
F. M.: Marisol Ricart Tolosa.
F. M. I.: Naroa Ansio Ricart.
Pr. Inf.: Ángel Císcar Climent.
2019-2022: 
F. M.: Alba Valverde i Grau.
F. M. I.: Neus Garcia Ibáñez.
Pr. Inf.: Julio César Ibáñez Rengel.
2018-2019:
F. M.: Manoli Ibáñez Casanova.
F. M. I.: Claudia Fuster Victoria.
Pr. Inf.: Óscar Sánchez Gosálbez.

nombre de fAllers censAts els Últims

5 Anys.
2022-2023: 92
2021-2022: 87
2020-2021: 95
2019-2020: 103
2018-2019: 110

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
José Sánchez i Garcia, Rafa Tortosa 
i Garcia, Antonio Álvarez i Picazo, 
Rafael Cerdà i Grau.

Últimes tres fAlleres mAJors/
mAJors infAntils de lA ciutAt que 
pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
Patricia Viñes i Martínez, Cristina 
Ibáñez i Pont, Gema Climent i Estrela.

Artistes fAllers del present exercici.
Infantil: Ramon Olivares.
Major: Fran Sierra.

seccions A les que competiu Aquest 
Any.
Falla gran: segon secció.
Falla infantil: segon secció.

tribu JOAN RAMON JIMÉNEZ
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en quins Actes, i demés elements

de lA festA dedicA més esforços 
lA comissió (monuments, llibret, 
presentAció…etc.).
Llibret, decoració, presentació, 
cavalcada infantil, monuments.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
1982: 1r premi secció especial infantil.
1983: 1r premi secció especial infantil.
1993: 1r premi secció especial infantil.
1r premi ninot.
1997: 1r premi secció esp. falla gran.
2003: 1r premi secció esp. falla gran.

1r premi millor ninot de Xàtiva
2004: 1r premi secció esp. falla gran.
1r premi millor ninot de Xàtiva.
2005: millor ninot de Xàtiva.
2008: millor ninot de Xàtiva.
2010: 1r premi enginy i gràcia.
2012: millor llibret faller.
2013: millor llibret faller.
1r premi enginy i gràcia.
2014: 1r premi enginy i gràcia.
2015: millor llibret faller.
2017: millor llibret faller.
2018: 3r premi a la promoció de l’ús 
del valencià Generalitat Valenciana.
2022: 1r premi enginy i gràcia infantil.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
La traca quilomètrica, la cagà de la 
burra, gala infantil.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
C/ Sevilla, n. 2.
L’encreuament on es planta el 
monument és ampli i les finques que 
l’envolten estan molt separades, això
fa que cap monument lluïsca com 
cal, perquè té molta amplitud.
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Any de fundAció.
1976

com i perquè nAix lA comissió.
Naix després d’una reunió de 
persones com Vicent Soler, Josep 
Gironés, Enric Diego, Josep Oltra, etc. 
en el conegut Parador La Nit.

color representAtiu.
Verd “botella”.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
2019: Jorge Ventura.
2020/22: Marcos Lloret.
J. G.: Aitor Cucarella, Marc Hervás, 
Sergio Osma.

Últimes 3 fAlleres mAJors i fAlleres 
mAJors infAntils, com presidents 
infAntils.
2019 F. M.: Marta Gironés.
2019 F. M. I.: Gisela Garcia.
2020/22 F. M.: Maria Tormo.
2020/22 F. M. I.: Ana Climent.
2023 F. M.: Ángela Calatayud.

Artistes fAllers del present exercici.
Venancio (Que calor fa en falles).
Mario Pérez (Inf.).

seccions A les que competiu Aquest Any.
Secció primera les 2 falles

en quins Actes, i demés elements

de lA festA dedicA més esforços 
lA comissió (monuments, llibret, 
presentAció…etc.).
Més esforç en la presentació, 
apropòsit, llibret i cavalcades.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
Millor ninot infantil de Xàtiva 2013.
3r premi Llibret als premis GVA 2022.
Millor Falla de Xàtiva any 1982 i 1983.
Millor Falla inf. any 1985, 1992 i 2005.
Millor obra de teatre 1999, 2000 i 2001.
Millor coberta de llibre: 2001, 2005, 
2008, 2009, 2013, 2014, 2016.
Millor Llibre de Xàtiva: 2002, 2003, 
2006.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
La traca quilomètrica, la cagà de la 
burra, gala infantil.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
c/ Pare Claret n. 18 Baix.

tribu MOLINA CLARET
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Any de fundAció.
1989

com i perquè nAix lA comissió.
Un grup d’amics procedents d’altres 
falles decideixen constituir una falla 
en un barri prou nou com era el de 
l’Avda. de la Murta.

color representAtiu.
Taronja.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
Jo sóc de MM, i tú?

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
2021: Silvia Fenollar, Susana Colomer, 
Maite Palomares i Xelo Díez.
2022: Silvia Fenollar, Susana Colomer 
i Maite Palomares.
2023: Iris Arroyo.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
F. M. 2018: Bàrbara Camacho Cháfer.
F. M. I. 2023: Carla Castellano García. 
F. M. I. 2020: Martina García Santamaría.
F. M. I. 2018: Lucía Aybar Francés.

nombre de fAllers censAts Últims 5 Anys.
2023: 168. 2022: 144. 2021: 144. 2020: 
158. 2019: 144.

Últimes tres ff. mm./ mm. inf. de lA 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
2011 F. M. I. Xàtiva: Patricia Giner 
Monteagud.

Artistes fAllers del present exercici.
Gran: Palacio i Sierra.
Infantil: JC Banacloy.

seccions A les que competiu Aquest Any.
Gr.: Secció Segona. Inf.: Secció Primera.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… etc.).
Presentació, cavalcades, monuments.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
2013: 1r Premi Secció Especial Infantil.
2006: Enginy i gràcia (gran).
2007: Enginy i gràcia (infantil).
Ninots indultats: Gran 2013, 2018, 2019.
1999 i 2012: coberta llibre.
1998 i 1999: Presentació 1a part.

Actes rellevAnts i/o específics de lA 
comissió propis, A nivell intern o pÚblics.
Dansà popular i festa de les paelles.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
C/ Germanies, 2 (Antic Bar 27 Tapas).

tribu MURTA ACADÈMIC MARAVALL
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Any de fundAció.
2007

com i perquè nAix lA comissió.
La comissió naix a arrel d’una 
desavinença en la anterior falla on 
estaven els membres fundadors 
d’aquesta. Van decidir crear una 
nova comissió per a fer les coses 
d’una manera diferent i per a ser una 
falla més oberta a tot el món.

color representAtiu.
Blanc i negre.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
2019-2021: Rafael Miralles Vitores.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
FF. MM.: Lola Aguilar Alcazar, Mayca 
García Gilabert, Sabina Moya Bañuls.

FF. MM. Inf. i Pr. Inf.: 
Jimena Benavent Jordà 
i Romeo Hueso Moya.
María Costa Fernández 
i Ximo Costa Fernández.
Amaia Hueso Banyuls 
i Ximo Costa Fernández.

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
Aproximadament 90-100 fallers cada 
any.

Artistes fAllers del present exercici.
Rafa Lidón.

seccions A les que competiu Aquest 
Any.
3a secció en adults i 1a secció en 
infantils.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… 
etc.).
Setmana fallera i monument.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
1r premi cavalcada del ninot.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
C/ Cardenal Serra, 3. 46800 Xàtiva. 
Particularitats: els veïns no volen 
tindre un casal prop i no participen 
en les jornades que oferim per a 
conéixer la comissió. A més, és 
un barri amb falles al voltant (El 
Carmen, Selgas, Murta) i per tant, en 
falles, sempre hi ha molt ambient.

tribu PASSEIG CARDENAL SERRA
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Any de fundAció. 
1972

com i perquè nAix lA comissió.
La comissió ja existia i es va dissoldre 
anys abans. En 1972, es va reprendre 
l’actuació per l’agrupació d’un grup 
d’amics.

color representAtiu. 
Taronja i gris.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu. 
La cançó de Som Raval: adequació de 
“This is me” de la pel·lícula “El gran 
show man”.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció. 
Falla Font de Sant Joan.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front. 
Javier Santamargarita Pino, 
Jaume Llorens Cremades, Rafael 
Santamargarita Belda.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
 F. M.: Paula Gallego Albert, Andrea 
Castells Monros, Mar Marzal Sarrión.
F. M. I.: Gimena Martínez Sanchis, 
María Arenas Pérez, Cynthia 
Villanueva Navarro.
Pr. Inf.: Eric Guerrero Ortega, Miquel 
Tur Sisternes, Sergio Miguel Trenado.

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys. 
Aprox. 150 majors, 80 infantils. 

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió. 
No ens agrada destacar a ningú, 

formem una família i tots formem 
part d’ella en igualtat de condicions.

Artistes fAllers del present exercici. 
Ferni Llopis i Ramon Olivares. 

seccions A les que competiu Aquest 
Any. 
Les dos falles estan en secció especial.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… etc.). 
Monuments, presentacions, 
cavalcades, carrosses.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA. 
Millor falla gran de Xàtiva
1r premi especial gran i infantil.
2º parts presentacions.
Vehicles rally humorístic.

tribu DEL RAVAL
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Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics. 
Aquest any, actes relacionats amb el 
nostre 50 aniversari.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció. 
Carrer Sariers.
Vivim en un barri treballador i la 
nostra comissió té eixa peculiaritat, 

som treballadors i ens esforcem per 
a fer una llavor per la festa exemplar.
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Any de fundAció: 
1964.

com i perquè nAix lA comissió: 
Per a això vos remetem al següent 
article publicat en el nostre llibre: 
Fitó, Josep Lluís. ‘Els fundadors de 
República Argentina’. 
En: Argentina 2014. Xàtiva, Falla 
República Argentina, 2014, p. 156-61. 
Consultable en: https://issuu.com/
fallarepublicaargentina/docs/llibre_
falla_rep_blica_argentina_20 

color representAtiu:
Roig (Pantone® 485). 

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA: 
Himne de la Falla República 
Argentina. 

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció:
L’any 1962 es va plantar una falla 
infantil (no hi havia comissió gran) 
a l’encreuament de República 
Argentina i Pare Claret, el nom de la 
qual era també República Argentina. 
La que va ser fallera major infantil 
d’aquella falla, Rosa María Vidal 
Ruiz, va ser també la primera fallera 
major de la nostra falla l’any 1964-
1965.

dArrers tres presidents, presidentes 
o Juntes Gestores. Amb els Anys Al 
front:
Ximo Banyuls Enguix (2018/19- ).
José Ramón Gozalbes Moracho 
(2014/15-2017/18).
Begonya Martínez Casanova 
(2012/13-2013/14).

dArreres tres fAlleres mAJors i 
fAlleres mAJors infAntils, Així com 
presidents infAntils:
Falleres majors:
2023: Andrea Sanjurjo Bañuls.
2020, 2021 i 2022: Silvia Amorós 
Rubio.
2019: Raquel Ventura Paredes.
Falleres majors infantils:
2023: Júlia Arriaga Duet.
2020, 2021 i 2022: Alicia Ballester 
Martínez.
2019: Allende Cabezón Cuenca.
Presidents infantils:
2023: Ximo Tormo Pallàs.
2020, 2021 i 2022: Toni Peris Garcia.
2019: Andreu Casesnoves Andrés.

tribu REPÚBLICA ARGENTINA

Fa
lla

 P
LA

ÇA
 B

EN
LL

O
CH

 A
LE

XA
N

D
RE

 V
IÉ

 68

XÀ
TI

VA
 2

02
3



nombre de fAllers censAts els dArrers 
cinc Anys:

2019 204 87 291
2020 208 73 281
2021 214 66 280
2022 211 74 285

2023* 221 77 298

*a data 3-1-2023

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts de lA 
comissió.
Si vos referiu a fallers i falleres destacats per 
la seua trajectòria fallera, la llista podria ser 
aquesta:
- Ximo Banyuls Enguix, president 2019-2023.
- Olivia Cabezón Cuenca, fallera major 

infantil de Xàtiva 2016.
- Martina Marras Segura, fallera major 

infantil de Xàtiva 2013.
- Begonya Martínez Casanova, presidenta 

2013-2014.
- José Ramón Gozalbes Moracho, president 

2010-2011 i 2015-2018.
- Rebeca Marras Segura, fallera major 

infantil de Xàtiva 2009.
- José Teodoro Pallàs Sanchis, president 

2005-2009
- Ángeles Pallàs Benavent, fallera major de 

Xàtiva 2002.
- José Ramón Amorós Marzal, president 

2002-2004.

- Rebeca López Belinchón, fallera 
major infantil de Xàtiva 1999.

- Julio Javier Garcia Gómez, 
president, 1999-2001.

- Patricia Garcia Beltrán, fallera 
major infantil de Xàtiva 1998.

- Joaquín Sánchez Pérez, 
president de la Junta Local 
Fallera 1998-1999.

- Vicente Martínez Segrelles, 
president 1996-1998.

- Nieves Díaz Díaz, fallera major 
de Xàtiva 1993.

- Carmen Martínez Folch, 
fallera major de Xàtiva 1991.

- Carmen María Pallàs Ortega, 
fallera major infantil de 
Xàtiva 1988.

- Tomás Vinaches Botella, 
president de la JLF, anys 1980.

- Remedios Martínez Pla, fallera 
major infantil de Xàtiva 1977.

- Joaquín Bañuls Sanchis, 

president de la JLF, anys 1970.
- José Barberà Gozálvez, 

president 1970-1995.
- Vicente Soler Oliver, president 

1966-1969.
- Antonio Naval Escribano, 

president 1965.

Si el que ens volíeu demanar 
eren els noms de fallers de 
República Argentina coneguts 
per motius aliens a la festa, la 
llista podria ser aquesta:
- Javier Aliaga Villora, escriptor.
- Elies Barberà Bolinches, actor 

i escriptor.
- Manuel José Blanco Climent, 

artista faller.
- María Pilar Larriba Sala, 

jugadora internacional de 
voleibol.

- Ramón Miralles Sarrión, 
futbolista.
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dArreres tres fAlleres mAJors/
mAJors infAntils de lA ciutAt que 
pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió: 
Olivia Cabezón Cuenca, fallera major 
infantil de Xàtiva 2016. 
Martina Marras Segura, fallera 
major infantil de Xàtiva 2013. 
Rebeca Marras Segura, fallera major 
infantil de Xàtiva 2009. 

Artistes fAllers del present exercici: 
Que calor fa en falles, CB, tant la 
gran com la infantil.

seccions en què competiu enGuAny:
Gran: Secció Especial. 
Infantil: Secció Primera. 

en quins Actes i Altres elements de lA 
festA dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció, 
etc.). 
En tots. 

premis importAnts de lA comissió Al llArG de lA seuA historiA:
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Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics: 
Per a això vos remetem al següent 
article publicat en el nostre llibre: 
NavalóN RamoN, E. ‘Els altres actes’. 
En: Argentina 2014. Xàtiva, Falla 
República Argentina, 2014, p. 225-33. 
Consultable en: https://issuu.com/
fallarepublicaargentina/docs/llibre_
falla_rep_blica_argentina_20

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció:
Casal: Carles Sarthou, 7-baix-dreta.
Barri: situat a l’eixample xativí dels 
any 50-60 del segle xx, constituït 
majoritàriament per edificis de 
protecció oficial de l’època (els 
Toldets). A més a més, es troba en 
el centre de la ciutat, arreplegant 
una part de la zona comercial de la 
ciutat. Format per totes o part de 

les següents vies: Albereda Jaume 
I; avingudes República Argentina, 
Gregori Molina, Baixada de l’Estació 
i baixada del Carme; carrers Pere IV 
d’Aragó, Pare Claret, Carles Sarthou, 
Cerdà de Tallada, passatges Requena 
i Hostal del Lleó; i glorieta Josep 
Espejo.
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Any de fundAció.
1973.

com i perquè nAix lA comissió.
Per la unió d’un grup d’amics.

color representAtiu.
Groc.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
Ens anomenem feliuets i feliuetes.
Tenim una cançó que s’anomena “Les 
falleres de San Félix”.

Últims 3 presidents, presidentes o
Juntes Gestores. Amb els Anys Al 
front.
2019: 
20/21/22: Luis, Iván, Susana, Sergi i 
Cortell.
2023: Lucía.

Últimes 3 fAlleres mAJors i fAlleres

mAJors infAntils, com presidents 
infAntils.
2019: 
Sense F. M.
F. M. I.: María Ferrer i Bello. 
Pr. Inf.: Pol Sáez Roca.
20/21/22: 
F. M.: Maria Casanova i Richart.
F. M. I.: Amelia Sáez i Roca.
Pr. Inf.: Carles Plà Bataller.
2023: 
F. M.: Laura Martínez i Sinisterra.
F. M. I.: Marilín Cortell Perelló.
Pr. Inf.: Dani Pavía Pino.

nombre de fAllers censAts els Últims

5 Anys.
122.

Artistes fAllers del present exercici.
Juane Cortell i Matías Almela.

seccions A les que competiu Aquest

Any.
Infantil: tercera secció.
Gran: segona secció.

en quins Actes, i demés elements

de lA festA dedicA més esforços 
lA comissió (monuments, llibret, 
presentAció…etc.).
Presetació i a diferents actes 
culturals que portem a terme al llarg 
de l’any: sarao, concurs fotogràfic…

tribu SANT FELIU
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premis importAnts de lA comissió Al

llArG de lA seuA històriA.
A l’exercici 76/77, 1r premi secció 
especial al monument infantil.
Diversos primers premis a la secció 
segona del monument gran.
Diferents primers premis de segona 
part de presentació.

Actes rellevAnts i/o específics de lA

comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
El sarao, concurs fotogràfic, 
concentració de vehicles, el 
tradicional sopar de Sant Feliu.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
L’actual casal de la comissió està 
situat al mateix barri, concretament 
al carrer Hermanos Blasco Hacebo.
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Any de fundAció.
1987.

com i perquè nAix lA comissió.
La comissió es forma per la inquietud d’un 
grup d’amics de tornar a plantar falla a 
una de les places mes emblemàtiques de 
la ciutat, la plaça Sant Jordi.

color representAtiu.
Taronja.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
Anem a tot.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
Falla Plaza San Jorge.

Últims 3 presidents, presidentes o J. G. 
Amb els Anys Al front.
2023: Álvaro Caldes, Maria Tormo, 

Toni Navalón, Alba Tormo, Fran 
Cabrerizo i Raimon Tormo (J. G.).
2021-2022: Mª José Suñer.
2019-2020: Mª José Suñer i Laura 
Alcaraz (J. G.).

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. inf., com pr. inf.
2023
F. M.: Lucía Soro i Torres.
F. M. I.: Vera Langa i Suñer.
Pr. I.: Guillem Tormo i Soler.
2020-21-22
F. M.: Amparo Villa i Morales.
F. M. I.: Aitana Pérez i Pelegero.
Pr. I.: Jesús Signes Monfort.
2019
F. M.: Feli Tormo i Climent.
F. M. I.: Martina Melero i Moreno.

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
2023: 113 grans / 30 inf.

2022: 105 grans / 32 inf.
2020: 101 gran / 33 inf.
2019: 98 grans/ 31 inf.
2018: 97 grans/ 31 inf.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
La nostra comissió es caracteritza 
per la convivència de diverses 
generacions familiars: Bolinches, 
Delegido, Llorens, Soler entre altres.
Fallers Fundadors i dels primers anys 
de constitució de la comissió que 
continuen estant actius i formant 
part fonamental de la comissió.
Gent jove, que està pegant fort i 
amb ganes de treballar i traure la 
comissió. Un conjunt de gent major, 
jove, fundadors i novatos que fa 
que hui en dia la comissió treballe 
incansablement durant tot l’exercici 
per a traure-la endavant.

tribu SANT JORDI
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Últimes tres ff. mm. / mm. infAntils 
de lA ciutAt que pertAnyien en Aquell 
moment A lA vostrA comissió.
2010 F. M. X.: Sandra Arce i Tomás.
2007 F. M. X.: Laura Monfort i Delegido.
2000 F. M. I. X.:  Marian Llorens i Alonso.

Artistes fAllers del present exercici.
Falla Gran: Juane Cortell.
Falla Infantil: Vicente Fco. Lorenzo.

seccions A les que competiu Aquest Any.
Gran: Especial.
Infantil: Primera.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció...etc.).
La Falla Sant Jordi aposta sempre 
pel monument, intentant plantar les 
falles les més dignes possibles.
Sempre se intenta dignificar la 
festa el màxim possible al voltant 
del llibret. Presentacions senzilles 

però amb sentiment cap a les seues 
representants i unes segones parts 
participatives per gran part de 
la comissió. En anys darrers, les 
carrosses confeccionades han estat 
una gran aposta de la comissió.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA historiA.
1998/99/2000: Millor monument 
Xàtiva.
Premis de carrossa de confecció 
pròpia.
2018: Millor comparsa cavalcada gran.
2018/2019: Climent Mata. Millor 
maquetació de llibret de falla de 
Xàtiva.
1998: Millor ninot de Xàtiva.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Enguany per primera vegada hem 
celebrat el concurs d’arròs al forn 

amb motiu de la festivitat del 9 
d’octubre, esperem que siga el 
primera any de molts més.
Des de fa un parell d’anys, la nit del 
dia 15 donem inici a les falles amb la 
nostra particular nit del foc.
A la Fira d’Agost, el nostre xiringuito 
als voltants de la Font del Lleó és un 
punt d’encontre per al tots els fallers 
i amics de la comissió.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
El casal es troba al carrer Les Santes, 
és el baix d’una casa antiga.
El nostre barri està situat al casc 
antic de Xàtiva i envolta els carrers 
de la plaça Sant Jordi i pujada al 
Castell.
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Any de fundAció.
1971/1972.

com i perquè nAix lA comissió.
Es reuniren una colla d’amics, amb 
moltes ganes de treballar perquè 
el barri tornara a tindre una falla 
plantada a la nostra plaça Sant 
Jaume.

color representAtiu.
Blau i groc.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
Mártires de la Revolución i Méndez 
Núñez.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
2014, 2015: J. G. formada per Fran 
Chafer i Kiko López.

2016-2018: Fran Chafer.
2019: J. G. formada per Aitor Fuentes, 
Iván Gironés, Mayra Martí i María 
Beltrán.
2020-2022: J. G. formada per Aitor 
Fuentes, Iván Gironés, Mayra Martí.
2023: Mayra Martí.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
2016: 
F. M.: Carmen Bernabeu
2019:
F. M.: Paula Patiño.
F. M. I.: Laura Palet.
2020/2021/2022
F. M.: Maria Pérez.
F. M. I.: Noa Esplugues. 
Pr. Inf.: Mateo López.
2023
F. M.: María Beltrán.
F. M. I.: Lara Poveda.
Pr. Inf.: Borja Gil.

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
2016: 48; 2017: 75; 2018: 84; 2019: 100;
2020: 109; 2021: 125; 2022: 126; 2023: 157.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
María Beltrán: regidora de Falles i 
Teatre.

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de lA ciutAt 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
2009. F. M. X.: Mayra Martí.
1984. F. M. I. X.: Sonia Martí.
1994. F. M. I. X.: M Pilar de Luna.
2010. F. M. I. X.: Violeta Sanchis.
2023. F. M. I. X.: Noa Esplugues.

Artistes fAllers del present exercici.
Gran: Pau Soler.
Infantil: Ramón Olivares i Maribel Beltrán.

tribu SANT JAUME
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seccions A les que competiu Aquest 
Any.
1° secció tant en major com en 
infantil.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… etc.).
Intentem fer-ho el millor que podem 
en cada acte, però destacaria 
presentació, llibret i qualsevol acte 
que implique als infantils.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
2002: 2n premi Especial.
2015: Premi a la Millor Comissió.
2019: 1r premi 2ª part presentació.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Durant tot l’any intentem fer 
activitats per als més menuts de la 
comissió. Però sens dubte, l’acte més 

rellevant que tenim a hui dia és la 
macro despertà/mascletà que fem el 
dia 16 de març a la plaça Sant Jaume 
a les 8 del matí.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Pintor Perales n. 4.
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Any de fundAció.
1971.

com i perquè nAix lA comissió.
Naix de la voluntat de la gent del 
barri de les cases barates de crear 
una comissió fallera, sent la n. 7 en el 
cens de la JLF.

color representAtiu.
Verd i groc.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
La Selgas és fenomenal!

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
Una falla plantada en 1961, però 
finançada per la gent del barri 
i sense haver-se constituït cap 
comissió.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
Enrique Mora Tortosa: 
2015-actualment.
J. G.: 2013-2014.
Sebastián Cruzans Campos: 2009-
2012.

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
F. M.:
Cintia Sanchis Torres (2023)
Inés Aït-Adjedjou (2018)
Pilar Ávalos Gil (2015 i 2016)
F. M. I.:
Gina Pastor González (2023)
Daniela Martínez Tormo (2019)
Paola Pérez Quiles (2018) 
Pr. inf.:
Mateo Agustí Corts (2019)
Álvaro Cantador Terol (2018)
Alejandro Agustí Corts (2015)

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
2023: 156.
2022: 118.
2020: 128.
2019: 124. 
2018: 137.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
Francisco Soler Portalés, Antonio 
Úbeda Ferri, Rafael Albiñana Sabater, 
Mari Carmen Garrido González, 
Rafael Monzó Postigo.

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de lA ciutAt 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
F. M.:
Elsa Tormo Barberá (2001).
Mamen Masip Toribio (1990).
Amparo Paredes Ruiz (1982).

tribu AVDA. DE SELGAS I ADJACENTS
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F. M. I.:
Sofía Albiñana Gallego (2005)
Marta Miralles Roca (2004)
Celia Domínguez Rivera (1990)

Artistes fAllers del present exercici.
Víctor Navarro Granero (falla gran)
Manolo J. Blanco Climent (falla inf.)

seccions A les que competiu Aquest Any.
Secció Primera (falla gran)
Secció Especial (falla infantil)

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… etc.).
Llibret, cavalcada infantil, 

monument infantil, Primera part de 
presentació.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
- Millor falla de Xàtiva (2005).
- Millor falla infantil de Xàtiva (1973, 

1979, 1998, 1999, 2000, 2004, 2008, 
2009, 2011, 2012).

- Millor llibret (2019, 2020, 2022).
- Millor 1ª part presentació (1995, 

2004, 2005, 2008, 2018).
- Millor 2ª part presentació (1993, 

1996).

Actes rellevAnts i/o específics de lA 
comissió propis, A nivell intern o pÚblics.
Celebració d’una setmana cultural 
durant els mesos d’estiu, pionera fira 
d’abril, sopar de la nit del Ros.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Casal ubicat al carrer Gonzalo Viñes, 
14. Es troba just enfront del Quartell 
de la Guàrdia Civil, prop de la Plaça 
de Bous i al barri de les cases barates, 
reconegudes per ocupar tan sols dos 
pisos front als edificis en altura que 
hi ha al seu voltant. Actualment és la 
falla més a l’est de la ciutat.
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Any de fundAció.
1953-1954.

com i perquè nAix lA comissió.
La comissió Tetuan Porta de Sant 
Francesc va nàixer a l’exercici 53-
54, quan un grup d’amics del barri 
van decidir crear una falla. Ells eren 
Antonio i José Naval, Joaquín Vidal, 
José Luis Baldrés, Rafael Aragonés, 
Delfín Lliso i Manuel Blanco.

color representAtiu.
Blau.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
Si no és Tetuan no val un euro.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
No

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
- David Gil Tormo (actual president 

+ 3 exercicis consecutius).
- Quique Esplugues, Noelia López, 

Raúl Valls, Carlos Vila (J. G. durant 
1 any).

- Empar Blanco (presidenta).

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com pp. i. 
Maria Guerola (F. M. actual).
Noelia López (F. M. 2016).
Anabel Quiralte (F. M. 2012).
Daniela Marzal (F. M. I. actual).
Rocío Merino (F. M. I. 2022).
Raquel Blanco (F. M. I. 2019).
Josep Pérez (Pr. Inf. 2019).
Pablo Sánchez (Pr. Inf. 2016).
Toni López (Pr. Inf. 2009-2010).

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
18/19: 86 fallers.
19/20: 111 fallers.
20/21: 96 fallers.
21/22: 85 fallers.
22/23: 115 fallers.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
Joaquín Esplugues Pastor (president 
de la comissió i de la J. L. F.).
Manolo Blanco Sancho (faller 
fundador de la nostra comissió i 
artista faller més reconegut a nivell 
local).

Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de lA ciutAt 
que pertAnyien en Aquell moment A lA 
vostrA comissió.
Marinieves Esplugues Barberá (F. M. 
X. 2012).

tribu TETUAN PORTA DE SANT FRANCESC
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Marina Martín Llinares (F. M. X. 
2008).
Empar Blanco Climent (F. M. X. 2000).

Artistes fAllers del present exercici.
Xavi Tur

seccions A les que competiu Aquest 
Any.
Secció segona.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió 
(monuments, llibret, presentAció… etc.).
Presentació i monuments.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
En la falla gran, va ser durant 
la dècada dels anys 60 quan 
obtingueren els màxims guardons de 
falla gran, concretament als exercicis 
1959, 1961,1963, 1964, 1965 i 1970, en la 
major part d’ells de la mà de l’artista 
faller Manolo Blanco Sancho, qui 
també fou membre de la comissió 
durant molts anys. Mentre que en 
les falles infantils obtingueren els 
màxims guardons als exercicis 1978, 
1980, 1981 de la mà de l’artista faller 
Paco Roca i 1987 de la mà de l’artista 
faller Manolo Blanco i Climent.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Durant diversos anys, el campionat 
de truc de la Fira de Xàtiva.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Des de fa més de 20 anys, el casal 
faller es troba ubicat al C/ Sant 
Jacint Castanyeda n. 4, baix.  A 
partir de l’exercici 2006, i degut 
a la reforma de l’església de Sant 
Francesc, planta el seu monument 
gran a l’albereda Jaume I, sent 
una de les falles més visitades pels 
vianants.
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Any de fundAció.
1973

com i perquè nAix lA comissió.
Va ser creada per antics fallers de la 
plaça d’Enríquez, la qual va deixar de 
fer falles en 1972.

color representAtiu.
El verd.

lemA, himne i/o cAnçó representAtivA. 
si teniu.
Tots a una.

fAlles Antecessores si hi hAn A lA 
mAteixA demArcAció.
Falla de la plaça Enríquez. Falla de la 
plaça de Sant Pere. Falla del carrer 
Portal de València. Falla de la plaça 
de Benlloch dels anys cinquanta.

Últims 3 presidents, presidentes o JJ. 
GG. Amb els Anys Al front.
Rebeca Colomer: 2022/2023.
Junta Gestora (Vicent Palop, Alicia 
Sáez, Victoria Mullor i Joan Quilis): 
2021/2022.
Junta Gestora (Vicent Peinado, 
Rebeca Colomer, Jordi Benages, 
Óscar Expósito i Carla Sanchis): 
2020/2021

Últimes 3 ff. mm. i ff. mm. i., com 
pp. i. 
Cristina Belda Bellver (F. M.): 
2022/2023.
Angie Marcela Valero Valdivieso (F. 
M. I.): 2022/2023.
Jaume Peinado Grau (Pr. I.): 
2022/2023.
Andrea Hurtado Mullor (F. M. I.) 
2019/2020.
Gemma Richart i Soler (F. M.): 

2018/2019.
Lucia Gil Bolinches (F. M. I.): 
2018/2019

nombre de fAllers censAts els Últims 
5 Anys.
2021/2022: 89.
2020/2021: 61.
2019/2020: 112
2018/2019: 109.
2017/2018: 105.

fAllers/fAlleres il·lustres/destAcAts 
de lA comissió.
José Cabezas Suñer “Bala”
Joan Quiles i Rodenas
Vicent Palop i Garcia
José Manuel Benet i Vicedo
Victoria Mullor Domínguez

tribu PLAÇA BENLLOCH ALEXANDRE VIÉ
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Últimes 3 ff. mm./ mm. inf. de 
lA ciutAt que pertAnyien en Aquell 
moment A lA vostrA comissió.
Ángela Boluda i Company (F. M. I.)
Mari Carmen Sanvictorino i Pérez (F. 
M. I.)
Carla Sanchis i Boixader (F. M.)

Artistes fAllers del present exercici.
Que Calor fa en Falles (Major)
Xavi Ureña (Infantil)

seccions A les que competiu Aquest 
Any.
Ambdues a segona secció.

en quins Actes, i demés elements de lA 
festA, dedicA més esforços lA comissió. 
(monuments, llibret, presentAció… 
etc.).
En l’exaltació de la Fallera Major
Carrosses i cavalcades.
Elaboració del llibret.

premis importAnts de lA comissió Al 
llArG de lA seuA històriA.
1r premi del llibre en 1995.
1r premi de Generalitat Valenciana 
a la promoció i ús del valencià en els 
llibres de falles de 1996.
Premi al millor ninot de Xàtiva els 
anys 1996, 2010 i 2011.

Premi al millor ninot infantil de 
Xàtiva els anys 1998, 2006 i 2007.
Millor Falla Infantil de Xàtiva els anys 
1949, 1954, 2006 i 2007.

Actes rellevAnts i/o específics de 
lA comissió propis, A nivell intern o 
pÚblics.
Despertades i pasacarrers.
Sopars temàtics.

locAlitzAció del cAsAl i peculiAritAts 
del bArri/demArcAció.
Carrer Sant Pere n. 27. Situat en 
la zona antiga de Xàtiva, en el 
denominat barri del Mercat.
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L’antic Oest 
als anys 30. 

Les falles 
de fa 90 

anys

85



Explicació de la Falla 
de 1933 de Blasco 
Ibáñez, feta per 
Bernardo Sifre Masiá.



Xàtiva des de 1867 fins a 1932 havia estat sense plantar falles tret de l’anec-
dòtica cremada de la Tortuga dels Fusters efectuada al Bellveret el 19 de 
març de 1922 com si d’una falla es tractara, però sense artista ni comissió 
que la gestionara, tan sols va ser fruit de la voluntat del gremi de fusters 
per tal de desfer-se del que consideraven ja un trasto vell ocupant un lloc a 

una de les capelles de l’ermita de Sant Josep.
Aquell 1932 es plantava una única falla davant la façana on es trobava ubicada la seu 

de la Societat Musical La Primitiva Setabense, en la plaça de La Bassa, aleshores anome-
nada oficialment plaça d’Emilio Castelar, a prop del boca carrer de Sant Francesc, sent 
tota ella ideada i construïda per l’artista plàstic i professor de dibuix i pintura Francisco 
Climent Mata, que aleshores, casualment, presidia l’entitat musical. Un home que havia 
nascut a Xàtiva el 3 de desembre de 1894, qui realitzà estudis als Pares Salesians i a l’Es-
cola Superior de Belles Arts de Sant Carles de València i també a l’Escola d’Arts i Oficis 
dels Pares Salesians de Barcelona, sent d’aquesta forma com Paco Climent s’introdueix 
al món de les falles xativines, com al segon personatge local que promociona aquesta 
festa en la nostra ciutat, després que fora Blai Bellver a mitjan segle xix el seu iniciador.

Aquella falla, duia per lema L’Art de la Música, tenia com a fil conductor de la seua 
crítica el fet que les dues bandes locals de música, La Nova i La Vella, amb gran rivalitat 
artística i interpretativa des de sempre, havien participat aquell darrer any en un certa-
men a València, del qual uns —La Primitiva— va tornar a Xàtiva premiada i l’altra —La 
Nova— sense aconseguir-ne cap guardó. El cadafal del monument faller representava 
una gran lira, i sobre la base quatre ninots simbolitzaven als músics, uns carregats amb 
carabasses de cartró que simbolitzaven a La Nova i altres dos amb llorers que repre-
sentaven als de La Primitiva. Sembla que fou una falla sense gran volum però que en 
estar arredonida per un programa d’actes, amb dos concerts a peu d’ella en la nit del 

Les falles de 1933 a Xàtiva
Josep Sanchis i Martínez
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dia 19 a càrrec de la S.M. La Nova i en la cremà que es 
va realitzar el 20 de març per la S. M. La Vella; també 
va haver una traca i altres activitats, les quals van 
omplir de satisfacció als xativins i forasters que la vi-
sitaren, la qual cosa originaria el desig en la població 
de continuar en la línia fallera en el futur.

Tota la premsa de Xàtiva, es va fer ressò de l’es-
deveniment, publicant El Progreso del 19 de març de 
1932:

Plantà i cremà d’una falla.
La Sociedad Musical La Primitiva ha querido dar 

este año una nota de casticismo valencianista levan-
tando una falla en la Plaza de Emilio Castelar, que serà 
quemada la noche de San José.

Antes de que las llamas la consuman habrá música 
y otros festejos.

Al setmanari El Demócrata, en la seua secció Crò-
nica local del dia 19 de març es deia:

El presidente de la sociedad musical La Primitiva, con 
un afectuoso besalamano, nos invita a la “plantá y cremá” 
de la falla que este año levanta frente a su casa social.

Sabemos que el asunto de la mencionada falla no 
puede ser más original. Un artístico monumento soste-
niendo una gran lira, y junto a ella, cuatro músicos que 
vienen del Certamen de Valencia, unos con la corona 
de laurel, ganado con buena lid, y los otros cargados 
con dos enormes calabazas, como premio al fruto de 
sus desvelos.

Como se ve, ya vamos imitando a Valencia y supo-
nemos que en el próximo año se aumentará en nuestra 
ciudad el número de fallas.

El tercer dels periòdics locals, El Obrero Setabense, 
que eixia els dissabtes, indicava al respecte:

Sobre un basamento cuadrado con columnas en los 
ángulos, exornado en los frentes con caricaturas mu-

sicales, se levanta en el centro una gigante lira y hacia 
los bordes aparecían cuatro figuras que representaban 
dos abanderados y otros tantos partidarios de bandas 
de pueblo, con aire de satisfacción los de un lado, cari-
acontecidos los de enfrente. Bien claramente se alacan-
za la significación de la falla: los encontrados efectos de 
un certamen.

A falta de “llibret” compuso “un socarrat” unas lin-
das redondillas en nuestra lengua vernácula, en las que 
hace resaltar la belleza del festival y sus consecuencias 
en el orden de la vida de nuestra población, subrayando 
de paso la “germanor” que ha brillado en él.

La Falla de 1933, plantada en la plaça de Blasco Ibáñez.
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Aquella falla de la Societat Musical La Primitiva va 
motivar tant a la gent festívola de Xàtiva, que pen-
sant en el dia de Sant Josep de l’any següent comença 
a experimentar-se un extraordinari interés en grups 
promotors que pretenen emular i plantar de noves 
falles en altres indrets de la ciutat, com s’aprecia a la 
ressenya de El Demócrata del 9 d’abril de 1932:

Ha quedado constituida provisionalmente la comi-
sión de la falla que los vecinos de la plaza de Méndez 
Núñez piensan hacer para el próximo año 1933.

Presidente, don Rafael Maset Fuster; Vicepresidente, 
don Rafael Lorente Blasco; Secretario, don Juan Aznar 
Bellido; vicesecretario, don Emilio Esparza Martínez; 
Contador, don José Marco Ferrer; Tesorero, don José Pla 
Miralles; vocales_ don José Gironés, don Ramón Samit, 
don Francisco Enguer, don Rafael Reig Barberá, don 
José Camús Mateu y don Vicente Pons Balaguer.

Además hay designados delegados para la orga-
nización de festejos en cada una de las calles del Ta-
quígrafo Martí, Fuente Trencada, Diputado Villanueva, 
Argenteria, Pablo Iglesias, Isleta de San Miguel, Febra, 
Santos, Olmo y calle y plaza Fuente San Juan, que com-
prenden las adyacentes de la mencionada falla; sin per-
juicio de que en años sucesivos y dado el incremento 
que tome esta típica fiesta, se subdividan en varias fa-
llas las referidas calles.

La Comisión organizadora trabaja con entusiasmo 
para que en Marzo de 1933 sea una realidad la implan-
tación de esta tradicional fiesta a juzgar por la propa-
ganda que realizará por los pueblos del contorno.

Dicha comisión tiene el propósito de elegir belleza 
fallera del Distrito de Barreras a su debido tiempo ha-
biendo designado al artista y paisano nuestro y del mis-
mo barrio Joaquin Tudela Perales quien se encargue 
del boceto y construcción de la falla.

Más adelante daremos más detalles.
Ahora solo nos resta hacer un llamamiento a las 

demás comisiones para que se animen y envien a este 
periódico relación de sus juntas designadas para su 

publicación, porque tenemos entendido que además de 
la Sociedad La Primitiva, una peña del Café Navarro y 
los vecinos de las plazas del Doctor Simarro y Blasco 
Ibáñez piensan organizar sendas fallas.

Set dies després, el 16 d’abril de 1932, es publica a 
El Progreso, una notícia que fa referència a la cons-
titució d’una altra comissió fallera en la ciutat, sent 
la segona en la història local d›aquesta festa, ben 
estructurada amb distribució de càrrecs orgànics que 

Falla Infantil “La Humanitària”, plantada en 1933.
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igualment rep el nom de comité faller en ser aquesta 
denominació la predominant en la II República 
Espanyola per a les associacions d’aquest tipus:

La comisión fallera del Distrito Centro de esta ciu-
dad que funcionará hasta fin de marzo del próximo 
1933, ha quedado constituida en la siguiente forma:

Presidente: don Emilio Llanderal Puchades; Secre-
tario: don Rafael Climent Mata; Tesorero: don Enrique 
Calabuig Cerdá; Contador: don José Capuz Bas; Vocales: 
don Francisco Climent Mata, don José Morales Mon-
roig, don Vicente Villena Martínez, don Samuel Sanchis 
Gosálbez y don Emilio Climent Benavent. 

Del boceto y construcción de la falla que se empla-
zará en la plaza de Blasco Ibáñez, se ha encargado nu-
estro paisano y artista Paco Climent, iniciador en Xàti-
va de esta simpática fiesta.

Dicha comisión trabaja con entusiasmo para or-
ganizar el Comité Central Fallero Setabense que lo 
compondrán delegados de las cinco fallas que hay en 
proyecto y que se encargará de la propaganda para la 
atracción de forasteros, recabar apoyo del Ayuntami-
ento y del comercio e indústria setabense ya que para 
estos será una verdadera fuente de ingresos.

En semanas sucesivas iremos dando cuenta de la 
constitución de comisiones en otros barrios así como la 
de la plaza de Bailén (Distrito de Mercado) que se omitió 
consignar en nuestra gacetilla del número anterior sin 
que en ninguna de dichas fallas falte el precepto regla-
mentario de elegir a sus respectivas bellezas falleras.

Esto es hacer patria chica. 

Cal dir que tot i la intenció de constituir abans de 
finalitzar aquell any 1932 el primer Comitè Central 
Faller de Xàtiva —equivalent a l’actual Junta Local 
Fallera— no va ser fins al mes d’abril de 1933 quan re-
centment iniciat l’exercici faller de 1933-34, es forma-
litza oficialment, entrant l’Ajuntament a través del 
Tinent d’Alcalde i Regidor de Fira i Festes, Siro Diez 
Company a presidir-lo, quedant d’aquesta forma sota 

el control de la institució institucional amb un dele-
gat designat per cadascun dels comités fallers dels 
barris. 

Finalment en març de 1933, solament es plantaren 
dues falles grans i dues infantils a la ciutat, però tot 
i això s’havia iniciat en aquell moment un període de 
quatre anys —fins a l’esclat de la sublevació militar 
del general Franco que origina la guerra civil— on 
aniria augmentant progressivament l’interés per 
plantar falles en tots els barris de Xàtiva, constituint, 
un darrere d’altre els diversos comités fallers, nom 
que rebien en temps de la II República Espanyola les 
actuals comissions falleres. 

Francisco Climent Mata torna a construir i pintar 
una de les dues falles grans que es plantaren aquell 
any, concretament la que promovia la Comissió del 
Districte Centre, ubicada a la plaça de Blasco Ibañez 
(actualment plaça de la Trinitat) d’on alhora era vo-
cal de la junta conformada per importants empresa-
ris xativins com foren José Capuz dedicat a la fabri-
cació de malla; Samuel Sanchis, d’Indústries Leumas 
que fabricava midó i després paper o Vicente Villena 
que tenia un taller de venda, reparació i suministra-
ments de vehicles de les cases Fiat, Essex i Hudson i 
dels pneumàtics Pirelli ubicat a l’actual avinguda de 
Selgas, enfront del quiosc Moncho.

Aquella falla duia per lema Tres coses de Xàti-
va fent referència cadascuna de les escenes a una 
transacció de compravenda en la Fira del Bestiar, al-
tra a episodis amorosos al Jardí del Bes i la tercera a 
uns turistes estrangers visitant el Museu Municipal, 
amb les figures dels ninots representant persones 
molt conegudes de la ciutat.

L’altre lloc de Xàtiva on els seus veïns s’organitza-
ren per plantar falla en 1933, esdevinguen un barri 
volcat històricament amb la festa del foc a Xàtiva, 
fou la plaça Sant Jaume en aquell moment anome-
nada de Méndez Núñez fent la seua estrena amb el 
lema Ciutat de les Fonts, construïda per l’artista de 
València José María Pastor. 
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La falla tractava en la seua crítica les dolentes con-
dicions de la xarxa de les d’aigües que es consumien 
a la ciutat junt amb el clavegueram que ocasionava 
en la població greus malalties com el tifus, confiant 
que un futur alcalde solucionaria el problema per a 
la qual cosa l’artista va posar un ninot representant 
un personatge masculí amb una interrogació al cap 
allà dalt de la falla i en tres escenes plantejava: en la 
primera la font de la mort; la segona estava dedicada 
a dos estimats que es dirigien a la font de la salut i 
la tercera mostrava uns turistes que per por a caure 
malalts s’enduien l’aigua des de les seues poblacions 
d’origen per tal de no fer ús de la de Xàtiva, per tro-
bar-se aquesta contaminada per les filtracions dels 
detritus dels pous cegs de les cases i dels excrements 
haguts als corrals amb animals, a les canalitzacions 
obsoletes de l’aigua de Bellús i de la Santa.

La fallera major, amb la denominació de Bellesa 
Fallera, va ser Mercedes Cuenca Climent que en aque-
lla època anomenaven en diminutiu, com a Mercedi-
tas, fou també la primera fallera major de Xàtiva, 
triada en un acte realitzat dins la programació de 
la Fira d’Agost de 1932 en la Glorieta de José Espejo 
arredonit l’acte amb una revetla i diversos balls de 
l’època.

La falla infantil de la Humanitària, fou plantada 
al centre del carrer José Espejo (avui Corretgeria) 
davant l’entrada als carrers de Roca i Colom, duia 
per lema Pensat i Fet. La seua junta Infantil estava 
constituïda per un grup de xiquets i xiquetes amb 
els seus corresponents càrrecs: President: Pepito 
Gorba; Vicepresident: Ramón Bachiller; Secretari: 
Salvador Martí; Vicesecretari: Paco Bachiller; Vo-
cals: Octavio Díez, Enrique Ortega, Pepe Muñoz, Ma-
nolito Pérez i Rafaelito Hernández. També escolli-
ren una fallera major infantil i la seua cort d’honor. 
Com a Belleza Fallera Infantil va ser Amelia Alfonso 
Olivares i les Dames d’Honor: Rosita Canet, Emilia 
Bachiller, Nievecitas Maset, Josefina Fuentes i Ma-
rita Barrachina.

Editaren un minillibret explicatiu de la falleta on 
destacaven els ninots de Pichi, Charlot, l’ànec Bande-
rilla, un guàrdia de la porra i xiquets entre ells un 
xafat per les rodes d’un camió. També figuraven uns 
versos de Bernardo Sifre Pascual dedicats a la Bellesa 
Infantil que reproduïm textualment amb el valencià 
escrit de l’època:

Chiqueta fallera,
bellesa infantil,
la flor qu’se espera
i es cull per Abril.

Portada del llibret infantil de la Falla “La Humanitària” de 1933.
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La teua presència
alegra el meu cor,
i es llum d’inosensia
que brilla com l’or.

Aquella falleta infantil, feta a correcuita, tenia 
també la seua explicació realitzada en versos, amb 
una introducció que deia:

Si lliges amb atenció
-li dia Pepico a Chil-
voràs clara la intenció
de la falleta infantil.

L’altra falleta infantil que es va cremar a Xàtiva 
aquell any estava situada a la plaça de l’Om sent la 
demarcació que abastava la que comprenia els car-
rers Font Alta, Sants, Febra, Caputxins, Font Trenca-
da i el carrer i plaça de l’Om on es va plantar:

Otro grupo de niños dignos también de admiración 
han confeccionado otra falla en esta plaza alusiva a los 
destrozos que produce un árbol a una fuente pública en 
que sus raíces absorven casi toda el agua.

De 1933 no consten dades dels seus components 
però només cremar-se aquella falleta, de cara a 1934 
ja van constituir una comissió segons la notícia apa-
reguda a El Progreso.

De la falla de març de 1933 no es disposa d’infor-
mació sobre els noms de qui la van promoure però 
dies després de cremada, el 23 d’abril ja es fa pública 
la junta per a 1934 a través del periòdic El Progresso 
que indicava que s’havien reunit oficialment votant 
per a la presidència a Ernesto Gandia, figurant com 
a vicepresident Vicente Pont, de secretari Pepito Or-
tega, vicesecretari Paco Gosalbez, tressorer Antonio 
Cuenca i de vocals Juben Mollá i Paquito Enguer.

Al mes de març, impresa als tallers de la Imprem-
ta Marbau, que estava ubicada al carrer Nicolás Sal-

merón número 13 (actualment carrer Trobat) en un 
local que després seria ocupat per la Impremta Martí, 
apareix editada una publicació titulada Festividad de 
las Fallas. Játiva. Marzo 1933, on figuren reproduïts 
els esbossos de les dues falles amb les explicacions 
i crítica en vers així com el programa d’actes gene-
ral. No apareixen les dues falletes infantils perquè 
foren concebudes i creades a última hora no havent 
temps material per a la seua incorporació a les fu-
lles. La portada de la revista, molt acolorida, contenia 
la bandera repúblicana, la valenciana i l’escut ofici-
al republicà que l’ajuntament de la ciutat de Xàtiva 
feia servir en aquell període. Entre les col·laboracions 
literàries figuraven les d’Alfredo Sendín Galiana, 
Amparito Campos Millet, Bernardo Sifre Masiá, 
Victorina Gómez Calabuig i altres que signaven amb 
les inicials dels seus noms i cognoms.

Amparo Campos Millet, des d’Alacant va escriure 
una poesia en castellà, dedicada a Merceditas Cuen-
ca, Bellesa Fallera Major de la Falla Plaça de Méndez 
Núñez que deia:

¡Saetabis! Mi saludo de admiración
por tu Belleza Fallera Mayor
por todas sus falleras de honor
del Distrito de Barreras su elección
digno de la mayor admiración.
…

Signada amb les inicials J. P. al mateix llibre de fa-
lles apareix una poesia satírica amb el següent text:

Pepica la del cantó
no dona res a la falla
¡A lo primer a dit NO!.
En justa legalitat
el que critica a la falla
per la falla és criticat.
…
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Fotografia de Mercedes 
Cuenca Fallera Major, 
en 1933, de la Falla 
Méndez Núñez.
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Bernardo Sifre Masià, en una poesia titulada So-
rolls de la falla. Fallero cumplit, plasma a la revista 
aquella la seua empremta versadora:

Un amic molt sandunguero,
l’altre dia em va contar,
que l’havien fet fallero,
i no el diexen descansar.
Tots els dies té faena,
para ell la Comissió,
i ni sopa, ni berena,
i està fet un macarró.

Per altra banda, El Progreso donava complida in-
formació de tots els actes que anaven convocant-se 
i celebrant-se a la ciutat, relacionats amb les falles, 
fent-se ressó a través de textos de les notícies encap-
çalats per distints titulars, segons setmanes, com ara: 
Falleras, Fallas, Notas Falleras, Crónica, etc. També la 
revista Album Fallero, impresa a València, dedicada a 
propagar les típiques festes de les falles i la grandesa 
valenciana, va dedicar 6 pàgines a la ciutat de Xàti-
va amb publicitat i fotografies, sent Carlos Sarthou 
Carreres l’autor d’un article literari titolat Crónica de 
Játiva en fiestas.

El programa de festes que començava plantant les 
falles el dia 17 al matí, que aquell any va caure di-
vendres, va ser molt ben acollit pels veïns i visitants 
contemplant per al dissabte dia 18 un partit de futbol 
de l’Olímpic a la vesprada amb assistència de totes 
les falleres i fallers, fent-se a la nit, de les 21:30 h fins 
a les 24:00 h concerts per les bandes de música de la 
Primitiva en la plaça Méndez Núñez i de la Nova en la 
plaça de Blasco Ibáñez. A l’endemà, 19 de març, diu-
menge, es van fer sorolloses despertades i cercaviles 
amb les dues bandes de Xàtiva més la Municipal de 
La LLosa que acompanyava als fallers de la infantil 
de la Humanitària, participant també en concerts re-
alitzats aquella nit juntament amb l’orquestrina d’El 
Progreso finalitzant tot allò amb la cremada de les 

falles. També es va dur a terme la donació de mig qui-
lo d’arròs obsequi de l’empresari local Joaquin Tormo 
Garcia fent-se el repartiment el dia 19 de març a les 
famílies pobres de solemnitat censades al barri, la 
qual cosa es va realitzar en la casa de la Bellesa Falle-
ra de la Falla de la plaça Méndez Núñez. En l’altre ex-
trem de la ciutat, al barri de Sant Pere, es va produir 
un fet semblant mercé el despreniment del fabricant 
Dionisio Estellés Ortolá que aleshores elaborava el xo-
colate Chiquilín a la nostra ciutat, que va fer donació 
d’unes pastilles de xocolate per als xiquets i personal 
recollits en la Beneficència. 

Els carrers on es plantaren falles s’adornaren amb 
guilnaldes i penjolls realitzats amb branques i diver-
sos vegetals així com cobertors, procurant-se també 
una il·luminació extraordinària pels carrers al vol-
tant de les falles; igualment els comerciants locals 
Salvador Sanchis, de Las Delicias, i altre anomenat 
Samprimo que comercialitzava begudes, van instal-
lar uns barracons de venda de bunyols, refrescos i 
altres productes juntament amb atractius que foren 
del grat del públic assistent als actes i dels visitants 
a les falles.

L’Ajuntament va subvencionar a les dues falles 
grans amb 200 pessetes de l’època per a cadascuna 
d’elles i a les dues infantils amb 50 pessetes per tal 
de compensar les despeses que van tindre en la seua 
construcció i pintura.

Al periòdic El Agrario, un cop cremada la falla 
plantada al costat de la font gòtica de la plaça de 
Blasco Ibáñez, apareix el 25 de març de 1933, la res-
senya:

Segun nos comunica la Comisión de la falla de la 
plaza de Blasco Ibáñez, en la reunión que celebraron 
el jueves último se procedió a la presentación de cuen-
tas y además se acordó celebrar el mismo festejo con 
mayor esplendor si cabe en el próximo año, acordándo-
se también por unanimidad hacer constar un voto de 
gracias a su Presidente D. Emilio Llanderal por el éxito 

Fa
lla

 P
LA

ÇA
 B

EN
LL

O
CH

 A
LE

XA
N

D
RE

 V
IÉ

 94

XÀ
TI

VA
 2

02
3



de los trabajos realizados y al artista D. Francisco Cli-
ment por su desprendimiento y entusiasmo negándose 
a percibir cantidad alguna por la ejecución del boceto y 
dirección de la falla.

Sens dubte, aquells anys, de 1932 i 33 van ser l’ini-
ci de la consolidació d’aquesta festa a Xàtiva on any 
rere any va anar creixent el nombre de comissions 
constituïdes a la nostra ciutat, augmentant les fa-
lles plantades, i s’arriba de 1934 a 1936 a abastar tots 
els barris existents aleshores al centre històric que 
comprenia la zona dins del perímetre de les antigues 
muralles més la prolongació extramurs fins al Raval 
per la part oest, sent lamentablement la guerra civil 
espanyola la que frenà aquesta meteòrica projecció, 
tallant la il·lusió de la gent per organitzar qualsevol 
festa durant tres llarguíssims anys de mort, penúria 
i destrucció. 

Caldria esperar a la següent dècada del passat 
segle xx per tornar a veure plantades les falles als 

carrers de Xàtiva, la qual festa ha estat vigent i aug-
mentant progressivament en nombre de comissions 
fins a l’actualitat, amb una força i vitalitat que les ha 
consolidat definitivament com la gran festa dels va-
lencians.
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talitzades dels periòdics locals El Progreso, El Demó-
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Noticia de les Falles 
de Xàtiva apareguda 
en periòdic local “El 
Demócrata” del 18 de 
març de 1933 (BMX).



«Ha quedado constituida provisionalmente la comisión de la falla que los vecinos de la pla-
za de Méndez Núñez piensan hacer para el próximo año 1933 […]. La Comisión organizadora 
trabaja con entusiasmo para que en marzo de 1933 sea una realidad la implantación de esta 
tradicional fiesta, a juzgar por la propaganda que realizará por los pueblos del contorno»1.

A l’abril de 1932, la premsa feia ressò de la constitució de les primeres co-
missions falleres de Xàtiva. Molt lluny quedaven les propostes literàries i 
artístiques que Blai Bellver va intentar pegar-li foc a la plaça de la Trinitat 
i les festes de vespra dels fusters xativins amb aquelles fogueres a les por-
tes de l’ermita de Santa Bárbara i Sant Josep. Les comissions falleres de les 

places de Sant Jaume i de la Trinitat —Méndez Núñez i Blasco Ibáñez2, en l’època de la ii 
República, respectivament—, tenen la qualitat de ser considerades com les falles funda-
cionals de Xàtiva. Aleshores, aquest 2023, la Xàtiva fallera celebra el noranta aniversari 
de la plantà de les primeres falles acomboiades per una comissió i, en aquest sentit, 
aquelles falles de 1933 són un fet destacat en la història fallera de la ciutat. A més a més, 
aquesta fita és important en el corpus de la història de les Falles ja que la capital de la 
Costera serà una de les primeres poblacions junt Gandia, Borriana, Alzira o Alacant en 
expandir-se i consolidar-se la festa fallera. I és important recalcar aquest fet per ana-
litzar el fenomen de les Falles, una festa esdevinguda a partir d’una festivitat —festa 

1 El Demócrata, 9 d’abril de 1932.

2 La Comissió de la Falla de la Plaça de Sant Jaume ha estat constituïda sota el nom de Plaça de Méndez Núñez durant els anys en què 
va durar la ii República Espanyola mentre que en l’època del règim dictatorial es va constituir sota el nom de Plaça Mártires de la 
Revolución. L’actual falla del Cid – Plaça de la Trinitat va estar creada amb el nom de Plaça de Blasco Ibáñez en temps de ii República 
Espanyola i sota la denominació de Plaça del Cid a l’època franquista. En el present treball usarem els primers noms ja que el context 
de l’anàlisi es situa en els anys de l’època republicana.

Les comissions falleres d’ara fa 
noranta anys
Rafa Tortosa i Garcia · Director d’El Verí del Foc

L
’a

n
ti

c
 O

e
s

t 
a

ls
 a

n
y

s
 3

0
. 

L
e

s
 f

a
ll

e
s

 d
e

 f
a

 9
0

 a
n

y
s

97



de vespra abans que diada—, que en els seus inicis 
estava acotada en la ciutat de València i que, a poc 
a poc, va anar expandint-se per tot el País Valencià. 

Benauradament, noranta anys després, aquestes 
dos places continuen acollint cadafals fallers cada 
mes de març gràcies a la l’empresa de les comissions 
falleres que any rere any s’hi constitueixen. En aquest 
sentit, cal remarcar que, aquest any, la comissió falle-
ra de Sant Jaume acomplix cinquanta anys de conti-
nuïtat fallera.

Aquesta consolidació de les comissions falleres 
respon a la seua continuïtat al llarg del temps, la 
creació de noves falles a distints indrets de la ciutat 
i la configuració, al llarg de temps, d’un format or-
ganitzatiu i participatiu que, com podrem observar, 
té l’embrió en aquestes primeres organitzacions fa-
lleres. Per tant, el motiu d’aquest escrit és la intenció 
de mostrar el funcionament i organització d’aquestes 
falles fundacionals.

CONSTITUCIÓ DE LES FALLES FUNDACIONALS3

Un mes abans de la creació de les falles fundaci-
onals xativines, en la plaça de la Bassa es plantava 
i cremava el cadafal faller L’art de la música, el qual 
era promogut per la directiva de la Societat Musical 
de la Primitiva Setabense, on el seu president Francis-
co Climent Mata va estar el principal impulsor i obra-
dor. La cremà d’aquesta falla a les portes del local 
social de la Música Vella va posar en marxa una sèrie 
de converses carregades d’il·lusió entre amics i veïns 
de distints barris de la ciutat que tenien la intenció 
de conformar una comissió amb el fi de plantar falla 
el març de 1933.

Amb la notícia del 9 d’abril de 1932, amb la qual 
hem iniciat el present escrit, El Demócrata feia ressò 
de la constitució de la comissió de la falla de la pla-

3 Aquest apartat, i el següent, és una síntesi del treball Tortosa (2017).

4 A la fi, l’artista xativí, veí del barri, no va fer l’encomanda i se li va encarregar a l’artista de València José Maria Pastor Llanes.

5 El Demócrata, 30 d’abril de 1932.

ça de Méndez Núñez. Al cos de la notícia apareixen 
els noms dels veïns que formaven part de la junta 
directiva i també s’hi definia l’àmbit de la comissió 
que incloïa els següents carrers adjacents a la plaça: 
Taquígraf Martí, Font Trencada, Diputat Villanueva, 
Argenteria, Pablo Iglesias, Illeta de sant Miquel, por-
tal de sant Miquel, Febra, Sants, Om i el carrer i plaça 
de la font de sant Joan. També s’havia pres la decisió 
de designar a l’afamat artista Joaquin Tudela Perales 
a encarregar-se de l’esbós i execució de la falla4.

Encara que es tenia constància de la possible cre-
ació d’altres comissions com la Música Vella, una pe-
nya del Café Navarro o els veïns de les places del Dr. 
Simarro —de sant Francesc— i de Bailén —del Mer-
cat—, l’altra en quallar fou la de la plaça de Blasco 
Ibáñez, nomenada com la comissió fallera del distric-
te Centre. El Demócrata, el qual ens donava notícia 
d’aquesta constitució el 30 d’abril de 1932, també afe-
gia que l’esbós i construcció de la falla corria a càrrec 
de l’artista Paco Climent Mata. A més a més, ens deia 
que «dicha comisión trabaja para organizar el “Comi-
té Central Fallero Setabense”, que lo compondrán dele-
gados de las cinco fallas que hay en proyecto y que se 
encargarán de la propaganda para la atracción de los 
forasteros, recabar el apoyo del Ayuntamiento y del 
comercio e industria, ya que para éstos será una ver-
dadera Fuente de ingresos»5. La notícia nomena cinc 
falles en projecte que a la fi només foren dos i, en con-
seqüència, el Comité Central Fallero no va estar creat. 

LA CREACIÓ DE LES PRIMERES FALLES INFANTILS
Si hem considerat les comissions falleres de la pla-

ça sant Jaume i de la Trinitat com les falles fundacio-
nals de la ciutat, hem de considerar també com a tal, 
la comissió promotora de la primera falla infantil de 
la història fallera de la ciutat, plantada al carrer José 
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Espejo —de la Corretgeria a l’actualitat—, anomena-
da falla infantil de la plaça de la Humanitària, per 
plantar-se davant de l’edifici que albergava aquesta 
entitat. La comissió, presidida per Pepito Gorba, va 
tindre temps per editar un minúscul llibret que con-
tenia el programa i l’explicació de la falla que portava 
per lema Pensat i fet.

L’altra comissió infantil que es va constituir, a últi-
ma hora, va ser la de la placeta de l’Om —barriada de 
Caputxins—, que va col·locar la falla al carrer de Ver-
nisa, «que según nos comunican tiene gracia y está 
hecha con mucha intención»6. La falla al·ludia a les 
destrosses que produeix un arbre a una font pública.

L’aparició d’aquestes comissions falleres de xi-
quets també serà gràcies al suplement Los Chicos, 
que el diari El Mercantil Valenciano editava des de 
1929. A les seues pàgines apareixia Colilla i el seu Pato 
Banderilla, considerat com un dels personatges po-
pulars entre el món infantil i juvenil. A més a més, el 
suplement recollia molta informació sobre les falles 
així com les opinions i idees dels lectors. El 1932 va 
organitzar un concurs de falles infantils, on els requi-
sits van ser constituir-se en comissió fallera i enviar 
a la redacció la fotografia amb els noms dels compo-
nents. La popularitat del concurs, com comenta Ma-
nolo Sanchis (2001), es va estendre per tota la zona 
de distribució del Mercantil Valenciano, doncs els més 
joves enviaven notícies, esbossos i fotos des de les lo-
calitats amb festa fallera. A Los Chicos aparegueren 
notícies de les falles de Xàtiva, com la proclamació 
de la primera Fallera Major Infantil, la xiqueta Amè-
lia Alfonso Olivares de la comissió José Espejo. De fet, 
les figures del cadafal faller del carrer José Espejo de 
1933 es corresponien amb personatges que apareixi-
en al suplement, «constituyen esta falla infantil, baila-
rinas, Pichi, Charlot, el pato Banderilla, un guardia de 
la porra y mozalbetes»7.

6 El Demócrata, 18 de març de 1933.

7 El Progreso, 18 de març de 1933.

EL FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ
Com esmentàvem amb anterioritat, la premsa lo-

cal feia referència dels veïns que constituïen la comis-
sió fallera així com el càrrec que ocupaven. La falla 
Méndez Núñez, en el moment de la seua creació, es-
tava formada per dotze persones amb la següent dis-
tribució de càrrecs: Rafael Maset Fuster (president), 
Rafael Lorente Blasco (vicepresident), Juan Aznar Be-
llido (secretari), Emilio Esparza Martínez (sotssecre-

Esbós de la falla de la plaça de Méndez Núñez de 1933. 
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tari), José Marco Ferrer (comptador), José Pla Mira-
lles (tresorer) i els vocals José Gironés, Ramón Samit, 
Francisco Enguer, Rafael Reig Barberá, José Camús 
Mateu i Vicente Pont Balaguer.

De la mateixa forma, la Falla de Blasco Ibáñez es 
constituïa amb una junta directiva que estava

Composta per deu veïns de la plaça de la Trinitat 
i els seus carrers adjacents. Hi estava encapçalada 
pel president Emilio Llanderal Puchades i seguida per 
Rafael Climent Mata (secretari), Enrique Calabuig 
Cerdà (tresorer), José Capuz Bas (comptador) i els vo-
cals Francisco Climent Mata, José Morales Monroig, 
Vicente Villena Codina, Vicente Villena Martínez, Sa-
muel Sanchis Gosálbez i Emilio Climent Benavent.

D’aquest seguit de noms cal ressaltar entre els vo-
cals el nom de Francisco Climent Mata, atès que va 
ser el promotor de la falla de la Música Vella i que, 
com hem esmentat, n’era el seu president. No obstant 
això, una de les principals relacions entre Climent 
Mata i el fet de pertànyer a aquesta comissió està en 
la ubicació de la seua acadèmia de dibuix i pintura, 
ubicada al Palau de l’Alarcó, en la mateixa plaça de 
la Trinitat. Com dèiem abans, Climent Mata, a més a 
més, va estar l’autor de la falla plantada l’any 1933 
que duia per lema Tres Coses de Xàtiva.

Cal posar-se en context i imaginar-se aquell pri-
mer any de falles, l’organització de les quals és una 
novetat. L’organització en càrrecs dins d’una junta 
directiva sota la presidència d’una persona és una 
disposició clàssica que agafen, de ben segur, d’altres 
associacions existents com pogueren ser les penyes 
esportives, les societats musicals o d’altres entitats 
culturals i socials existents a la ciutat i que és simi-
lar a la existent de les actuals comissions falleres. Cal 
destacar l’existència d’uns delegats en la falla Mén-
dez Núñez, un per a cada carrer de la barriada:

8 El Demócrata, 9 d’abril de 1932.

9 El Agrario, 1 d’abril de 1933.

10 El Agrario, 25 de març de 1933.

«Además hay designados delegados para la orga-
nización de festejos en cada una de las calles del Ta-
quígrafo Martí, Fuente Trencada, Diputado Vilanueva, 
Argentería, Pablo Iglesias, Isleta de San Miguel, porta de 
San Miguel, Febra, Santes, Olmo y calle y plaza Fuente 
San Juan, que comprende las adyacentes de la mencio-
nada falla; sin prejuicio de que en años sucesivos y dado 
el incremento que tome esta típica fiesta, se subdividan 
en varias falas las referidas calles»8.

Entenem que aquestes comissions falleres adreça-
ven a l’ajuntament tota la documentació pertinent en 
matèria de sol·licitud i responsabilitats així com se-
guien amb els cànons habituals de registrar les deci-
sions en forma d’acta de les assemblees així com por-
tar al dia la comptabilitat. De fet, passades les falles 
de 1933, la premsa es feia ressò de la Junta General 
celebrava amb la dació de comptes de la falla Méndez 
Núñez i on va estar elegit com a president Francisco 
Gironés9. També, la comissió de Blasco Ibáñez realit-
zava la reunió per liquidar els comptes de l’exercici 
faller a més de seguir plantant falla:

«…en la reunión que celebraron el jueves último 
se procedió a la presentación de cuentas, y además se 
acordó celebrar el mismo festejo con mayor esplendor 
si cabe en el próximo año…»10.

Com podem comprovar, en finalitzar l’exercici fa-
ller, s’hi decideix la continuació de la comissió fallera, 
una aspecte impensable en l’actualitat on la conti-
nuïtat de la falla és un aspecte assumit. En aquests 
primers anys de recorregut faller, quant a la seua as-
sociació regulada, la constància és la irregularitat de 
les comissions falleres. Això passa en la dècada dels 
trenta així com als anys quaranta, cinquanta i sei-
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xanta on s’ha pogut comprovar en la història falle-
ra de la ciutat la irregularitat de les falles, que s’han 
constituït quan les condicions econòmiques de la 
gent del barri ho ha permès i els ànims del veïnatge 
ha estat en condicions de conformar les comissions 
pertinents inclús l’oratge ha estat determinant en la 
constitució i el nombre d’aquestes. En este sentit, en 
la constitució de la falla de Blasco Ibáñez, El Progreso 
ens diu que «la comisión fallera del Distrito del Centro 
de esta ciudad que funcionará hasta fin de marzo del 
próximo 1933, ha quedado constituida…»11 i ens ressal-
ta aquesta anualitat. 

Com s’ha pogut comprovar, en aquestes jun-
tes directives s’hi pot apreciar la presència només 
d’hòmens, un fet que ha estat present fins la dèca-
da dels huitanta, on les comissions falleres han es-
tat separades, documentalment i registral, en dos 
cens: el masculí i el femení, amb la qualitat d’os-
tentar els càrrecs directius els hòmens i deixar 
per a les dones la qualitat de pertànyer a la cort 
d’honor. En aquell 1932, les comissions fundacio-
nals també constituïren la seua comissió femeni-
na, com la de Méndez Núñez que estava composta 
per una quinzena de dones joves del barri. Aques-
ta comissió tenia per nom Juventud Femenina Fa-
llera i s’hi va constituir per què «juntamente con la 
central, ambas puedan desenvolverse con mayor 
amplitud para el desarrollo de todos los magnos 
festeros a realizar…»12. D’acord amb la documen-
tació existent, aquesta comissió femenina man-
cava de càrrecs directius. No obstant això, existia 
la figura de secretària d’aquesta comissió, atès la 
seua participació en el Festival de las bellezas fa-
lleras celebrat a la Fira d’Agost de 1932, «leyendo 
un tríptico de poesía a la Fallera Mayor y un her-
moso trabajo literario»13.

11 El Progreso, 16 d’abril de 1932.

12 El Demócrata, 18 de juny de 1932.

13 El Demócrata, 10 de setembre de 1932.

Una de les importants escomeses d’aquesta Juven-
tud Femenina Fallera va estar la d’organitzar el Con-
curs per a l’elecció de la Bellesa Fallera, nom que s’hi 
correspon al càrrec de Fallera Major a l’actualitat. 
Així és com la comissió de Méndez Núñez va procla-
mar a la primera bellesa de la ciutat, que va recau-

Targeta de la Falla Méndez Núñez amb motiu de la proclamació 
de Mercedes Cuenca com a Fallera Major. 
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re en Mercedes Cuenca Climent, atès que la resta de 
candidates es va retirar, «por entender ser la única 
que tenía, entre las presentadas, todas las cualida-
des necesarias para representar el popular barrio»14. 
El procés, que es va iniciar amb la publicació d’unes 
bases del concurs de bellesa fallera, on destaquen les 
de l’edat (entre 15 i 23 anys), ser soltera, ser veïna del 
districte de Barreres i estar inscrita (o els seus pares) 
com a contribuents de la falla. 

La comissió del districte Centre, en un primer mo-
ment, elegí a Consuelo Pardo Torregrosa com a be-
llesa fallera15, però temps després va renunciar per 
«dolorosas desgracias de familia»16. Per suplir este 
buit, proclamaren a la font gòtica de la seua plaça, la 
de la Trinitat, bellesa artística.

En tot aquest procés constitutiu, amb la configu-
ració del seu funcionament, no trobem cap referèn-
cia a la formació de seccions infantils, un aspecte ab-
sent de les falles d’aquell moment. De fet, la creació de 
falles infantils esdevé a partir dels anys setanta quan 
s’hi regula la creació de comissions infantils dins de 
les comissions adultes i es prohibeix la creació de fa-
lles infantils que funcionen autònomament (Tortosa, 
2014). Les falles infantils creades en 1933 gaudeixen 
d’aquesta autonomia, on els propis xiquets gestionen 
la seua comissió fallera, organitzen el programa de 
festejos, fan la seua falla i assumixen la gestió econò-
mica sota la tutela d’algun adult.

Cal posar èmfasi en la constitució d’una falla in-
fantil, la qual esdevé gràcies a l’entusiasme d’un grup 
reduït de la xicalla d’un barri, més o menys de la 
mateixa edat, la qual vol imitar els majors i forma 
la seua pròpia comissió fallera. Un clar exemple és 
la falla infantil de la placeta de l’Om. No tenim do-
cuments de l’any 1933, però si de l’any següent quan 

14 El Demócrata, 9 de juliol de 1932.

15 El Demócrata, 27 d’agost de 1932.

16 El Agrario, 18 de març de 1933.

s’hi constitueix per set xiquets, que potser hi foren els 
mateixos de l’any anterior:

«La comisión fallera infantil de la plaza del Olmo, 
que comprende la demarcación de la calles de la Fuen-
te Alta, Santos, Febra, Fuente Trencada, Capuchinos y 
calle y plaza del Olmo, ha quedado constituida de la si-
guiente forma: Presidente, Ernesto Gandia; Vice, Vicen-
te Pont; secretario, Pepito Ortega; Vice, Paco Gosálbez; 

Còmic de “Los Chicos”, amb Colilla i el seu pato Banderilla. 
Personatges, d’aquest còmic apareixien en la falla infantil del 
carrer José Espejo. 

Fa
lla

 P
LA

ÇA
 B

EN
LL

O
CH

 A
LE

XA
N

D
RE

 V
IÉ

 102

XÀ
TI

VA
 2

02
3



Tesorero, Antonio Cuenca, y vocales, Rubén Mollá y Pa-
quito Enguer»17.

Sembla que l’exercici faller no fou l’esperat perquè 
d’acord el que ens diu el llibret de la falla:

«El dihuit del mes d’Abril
de mil nousents trenta tres,
d’un grupo d’a sis chiquets
naixqué esta Falla Infantil.

Pero en una discusió
d’eixes de may acabar,
la comisió es va quedar
en dos chiquets de plantó».

També és el cas de la falla la Humanitària de 1933 
que, segons El Progreso, «no se contentan solo con 
plantar la falla, quieren además y así lo hacen, nom-
brar su Junta organizadora que es constituida inme-
diatamente por los siguientes niños: Presidente que 
fue su iniciador, Pepito Gorba; Vice, Ramón Bachiller; 
Secretario, Salvador Martínez, Vice, Paco Bachiller; 
Vocales, Octavio Díez, Enrique Ortega, Pepe Muñoz, 
Manolito Pérez y Rafaelito Hernández»18.

Quan a la part de les xiquetes, la colla de xiquets 
recercava pel barri amigues i familiars que confor-
maren la cort d’honor i, entre les quals, escollir una 
bellesa fallera. Resseguint la notícia veiem que:

«Estos muchachos quieren también tener su fallera 
mayor y la correspondiente corte de honor y es vota-
da sin perder tiempo, porque los momentos premian, 
como belleza, la graciosa Amelia Alfonso Olivares y sus 
damas de honor las simpáticas Rosita Canet, Emilia 
Bachiller, Nievecitas Maset, Josefina Fuentes y Marita 
Barrachina»19.

17 El Demócrata, 8 d’abril de 1933.

18 El Progreso, 18 de març de 1933.

19 Ibid.

Ressenya sobre les Falles de Xàtiva de 1933 en “El 
Demócrata” del 18 de març de 1933 (BMX).
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En un altre ordre de coses, adés s’ha afirmat que 
finalment no es va constituir el Comité Central Faller, 
de ben segur pel poc nombre de comissions creades. 
No obstant això, les dos comissions actuaren unides 
en la programació dels festejos fallers i, fins i tot, edi-
taren un llibret faller de forma conjunta. Respecte a 
l’ens faller xativí, del qual en parlem, a la publicació 
editada conjuntament sota el títol de Játiva festivi-
dad de las fallas, al programa de festejos —en el qual 
venen actes unificats per les dos comissions— ve sig-
nat pel Comité Local Fallero, mentre que el saluda 
està signat per La Comissió. Rellegint els textos que 
apareixen no trobem cap aspecte rellevant sobre l’or-
ganització de la festa i que l’ens actue com a comitè, 
ja que totes les referències són La Comissió o les Co-
missions de Falla.

Les doss comissions, amb la finalitat de recaptar 
fons, organitzaren al llarg de l’any diversos actes. La 
comissió fallera de Méndez Núñez organitzà un par-
tit de futbol entre l’Olímpic i l’Espanyol mentre que 
la de Blasco Ibáñez va promoure dos revetlles (dis-
sabte i diumenge per la nit ) a la plaça de la Trinitat. 
Este acte era per commemorar «el 66 aniversario de 
la primera falla que se plantó en Játiva, titulada “La 
creu del matrimoni”, cuyo boceto corrió a cargo de 
don Blas Bellver»20.

L’ARRELAMENT AL BARRI
Sembla que l’origen de les falles estiga en el propi 

veïnat dels barris de València i expandida a la res-
ta del territori valencià. Aquesta idea ve reforçada 
d’acord amb la idiosincràsia de les comissions i dels 
seus components. Durant moltes dècades, fins ben 
entrada la dels huitanta del segle xx, existeix un fort 
vincle entre els fallers i falleres que componen la co-

20 El Demócrata, 15 d’octubre de 1932.

21 Com a curiositat, en contraposició al que ha estat habitual, a Dénia hi ha una forta relació entre els noms dels districtes i la denominació de les falles. Així trobem la Falla 
Districte Centre, Districte Oest o Districte Campaments, entre d’altres.

22 El Agrario, 1 d’abril de 1933. L’article duu per títol El epílogo de las Fallas.

missió i el barri, atès que quasi tots hi són veïns i ve-
ïnes. D’aquelles falles fundacionals no tenim dades 
d’aquest vincle, això no obstant, coneguem els noms 
dels seus fundadors i corroboren que sí formaren 
part del veïnat. En les dècades centrals del segle xx, 
a l’època dictatorial, d’acord amb els papers aportats 
per a la censura, hi podem corroborar aquest arrela-
ment, atès que s’adjunta l’adreça de cada membre de 
la comissió fallera. A més a més, és curiós que aquest 
vincle s’hi allarga amb les publicitats inserides als lli-
brets de falla, les quals pertanyen a negocis i botigues 
adreçades dins del propi barri.

Una curiositat de les falles dels anys trenta és el 
nomenament de les barriades com a districtes. En 
aquest cas, les comissions falleres són les pertanyents 
al districte Centre, en relació a la falla de la plaça de 
Blasco Ibáñez, i del districte de Barreres, en relació a 
la falla de Méndez Núñez, el qual ve a distingir el bar-
ri al voltant de l’església de la Mercè i les rodalies de 
la plaça de Sant Jaume. A Xàtiva, aquesta forma de 
referir-se a les distintes parts de la ciutat ha quedat 
en desús i ha estat substituït per barri, encara que les 
falles sempre han estat denominades pel lloc d’em-
plaçament, bé siga plaça, avinguda, carrer o la cruïlla 
entre dos carrers21.

CODA
La premsa feia ressò de l’èxit aconseguit per les 

falles de 1933, «un verdadero éxito para los organiza-
dores de las fiesta falleras en Játiva y una clamoro-
sa ovación de todos para los monumentos de arte y 
de gracia que se levantaron en las plazas de Méndez 
Núñez y Blasco Ibáñez, sin olvidar la falla infantil em-
plazada junto a la Humanitaria y la miniatura de la 
plaza del Olmo»22. De fet, l’any següent es va constituir 
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el Comité Central Faller i s’aconseguiren plantar onze 
falles grans i cinc infantils.

Ja ho dèiem a l’inici, que la constitució de les falles 
fundacionals ha estat un punt important en la his-
tòria de les Falles de Xàtiva. Des d’aquell 1932 s’han 
plantat falles pels indrets de l’antiga ciutat de forma 
organitzada llevat d’anys amb fets puntuals que tots 
coneguem. Les ganes festives dels components de les 
distintes comissiones falleres, el seu ímpetu i empresa 
en aconseguir plantar falla els anys que s’ha pogut i 
la constància en el temps, han configurat una festa 
assolida en el calendari fester de la ciutat, necessària 
per a molts sector productius i imprescindible per al 
gaudi de la societat xativina.

Aquells fallers i falleres d’ara fa noranta anys inici-
aren el camí de la festa del foc, auspiciats, això si, per 
Climent Mata, pel gremi de Fusters i per Blai Bellver, 
i ho férem donant-li cos, consistència i tarannà a les 
falles actual. És moment de celebrar-ho.
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Plaça de Blasco Ibáñez, on Francisco Climent mata 
va muntar en 1933 la falla “Tres coses de Xàtiva” i 
tenia la seua acadèmia de dibuix.



Per ser artista cal néixer i formar-se com a artista amb tot allò que la paraula 
suposa. No és fàcil ser propietari d’una sèrie de facetes que l’enlairen com 
un mestre si no es demostra amb els fets i amb la feina diària. Francisco 
Climent Mata (1894-1964) va ser un cas a tenir en compte, un cas de mestre 
que sempre va voler ensenyar. Va néixer a la Plaça de Méndez Núñez (Sant 

Jaume) i pertanyia a una classe acomodada, cosa que li va permetre des de ben jove 
estudiar Belles Arts a Sant Carles de València i a l’Escola d’Arts i oficis a Barcelona. L’ob-
jectiu era molt concret: dedicar-se a l’ensenyament de les Belles Arts als joves que vol-
gueren ingressar a Sant Carles, o simplement aprendre a dibuixar. A més, va introduir 
la possibilitat als pintors murals d’aprendre a decorar. Tot un repte a l’època. Climent 
Mata seguia així l’intent de Carchano d’obrir una acadèmia professional, cosa que va 
poder aconseguir finalment i d’on van sortir artistes com Leña, Daroca, Giner, Martínez 
Mollá, Antonio Grau, etcètera formats a la seua escola. Tothom que vivia al món de l’art, 
havia passat per l’escola de Climent, que a més va ser un pintor amb un estil únic i molt 
peculiar: paisatge, retrats, dibuixos…tot podia sortir de les mans d’aquest artista. Però 
els mestres tenen alguna cosa més que art a les mans; tenen la capacitat d’avançar-se 
als esdeveniments i no passava desapercebuda la possibilitat que les falles tornaren a 
plantar-se a Xàtiva a principis dels anys trenta, després de les experiències viscudes a 
la Plaça de la Trinitat amb els monuments i, sobretot, els llibrets de Blai Bellver. Climent 
Mata era president de la Societat Musical la Primitiva Setabense, i va proposar a la seua 
Junta Directiva la creació d’una Falla que es plantaria davant de la façana a la Plaça de 
la Bassa. Era el 1932. En aquest llibre es podrà llegir i descobrir molts aspectes d’aquesta 
falla i del fet que Climent fos el seu promotor i mecenes, però no ens resistim a copiar el 
que va recollir el llibre d’actes de La Vella, recuperat per Rafa Tortosa:

Francisco Climent: el gran mestre
Vicent Soriano i Ginés
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«En la reunión del día 10 de marzo, a propuesta del 
presidente D. Francisco Climent se acordó la confección, 
“plantà y cremà” de una falla a la puerta de la casa so-
cial con el fin de ver si por este medio renacían en Játiva 
los deseos de celebrarlo en años sucesivos. Que lo ame-
nice la banda y para todo lo que sea queda designado el 
Sr. Climent junto con varios compañeros de junta.

Pues bien la Primitiva se congratula del feliz resul-
tado obtenido y para evitar suspicacias participa a sus 
compañeros que después de consultar el caso con al-
gunos amigos tuvo a bien el invitar a los festejos a la 
banda La Nueva y a su junta directiva. Acto que mere-
ció los honores de que fuéramos visitados por la junta 
en pleno de la otra entidad musical y que dicha banda 
“La Nueva” hiciera un concierto (gratis) a la puerta de 
esta Sociedad el sábado 19 por la noche y nuestra ban-
da dio otro el domingo día 20. La junta en pleno acordó 
el tomar como propia la iniciativa de su presidente al 
invitar a los festejos a la sociedad hermana. La montu-
ra de la falla se verificó el viernes día 18 y su exposición 
duró hasta el domingo 20 a las doce de la noche que fue 
quemada. Por la plaza donde se instaló desfilaron toda 

Játiva y muchas personas de los pueblos convecinos. En 
verdad fue un éxito y grande la idea del Presidente de 
plantar y quemar la falla, por todo lo cual José Vidal 
pide a sus compañeros de junta conste en acta un ex-
presivo voto de gracias para el presidente D. Francisco 
Climent. Ángel Fuentes le parece poco y pide que sea el 
voto de gracias más grande y más simbólico.

Publicitat de l’acadèmia de dibuix de Francisco Climent i Pedro 
Vilaplana, publicat al periòdic “El Agrario” el 19 de novembre de 
1934 (BMX).

Fotografia de Francisco Climent Mata. Autor de la falla plantada 
en la plaça Blasco Ibáñez (BVD). 
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Paco Climent dice que él no merece nada, 
que de él ha sido la idea pero que el éxito 
apuntado debe ser para toda la junta pues 
todos le han ayudado y se han desvivido 
aportando cada uno su grano de arena al 
éxito conseguido así es que el voto de gra-
cias propuesto es para todos.

Hablan varios señores de la Directiva y 
todos opinan que el Presidente y sólo él debe 
ser el agraciado pues aunque muchos le han 
ayudado solo él ha aportado todo el traba-
jo mental y manual por lo tanto se acuerda 
contra la voluntad del Sr. Climent un públi-
co testimonio de alabanza a su obra por el 
éxito conseguido y un expresivo voto de gra-
cias de sus compañeros de Junta por la la-
bor desarrollada con motivo de la falla. Ante 
estas manifestaciones el Sr. Climent da las 
gracias a sus compañeros».

No només es va plantar una falla, sinó 
que va ser l’inici de recuperar una tradició 
festiva que havia quedat a l’oblit i Climent 
hi va tenir molt a veure. Va il·lustrar llibrets, 
cobertes de gran bellesa, va dissenyar altres 
monuments i va col·laborar àrduament 
en tot allò que tingués a veure amb l’art, 
la cultura, els monuments i la tradició. I a 
més, Climent va continuar pintant amb un 
estil únic que el fan ser considerat un dels 
millors pintors de la història xativina. Com 
bé diu Salvador Català al llibre Pintors de 
Xàtiva, vida i obra: «L’exposició homenatge 
que des d’anys s’ha estat forjant segueix in-
justament fins avui sense realitzar-se, cosa 
que amb tota justícia mereix el que va ser 
un magnífic pintor i millor mestre».

Esbós de la Falla de la plaça Blasco Ibáñez de 1933 fet per Francisco Climent 
Mata. 
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Versos de l’explicació 
de la Falla de Méndez 
Núñez. 



Al llarg del temps tothom ha vist com han anat evolucionant, positivament, 
perquè no dir-ho, els llibrets de falles. Si observem els llibrets actuals ens 
adonem que tenen una certa estètica i preocupació per la llengua norma-
litzada i estandaritzada, serà perquè donen premis? Serà per què volen ser 
considerats cultura? Cultura però de la bona, de la que té cura de tot, que 

es preocupa tant de la bellesa estètica com de la literària. Jo no ho sé, però m’agrada el 
camí que estan agafant alguns dels llibrets fallers, els quals, en l’actualitat, estan plens 
d’històries i articles on es veu la tasca que s’hi està realitzant i la preocupació per mi-
llorar-los any rere any. Doncs bé, per poder arribar ací, cal valorar també positivament 
els llibrets de segles passats on també hi havia una certa preocupació per la llengua o 
simplement escrivien com es feia en aquella època, en què la llengua no hi tenia una 
bona regulació ortogràfica, com la coneguem avui en dia.

És per això que hem de fer memòria. La nostra ortografia començà amb les Normes 
ortogràfiques de Pompeu Fabra, les quals són un conjunt de 24 regles promulgades per 
l’IEC (24 de gener de 1913) on s’intentava regularitzar el sistema ortogràfic. Van nàixer 
de la necessitat de modernitzar, depurar i normativitzar la llengua literària i escrita. 
Van marcar les regles de la llengua moderna, que s’equiparava, així, a les altres llengües 
europees i el feien apta per al conreu de tots els gèneres literaris i per a tots els àmbits 
de la comunicació: premsa, ciència, administració, educació, legislació i comerç. La nor-
malització va facilitar que la nostra llengua s’ensenyés a l’escola i a la universitat. I així, 
a poc a poc, anava sent acceptada per la societat del moment, la necessitat de norma-
litzar la llengua a tot el territori. 

Una vegada portada endavant aquesta normativa, uns anys després, van sorgir les 
Normes de Castelló (21 de desembre de 1932), les quals són les normes de Pompeu Fabra 
adaptades a la llengua valenciana que utilitzem avui en dia. En aquest cas són un to-

Quan la llengua i els llibrets 
evolucionen al seu ritme
Carmen Anaya i Pérez
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tal de 34 regles ortogràfiques aprovades i ratificades 
l’any 1932 a Castelló de la Plana per destacades enti-
tats i personalitats del món cultural i polític amb la 
idea d’adoptar “un sistema ortogràfic unitari” per al 
valencià. De l’acord pres a Castelló de la Plana desta-
quen dos aspectes: el primer, que el model ortogrà-
fic adoptat seguia l’usat pels principals escriptors de 
la Renaixença valenciana (Teodor Llorente) i també 
l’aprovat a Catalunya el 1913 per l’IEC i que també fe-
ien servir a les Illes Balears; el segon, l’elevat grau de 
conformitat amb què van ser aprovades les normes 
ortogràfiques, les més significatives entitats culturals 
i els principals periòdics i setmanaris les van emprar 
sense qüestionar la seua validesa.

Però no només s’utilitzaria en aquestes entitats 
culturals i periòdics principals sinó que també ho 
portarien endavant les persones encarregades dels 
llibrets fallers, recordeu que els grans impressors i les 
gran impremtes eren i són un gran motor de la in-
dústria i transmissió de la cultura i serà des d’ací d’on 
sorgiran els llibrets de falles que al llarg del temps 
han anat evolucionat i normalitzant-se.

Un any després de la publicació de les Normes de 
Castelló trobem aquest llibret de falles anomenat 
Festividad de las Fallas marzo 1933 del qual parlarem 
sobre la llengua emprada i com i de quina manera ha 
sigut executada.

En primer lloc, observem que els llibrets de falles, 
més que llibrets eren com xicotetes revistes (facsí-
mils) de 46 pàgines on apareix una portada tota ella 
en castellà, la qual cosa ens indica que la societat 
d’aquell moment donava més importància al caste-
llà perquè com molt bé sabeu o hauríeu de saber en 
aquesta època la nostra llengua només era utilitzada 
en un llenguatge no tan formal, però sí més bé in-
formal com ho veurem exemplificat al llarg de tot el 
llibret que tenim entre mans.

Quan obrim el llibret, observem una de les carac-
terístiques més rellevants que només des de la prime-
ra pàgina es veu, la publicitat.  Veiem una publicitat 

“La Canariense”, “Las Delicias” i “Casa Sanchis”, però 
no és el més important, com sí ho és la nota a peu de 
pàgina que fica “Durante los tres días de falla y para 
… festejos de la antigua marca acreditada VIÑAS y la 
rica cervesa EL AGUILA” on es convidava a tothom a 
la festa fallera, peu de nota encapçalada per un di-
buix que sembla ser treballador d’un quiosc.

A continuació tenim el “Nostre saludo” escrit re-
alitzat per la comissió, el qual està escrit completa-
ment en valencià, un valencià que començava a estar 
normalitzat, però no serà com l’actual. Si observem 
el text ens adonem que al llarg del text hi ha parau-
les d’origen castellà com és el cas de “Festes y Falles”, 
“per algo es nostra”, “que se alsarán”, “asó es lo que 
pretenem”, “della”, “guañadors”… entre altres exem-
ples, però també hi tindríem exemples d’un llenguat-
ge occità com seria “qu’en asó”, “qu’en anys”, “qu’es”… 
Aquestes inclusions les trobarem al llarg de tot el lli-
bret, a l’igual que trobarem paraules com “achudar”, 
“gochar”, “chentils”… entre d’altres exemples que ens 
ensenya el llenguatge que fins aquell moment feien 
servir als seus llibrets, però si observem bé tot el lli-
bret ens adonem que és un llibret bilingüe, és a dir, 
hi ha sis textos escrits en castellà els quals podríem 
considerar-los oficials i uns onze que són versets i de 
caire més informal.

Després del saluda apareix un text anomenat “Fa-
llas y falleras” escrit completament en castellà on ens 
parla sobre els orígens de les falles i de la seua festi-
vitat, més concretament sobre el culte al foc des de 
l’època dels pobles primitius, el gremi de carpinters de 
València fins a l’actualitat, signat per JF, i ací també 
apareix el dibuix que ja havia eixit en el peu de pàgina. 
A continuació apareixerà el “Programa de Festejos” 
també escrit en castellà on ens comenten què és allò 
que es va realitzar des del dia 1 de març fins al 15 de 
març. I, tot seguit, explica tot allò que s’ha de fer du-
rant la setmana fallera des del 16 fins al 19 de març.

Una dada important és que el dia 19 de març, copie 
de manera literal “De diez a once de la mañana y en 
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el domicilio de la Fallera Mayor de Barreras, señorita 
Mercedes Cuenca, reparto de medio kilo de arroz a 
cada pobre de dicho barrio”. També varen tocar les 
dues bandes de la localitat “La Nueva, en el barrio del 
Centro y La Primitiva, en el barrio de Barreras…” Tot 
seguit hi hagué un festival esportiu al Camp Murta i 
un poc més tard (de nou i mitja a dotze) grans con-
certs musicals “La Nueva en la plaza Méndez Núñez 
y La Primitiva en la plaza de Blasco Ibáñez”. I a les 
dotze de la nit i amb els acords de l’Himne Regional 
s’iniciarà l’espectacular cremà de les dues falles, aca-
bant-se així les festes. Text signat pel Comité Local 
Fallero. Segurament pensarien que els textos escrits 
en castellà arribarien a més públic. 

Si seguim el recorregut pel llibret ens adonem que 
la publicitat està, a diferència dels llibrets actuals, en-
tre els diferents escrits, és a dir, no es troben a la fi 
del llibret com agraïments, sinó que està encastada 

al llarg de tot el llibret, i d’aquesta manera tothom 
era sabedor de qui havia participat o no en l’elabora-
ció del llibret faller. Són publicitats amb moltíssima 
informació, ja que era, en aquell moment, un gran 
aparador. Uns exemples d’aquestes publicitats seri-
en: “Horno y panadería José Tudela Hermano” on ens 
explica quin és el millor pa i “el preferida por la aris-
tocracia valenciana” (de nou el text estarà en caste-
llà i en aquest cas té un clar destinatari l’aristocrata 
valencià); un altre seria “Desayunos “San Francisco” 
El mejor pan de mesa y especial para desayunos” ací 
ens explica com i de quina manera està elaborat el 
pa; tot seguit apareix una pàgina amb tres publici-
tats “Fábrica de Gorras”, “Zapateria de Enrique Vidal” 
i “Fábrica de Licores, Anisados y Jarabes” totes elles 
completament en castellà. Un altra que crida l’aten-
ció és la publicitat realitzada per “Muebles Pardo” 
amb l’eslògan “Depurado estilo ELEGANCIA, ECONO-

Imatge és de Pompeu Fabra. Les Normes de Pompeu Fabra de 1913.
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MIA Y SOLIDEZ” que ocupa la totalitat d’una pàgina 
amb dos grans imatges on ens deixen veure eixa ele-
gància. Hi ha d’altres publicitats que utilitzaran el co-
lor com són Antonio Guillén e Ibáñez, Cirujano Den-
tista (Titular de esta ciudad)”que la trobem davant 
del text “Fallero cumplit” i l’última pàgina del llibret 
que publicita “Los nuevos camiones CHEVROLET” a 
color també.

Però, continuem amb l’anàlisi dels textos que hi 
apareixen al llarg del llibret, ara, veiem que el llen-
guatge emprat malgrat ser valencià en la seua tota-
litat hi trobem algunes que d’altres paraules escrites 
d’aquesta manera: “oriche” per orige, “Chénova”per 
Génova, “y” per i entre d’altres, no cal exemplificar-les 
totes, només amb alguns exemples bastaria perquè 
ens fem a la idea de la llengua que s’emprava en 
aquell moment. El valencià fou la llengua que s’uti-

litzà en els cartells que engalanaven i presentaven 
les diferents escenes de les falles, i es pensava que 
no era important la normalització lingüística com sí 
es fa a l’actualitat. Serà per què en l’actualitat estan 
subvencionats? Per què podem accedir a premis? La 
bona qüestió és que a poc a poc els llibrets han anat 
millorant la seua ortografia i sent completament en 
valencià. Un valencià normativitzat.

De nou, i una vegada acabada l’explicació de la fa-
lla troben una altra pàgina on apareix la imatge de la 
Fallera Major i una fotografia de la festa d’exaltació 
setabense, dades, totes elles realitzades en castellà ja 
que institucionalment era molt més important que 
el valencià. Tot seguit apareix una publicitat Central 
Radio ZENITH que ocupa la part central del llibret, 
per la qualitat de la publicitat podríem dir que seria 
un dels grans inversors del llibret ja que hi ha una 

Fotografia de 
l’assemblea de mestres 
valencians realitzada 
a Castelló després 
d’haver signat les 
Normes.
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gran explicació del producte que venen i instal·len 
amb una gran varietat de fotografies de diferents 
marques i models, i a diferència de les altres ja expli-
cades està a color i no es deixa cap detall per remar-
car allò que volen publicitar, però això sí en castellà.

Quan passem a la següent pàgina de nou apareix 
una fotografia on el peu de pàgina torna a estar es-
crit en castellà, i de nou apareix l’explicació de l’al-
tra falla “Relasió i explicasió de la falla de la plasa de 
Méndez Núñez” on ja podem veure la falta de norma-
tivització ja des del títol. Podríem analitzar fragment 
a fragment tots els versets que hi apareixen al llarg 
del llibret, però resultaria un article llarg i excessiu, 
per aquest motiu arribarem a l’últim text que hi apa-
reix al llibret “Notas” on la comissió redactarà en cas-
tellà i tornarà a donar una dada important:

“El simpático fallero de la plaza de Méndez Núñez, 
don Joaquim Tormo García, espontáneamente ha ofre-
cido regalar a todos los pobres de solemnitat del disfru-
to de Barreras, de esta ciudad, el consumo de arroz ne-
cesario para las familias de aquéllos el día 19 de marzo 
próximo…”

I un elogi fet per part de la comissió que diu:

“En nombre de la Comisión agradecemos el noble 
desprendimiento del señor Tormo, que pone una vez 
más de relieve sus sentimientos havia el menesteroso”.

Com podem veure, aquest llibret ens aporta in-
formació important no només de com i de quina 
manera actuaven els fallers i les falleres pel que fa 
a la festivitat del dia 19 de març, sinó que també ens 
mostra una llengua oficial (el castellà) que apareix 
en aquells textos que semblen ser importants i que 
van dirigits a un gran nombre de lectors, mentre que 
la nostra llengua s’utilitzava amb un missatge irònic, 
la sàtira fallera, que diverteix els lectors, als quals, en 
un primer moment, no els importava si estava ben 

escrit o no, ja que només havia passat un any de la 
creació de les Normes de Castelló i possiblement no 
estava tant consolidada com ho tenim a l’actualitat. 
Hem de recordar que fins a l’any 1983 (aprovació de la 
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, (aprovada el 23 
de novembre de 1983 i publicada l’1 de desembre del 
mateix any) on es regularà els drets dels ciutadans a 
utilitzar el valencià i l’obligació de les institucions a 
fer que aquests drets es complisquen) no s’estudiarà 
el valencià a les escoles, per tant qualsevol escrit fet 
en valencià és digne d’enaltiment i posa de manifest 
la preocupació d’un poble per comunicar-se amb la 
llengua que es parlava al carrer.
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Entrevista a la Fallera 
Major en el setmanari 
“El Agrario” de 18 de 
març de 1933.



El setmanari El Agrario va nàixer el 31 de desembre de 1932 i va morir el març 
de 1936. Una nova capçalera periodística que tenia com a objectiu servir als 
interessos de la Dreta Regional Agrària Valenciana, partit fundat per Luís 
Lucia. L’esperó que va portar a la seua creació va ser l’aprovació de la Cons-
titució de 1931. Des de llavors la seua estratègia política va consistir a revisar 

aquella nova llei fonamental per a extirpar tota la legislació anticristiana i redefinir el 
seu projecte de reforma agrària. En el seu primer número va realitzar un manifest d’in-
tencions, i es va posicionar políticament per a no enganyar a ningú explicant el perquè 
de les seues sigles: D.R.A.V.

Era de Dretes per defensar la religió catòlica, la concepció cristiana de la família com 
a salvaguarda de tota classe d’immoralitats, i de l’ordre acompanyat d’una justícia efi-
caç, ràpida i responsable. Era Regional per defensar l’autonomia política per al Regne 
de València però reconeixent l’autoritat de la mare Espanya i de la seua llengua oficial, 
a canvi que aquesta respectara la llengua, costums i dret foral valencià. I finalment, 
era Agrària, perquè prestaria especial atenció als problemes de caràcter agrícola, de-
fensant la propietat, la sindicació lliure i el proteccionisme dels productes valencians 
enfront de la competència estrangera.

Defensors de les essències valencianes, foren molts partidaris del món de les falles, 
sempre que no atemptaren contra la religió, els valors tradicionals, ni l’honor de les per-
sones. El 18 de març de 1933 dedicaren bona part del setmanari a analitzar l’exercici fa-
ller d’aquell any amb entrevista a la fallera major del carrer Méndez Núñez. Sembla que 
la valoració fou positiva. Segons el setmanari plantaren dues falles grans als carrers 
respectius de Blasco Ibáñez —hui plaça Trinitat— i Méndez Núñez —hui Sant Jaume.

Del primer monument, destacà “los magníficos relieves imitando cobre oxidado”, que 
volien representar la Font de la plaça Trinitat i el museu de la ciutat amb el seu escut, 

El Agrario i les falles de 1933
Salvador Català i Sanchis
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pel que fa a l’estructura del cadafal. També li agradà 
la crítica que fa sota el lema de tres coses. La primera 
cosa descriu una escena típica de la fira del ramat 
d’agost on un “gitano” intenta estafar a un llaurador 
en la venda d’un cavall. A la segona, una parella fa 
mostra pública del seu amor mentre “Nélo” —deu de 
ser un vendedor de llepolies molt conegut en aquell 
temps— li ofereix mercaderia a un xiquet. I per úl-
tim, a la tercera cosa, un anglés se situa davant del 
naixent museu, mentre un xiquet ratlla la porta, i el 
conservador del museu —llavors Jose Carchano— li 
crida l’atenció. Tres coses, per tant, que s’han de fer 
desparéixer de Xàtiva: les estafes de la Fira d’Agost, 
les mostres públiques de sentiments, i la falta de res-
pecte cap el patrimoni. Tot en consonància amb va-
lors tradicionals defensats pel nou diari. També es fe-
licitava l’autor de la falla, el pintor Francisco Climent, 
tant per la qualitat del monument, com per no haver 
cobrat res pel seu treball.

Pel que fa a la representació dels personatges 
històrics de l’època com Nélo i Jose Carchano, tam-
bé van tindre una valoración positiva “estupendos 
los muñecos que representan a las figuras de Nelo 
y el conservador del museo”. I pel que fa als versets 
i llibret, felicita a Bernardo Sifre, per ser “model de 
gracia y humorismo”, i per la dignitat amb què es di-
rigeix a tots dos personatges “su colocación allí no ha 
de interpretarse como un afán de burla sino todo lo 
contrario, es un homenaje que se les rinde por sus en-
vidiables cualidades”.

De la falla de Méndez Núñez, amb el lema “ciutat de 
les fons”, també va tindre El Agrario una opinió favora-
ble “critica muy fina y acertada sobre el vital programa 
de las aguas en nuestra ciudad”. Una falla que repre-
sentava dos fonts, una amb cap de porc, referida al 
dolent estat en què es trobava la xarxa de distribució 
d’aigües potables a Xàtiva, i altra, on el líquid emergent 
brollava pur i cristalí. Per darrere es representava una 

La Falla de la plaça 
Méndez Núñez de 1933.
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figura masculina amb un interrogant per cap, alusiva 
a l’alcalde de la ciutat, per aquell temps, José Medina 
Maravall. Rebia també una valoració positiva els ver-
sets i el llibret fet pel poeta Alfredo Sendín Galiana, on 
es destacava sempre que la crítica i sàtira havia sigut 
molt respectuosa i constructiva. Pel que fa a la resta de 
monuments, ja infantils, i plantats als carrers de José 
Espejo i Roca, el setmanari els defenia com “rebosantes 
de gracejo y buen humor”.

Va incloure el Agrario d’aquell any una entrevis-
ta amb la fallera major, Mercedes Cuenca Climent, 
llavors bellesa fallera del monument alçat a la plaça 
Méndez Núñez, els valors de la qual estaven també 
molt propers als del setmanari. La comissió l’havia tri-
at com a representant de la falla perquè el seu novi li 
havia enviat un retrat a la comissió, que de seguida la 
va triar entre moltes candidates, per ser la més guapa 
i templada. I a la pregunta sobre quina era la seua afi-
ció predilecta, contesta: “siento devoción por la casa, a 

su cuidado y arreglo me entrego con el mayor cariño, 
también me gusta dedicar un rato a las labores, y entre 
ellas, prefiero el bordado”. També li agradava autors 
com Blasco Ibáñez, el tennis, el futbol i la política enca-
ra que no va fer cap declaració de afinitats polítiques. 

En conclusió, segons editorial de Virobase, en 
aquella primera incursió del naixent diari en l’anàlisi 
del món faller, aquest es manifestava com un acèrrim 
defensor de la festa, en la línia d’un partit defensor de 
les tradicions regionals, sempre que “…no se ofenda 
los más delicados sentimientos, las más respetables 
creencias, pero en fin esto debe ser una excepción que 
no debe perdurar en manera alguna generalizándose 
en un festejo que debe tener toda la gracia, toda la 
sátira, toda la intención que se quiera, pero sin tras-
pasar nunca las normas de la delicadeza ni los límites 
del arte”. Unes falles políticament molt correctes, les 
del 1933, en espera de futures edicions falleres que sí 
pertorbaren la pau ciutadana.

Font de la Trinitat, que apareixia en ”El Agrario” i 
en el llibre de falles de 1933 com a bellesa. 

Alfredo Sendín Galiana. Autor dels versos de la 
Falla de la plaça Méndez Núñez.

L
’a

n
ti

c
 O

e
s

t 
a

ls
 a

n
y

s
 3

0
. 

L
e

s
 f

a
ll

e
s

 d
e

 f
a

 9
0

 a
n

y
s

119



Louis Armstrong.

Concha Piquer.

Carlos Gardel.



L’any 1933 és l’any en què apareixen les primeres comissions i es comencen a 
realitzar actes fallers als nostres carrers, fil conductor temàtic d’este llibret. 
Per açò, el que anem a fer amb este article és una xicoteta revisió del pano-
rama musical en esta primera meitat de la dècada dels 30.

Esta dècada està clarament influïda per la crisi econòmica (anomenada 
«Gran Depressió») provocada pel Crack del 29, que va ser d’abast mundial i va provocar 
fortes tensions socials i polítiques, depressió econòmica que es va originar als Estats Units, 
a partir de la caiguda de la borsa de valors de Nova York el dimarts 29 d’octubre de 1929 
i, ràpidament, es va estendre a quasi tots los països del món. A Espanya va ser la dècada 
de la II República i de l’esclat de la Guerra Civil i a Europa és la dècada en què el dictador 
alemany Adolf Hitler i el partit nazi intenten establir un nou ordre d’hegemonia alemanya 
nazi absoluta a Europa, que culmina en 1939 amb l’inici de la Segona Guerra Mundial.

Com a conseqüència de tota esta tristesa i infelicitat, la música dels anys 30 era con-
cebuda com a alliberament o escapatòria de la realitat.

A continuació, anem a fer un repàs de les cançons amb més èxit que podíem escoltar 
en esta primera meitat dels anys 30. A 1930 trobem El Manisero, d’Antonio Machín, Ich 
bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, de Marlene Dietrich, Puttin’ On the Ritz, de Fred 
Astaire i Parlez-moi d’amour, de Lucienne Boyer. A 1931 trobem el famós Tico-Tico, Tico 
Tico no fubà, de Zequinha de Abreu i l’Orquestra Colbaz, A nous la liberté, d’Henri Marc-
hand i Parlami d’amore, Mariù, d’Achille Togliani, famosa gràcies a l’ anunci de Dolce 
& Gabbana. De segur que coneixereu moltes d’estes cançons, solament heu de posar el 
títol a un cercador a internet i escoltar-les.

Seguint amb la dècada dels 30, a 1932 trobem com a cançons d’èxit Night & Day, 
de Fred Astaire & Leo Reisman, Brother, can you spare a dime?, de Bing Crosby, All Of 
Me, de Louis Armstrong, un referent del jazz, i Granada, d’Agustín Lara. A les ràdios a 

La música a la dècada dels 30
Antonio Bolinches i Vidal
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1933 podíem escoltar Black Betty, de James Iron Head 
Baker, We are in the money, de Ginger Rogers & Gold 
Diggers i Stormy weather (Keeps Rainin’ All the Time), 
d’Ethel Waters. A 1934 trobem Cambalache, de Sofía 
“La Negra” Bozán, Si tu n’étais pas là, de Fréhel, Blue 
moon, de Billie Holiday i El día que me quieras, de Car-
los Gardel.

Per a acabar amb la primera meitat de la dècada 
dels 30, que és l’època que ens ocupa, tenim a 1935 
Cheek to cheek, de Fred Astaire, Ta ostatnia niedziela, 
de Jerzy Petersburski, Silent night, de Bing Crosby i 
Por una cabeza i Volver, de Carlos Gardel, qui es va 
convertir en mite molt abans de morir prematura-
ment en un accident.

Dintre del panorama musical espanyol, cal desta-
car la gran Concha Piquer, cantant i actriu valenci-
ana i una de les figures més rellevants de la copla. 
Després de la seua aventura als anys 20, va retornar 
a Espanya en la dècada dels 30, on va actuar al teatre 
Romea de Madrid i al Coliseum barceloní, i va rodar 
a París El negro que tenía el alma blanca, de Benito 
Perojo i va continuar amb La bodega (1930, Benito 
Perojo) i Yo canto para ti (1935, Fernando Roldán). 

Una altra figura important al nostre país va ser 
Estrellita Castro, qui va ser l’autèntica creadora del 
que hui es coneix com a cançó andalusa i les seues 
cançons assoliren gran popularitat als anys 30 i 40. 
Mi jaca, obra de Ramón Perelló, fou el seu major èxit 
en el terreny musical, així com Suspiros de España, el 
meravellós pasdoble compost a Cartagena pel mestre 
Álvarez Alonso. María de la O, La morena de mi copla, 
Mari Cruz, Los tientos del reloj o María Magdalena 
són altres dels èxits de la Castro.

A banda de la música que podíem escoltar a la rà-
dio, també cal parar atenció a l’auge que va assolir 
la música gràcies al desenvolupament del cinema so-
nor. En 1928 es va presentar Lights of New York, la pri-
mera pel·lícula sonora, tot i que, per a molts, El cantor 
de jazz, estrenada el 6 d’octubre de 1927, és la primera 
pel·lícula amb banda sonora original. 

Amb l’arribada del cinema sonor, les bandes sono-
res van adquirir un important protagonisme i apa-
reixen grans mestres que marcaran el camí. És cert 
que no tenien els medis tècnics que tenim hui, però la 
música era pura i els referents eren els compositors 
de la música clàssica (en el cas dels musicals, els au-
tors venien de Broadway).

No hem d’oblidar que als inicis podia succeir que 
s’interpretara en directe la música a la vegada que el 
públic veia la pel·lícula. Açò ho va voler experimentar 
John Williams amb la pel·lícula ET i va confessar que 
havia sigut un gran desafiament.

Les nominacions als Óscar de Hollywood comen-
çaren a incloure en 1934 els tres apartats que conei-
xem actualment, millor banda sonora, millor adapta-
ció musical i millor cançó.

D’esta época, com a bandes sonores destaquen 
King Kong (1933) i El delator (1935) de Max Steiner i 
La núvia de Frankenstein de Franz Waxman. Amb la 

Disc de Bing Crosby.
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pel·lícula King Kong, Max Steiner va voler demostrar 
el que es podia arribar a fer amb una partitura origi-
nal totalment sincronitzada amb les imatges del film.

Els musicals més destacats d’esta primera mei-
tat dels anys 30 amb les seues inoblidables cançons 
van ser Vampireses 1933 (1933), Música i dones (1934) 
i Vampireses 1935 (1935) de Harry Warren, així com 
L’alegre divorciada (1934) de Cole Porter i Barret de 
copa (1935) d’Irving Berlín, autor autodidacta rus que 
va emigrar als Estats Units per a triomfar en el món 
de la música de l’espectacle i va ser considerat com a 
pare del gènere musical.

I com que estem en un llibret faller, m’agradaria 
acabar nomenant dos pasdobles que s’emmarquen 
dins d’esta dècada dels 30 i que són dos referents per 
a la música de les falles. D’una banda tenim El falle-
ro, compost pel mestre Serrano en 1929 per encàrrec 
del Comité Central Faller (organisme coordinador de 
les Falles de l’època). Va ser Maximiliano Thous qui li 
va posar lletra. La peça va ser estrenada de manera 
cantada el 1931 al teatro Apol·lo de València i actual-
ment se sol interpretar en els actes més importants 
de la nostra festa. D’altra banda tenim el popularís-
sim Paquito el chocolatero, compost l’any 1937 pel 
mestre alacantí Gustavo Pérez Falcó (1909-1946) per 
a les tradicionals festes de Moros i cristians. Paquito 
el chocolatero és una composició molt senzilla creada 
únicament amb finalitat festiva.

I amb les notes i els acords d’estos dos pasdobles 
al cap, únicament em queda desitjar a tot el col·lectiu 
faller xativí i, en especial, a les falleres i fallers de la 
falla Benlloch-Alexandre VIè unes bones falles.

Caràtula de la pel·lícula King Kong. 
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Programa festiu en el 
llibre de Falles de 1933 
(AMX).



Tots sabem que la primera falla, que es plantà a Xàtiva, va ser en 1866, gràci-
es a l’interés de l’impremter, Blai Bellver. Però les autoritats, d’aquella època, 
no van veure amb molts bons ulls, les crítiques que es van representar en 
el monument i la cosa, després de dos intents més, no va anar més avant.

En 1922, el gremi de fuster, va cremar, com una falla, la seua tortuga, 
que eixia en el Corpus. Aquesta ja deteriorada i fora d’ús, va ser consumida pel foc. Però 
tampoc va haver una continuïtat en l’interés per les falles.

En 1932, Francisco Climent Mata, realitzaria una falla, la qual va plantar davant de 
la Societat Musical “La Primitiva”. Aquesta va causar molta expectació. Possiblement 
plantar aquest cadafal va ser el motiu perquè, pocs dies després de cremada, es cons-
tituïren dues comissions a Xàtiva. Plantant-se ja monuments de forma interrompuda 
fins als nostres dies exceptuant, sols, el període de la Guerra Civil.

Quatre foren les falles que es van poder veure a Xàtiva en 1933. Les plantades en les 
places Méndez Núñez (Sant Jaume) i Blasco Ibáñez (Trinitat), com a falles grans i dos 
infantils que se sumaren a última hora i que van estar ubicades en les places de la Hu-
manitària (Corretgeria) i de L’Om.

En aquest any, com no podia ser d’altra manera, es va editar un llibre (1) on apa-
reixien els esbossos i explicacions dels monuments grans, la Fallera Major de la plaça 
Méndez Núñez, Mercedes Cuenca, i de les dues comissions de les quals es parlava en el 
llibre, sols ací va haver-hi constància ja que Consuelo Pardo Torregorsa, que havia de 
ser la Fallera Major de la plaça Blasco Ibáñez, per motius familiars, va haver de deixar 
la representació. També trobem el saluda, el programa de festejos i altres escrits relaci-
onats amb aquesta festa. Aquest llibre, sols arreplegava la informació de les dues falles 
grans perquè les infantils, al constituir-se de manera precipitada i a última hora, no els 
va donar temps a incloure-les. Tanmateix, la comissió de l’Humanitària va editar el seu 

El programa festiu de 1933
Joan Quilis i Rodenas
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propi llibret i va tindre la seua pròpia Fallera Major, 
Amelia Alfonso Olivares.

Respecte al programa de festejos, que és el tema 
que ens interessa i que anem a tractar ací, es pot dir 
que és el primer programa de falles, de la nostra his-
tòria, ja que les activitats que va publicar Blai Bellver 
en 1866, en la “Peixca del aladroch”, ho fa d’una mane-
ra humorística i no sabem si alguna d’aquelles coses 
es va arribar a fer (2). Com la disparada d’un castell 
de 600 milions. O que la música “Nova”, va tocar gra-
tis en honor del sant. O també la música de tabal i 
dolçaina, de la que ens parla. Allò que hem de supo-
sar és que pólvora i música hi hauria, però no sabem 
en quines condicions.

Per aquest motiu, en aquest article ens centra-
rem en els actes que es van desenvolupar en els dies 
de falles i que apareixen en aquesta programació de 
1933. Abans d’aquests dies, també es realitzaren d’al-
tres, com la revetla organitzada per la falla Méndez 
Núñez, que es va celebrar el 19 d’agost, durant la Fira 
de 1932, on es va elegir la primera Fallera Major d’una 
comissió a Xàtiva. D’aquesta revetla, va eixir elegida 
la senyoreta Mercedes Cuenca (3).

També cal dir que el programa de 1933, i el de hui 
en dia, són prou diferents, encara que es mantenen 
algunes coses, com la plantà i la cremà, que són es-
sencials, però també perviuen activitats com el re-
partiment de llibrets, les despertades i les cercaviles, 
encara que aquestes activitats han evolucionat o han 
decaigut i no es realitzen com fa noranta anys. 

La primera activitat que podem observar, en el 
programa de festejos, es desenvolupa de l’u al quin-
ze de març, període en què es va realitzar, el reparti-
ment del llibret, entre la gent del barri, recollint fons 
per a les despeses de la falla. És a dir la característica, 
“la voluntat per a la falla”. 

Aquest costum de repartir el llibret, durant molt 
de temps anava acompanyada del repartiment, tam-
bé de banderetes, per a col·locar-les en els balcons 
i finestres de les cases i donar un ambient festiu al 

barri. Hui en dia, encara es manté en algunes comis-
sions, repartir el llibret pel barri, però, a poc a poc, es 
va perdent. Possiblement, perquè els llibres, tenen un 
pressupost elevat i tenen una finalitat cultural. Ja no 
estan fets, pensant que seran repartits entre el veïnat 
per a demanar la voluntat i aconseguir uns diners 
per a ajudar al finançament de la falla sinó que estan 
fets per a conservar i mostrar la cultura i el patrimo-
ni faller, a banda que tenen el seu propi pressupost. 

Però passem a la programació dels dies de falles. 
Podem dir que l’acte que arranca l’inici de les festes 
falleres, és la plantà. Aquest fet, després de noranta 
anys, continua marcant l’inici dels dies grans de la 
festa, encara que, amb alguna diferència. La prime-
ra que ens crida l’atenció és que en 1933 es va rea-
litzar en la nit del 16, és a dir, un dia després de com 
es fa hui en dia. Això vol dir que, durant molts anys 
les falles van comptar amb un dia menys de festa, no 
sabem exactament quan va passar la plantà a fer-se 
la nit del dia 15, però a principi dels anys seixanta, 
encara es feia la nit del 16. 

En 1933 la plantà es realitzava amb el mètode tra-
dicional, que es coneix com “al tomb” i possiblement 
el transport del monument (4), des del taller de l’ar-
tista fins a la plaça es realitzarà amb carros o pels 
mateixos fallers ja que els vehicles de motor a Xàtiva, 
en aquella època, eren prou escassos.

Respecte a la plantà, de hui en dia, s’ha de dir que 
en la programació consta que comença a realitzar-se 
a les dotze de la nit del dia 15. Però tots sabem que 
aquesta, des de fa ja prou de temps, comença uns dies 
abans sobretot per temes de grues i de l’organització 
de treball de l’artista faller que sempre ha d’acudir a 
diferents llocs. També perquè els volums dels monu-
ments actuals no són els mateixos que els de fa quasi 
cent anys i s’ha d’anar traient peces al carrer per a 
facilitar la feina a l’artista i facilitar la plantà. De to-
tes maneres la nit del dia 15, encara queda molta fei-
na per a fer vinculada amb la plantà com són els úl-
tims retocs: col·locació d’algun ninot menut, cartells 
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i, sobretot, la decoració, que en la majoria 
de les comissions és molt treballada.

Després de la plantà del primer acte 
que se’ns parla del divendres dia 17 és de 
la despertà que es va realitzar per les bar-
riades on estaven ubicades les dues falles. 
La despertà és un acte, que hui en dia, 
encara es realitza, però, a poc a poc, ha 
anat perdent protagonisme. Cada vegada 
són menys els fallers que participen i fins i 
tot algunes comissions ni la realitzen tots 
els dies de falles. La gent, ara és més de la 
festa a la nit, que de matinar per anar a 
tirar coets. 

En la programació del llibre de 1933, 
ens indica, que la despertà és “al amane-
cer”, però no ens indica a quina hora en 
concret es realitzava. Sabem, per altres 
programes festius de falles, que la desper-
tà, va tindre diversos horaris (5), trobem 
que es van fer, des de les sis del matí, fins 
a les huit, hora aquesta última amb què 
continua, hui en dia, realitzant-se aquest 
acte. Ací sols ens diu que es va fer “al amanecer” sen-
se concretar l’hora.

La despertà, es pot considerar un residu de les 
primeres festes falleres, abans de ser transformades 
a mitjans del segle xix (6). Podem dir que és un dels 
actes més característic de les falles, que caldria po-
tenciar ja que es tracta d’un costum etnogràfic de la 
nostra festa.

Crida l’atenció, que en aquest programa, l’acte 
apareix nomenat com despertà i hem de pensar que 
seria més o menys com la coneguem hui en dia, és 
a dir, amb músics i els membres de la comissió fent 
soroll, explotant els coets o també com hui en dia 
fan algunes comissions, sense la música, sols amb el 
soroll dels coets. En altres programes dels anys tren-
ta, en lloc de despertades es feien “dianes” (7). Si ens 
atenim, al significat de la paraula, aquest acte sols és 

amb música. Podem pensar que seria alguna cosa si-
milar a una cercavila. Militarment, la diana, és el toc 
de primera hora del matí, per a despertar a la tropa. 
S’ha de pensar que aquestes “diades” tenien la matei-
xa finalitat que les despertades, que no és altra que 
despertar al veïnat perquè participen i gaudisquen 
de l’ambient festers. 

El següent acte que trobem ja és a la vesprada, es 
realitzà en el camp de futbol de la murta i es tractava 
d’un festival esportiu, no ens dona més informació. Sí 
que ens diu que al dia següent es va jugar un partit de 
futbol. L’esport, sobre tot el futbol, ha estat moltes ve-
gades vinculat a les falles incloent-se, fins i tot, algun 
partit dins de la programació fallera. Per exemple, en 
la programació de 1956 (8), a les cinc de la vesprada 
del dia de Sant Josep, en honor de les Falleres Majors, 
es va disputar un encontre entre el Màlaga C.F, que 

Camp de futbol de la Murta, on en els dies de falles es van celebrar diverses 
activitats esportives. 
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aleshores formava part de la segona divisió i l’Olím-
pic.

El dia 18 de març de 1963, (9) a les quatre de la ves-
prada, es va celebrar un partit de futbol, en el qual la 
Fallera Major de Xàtiva va fer la treta d’honor i se li 
atorgaria premi a l’equip guanyador.

Aquest mateix any, però el dia de Sant Josep a les 
tres i mitja es va celebrar una cursa ciclista, ator-
gant-se valuosos trofeus i premis. 

En els anys setanta, es van realitzar alguns campi-
onats de futbol, entre les comissions falleres, d’aquella 
època. Els partits es feien en el recordat i ja desapa-
regut camp de la “Cardinxa”. Aquells retrobaments, 
encara són recordats pels fallers més veterans de les 
comissions. 

A finals dels anys noranta del segle passat es van 
crear els campionats, en un primer lloc el masculí i un 
poc més tard el femení, de futbol-sala. Actualment, 
encara hi ha esport en les nostres falles per aquest 
exercici, es van convocar els campionats de futbet, 
tant femení, com maculí i campionats de pàdel, tam-
bé femení i masculí i també mixte.

Si continuem amb el programa de 1933, el se-
güent acte ja és a la nit, més en concret a les 21.30 
h i es prolongava fins a la mitjanit. Es tractava de 
dos concerts de música, realitzats per les bandes de 
música de la Nova i de la Vella. La primera actuava 
a la plaça de Méndez Núñez i la segona a la plaça 
de Blasco Ibáñez. Com podem veure, la nit fallera 
de 1933, era molt diferent de les nits actuals, encara 
que perdura la música, però amb un concepte total-
ment diferent. 

El següent dia, dissabte dia 18, va ser molt simi-
lar al dia anterior. Començava amb la despertà. A la 
vesprada, hi havia esport en la Murta, però aquesta 
vegada sí que especifica que es tracta d’un partit de 
futbol. Suposem que seria l’equip local l’Olímpic con-
tra un altre rival que s’enfrontaven en la lliga.

L’Olímpic es funda com a club en 1932, aleshores, 
era un equip jove i les falles eren una festa encara 

jove a Xàtiva, possiblement, per a recolzar-se mútu-
ament s’incloguera, aquest partit, a la programació 
fallera, i altres esdeveniments esportius en el camp 
de la Murta. 

A la nit, novament de nou a dotze, torna a haver 
concert de les bandes de música locals, però aquesta 
vegada intercanvien els llocs d’actuació. La Primitiva 
actuava a la plaça de Méndez Núñez i la Nova a la 
plaça de Blasco Ibáñez. Al finalitzar el concert el pro-
grama ens informa que es realitzaria una serenata 
en honor de “las Pepas y Pepes falleros”.

Publicitat de camions en la contraportada del llibre de Falles de 
1933 (AMX).
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Les serenates són unes composicions 
cantades i acompanyades amb un o dos 
músics. S’interpreta a l’aire lliure i per la 
nit. La seua finalitat és honrar alguna 
persona. En aquest cas als Joseps i Jose-
pes. 

Les serenates no han sigut molt ha-
bituals a les falles de Xàtiva, però hem 
trobat alguns exemples d’aquestes, en els 
programes festius de la nostra festa. Un 
dels pocs exemples, el trobem en el pro-
grama de la falla de la plaça del Cid de 
1946 (10). En una exposició còmica-humo-
rística, fent referència a les celebracions 
de la nit del dia 18, ens diu, que després 
del ball i de disparar una traca en colors, 
es farà una serenata a tots els Pepéts, Pe-
picos, Pepes, Peps i Pepots. 

En la programació de la falla de la pla-
ça de Sant Jordi de 1952 (11) ens dona un 
poc més d’informació sobre la serenata, 
on ens diu que després d’acabar el ball i 
disparar una traca de colors, a les dues 
de la matinada es farà la serenata a totes 
les Pepiques, Pepes del Barri.

També trobem que van fer serenata a 
les Pepiques i Pepes del barri a la progra-
mació de la falla plantada en 1958 (12) a 
la plaça del Cabdill (plaça de la Bassa). 

Les serenates formarien part del pro-
grama d’algunes comissions, no de totes 
i possiblement, entrarien en dessús en 
els anys seixanta, doncs no les hem vist 
anunciades en els programes d’aquells 
anys ni els posteriors.

Passem ja al dia 19, Sant Josep, i l’úl-
tim dia del programa. L’inici continua 
sent igual, amb la despertà per les dues 
barriades. Després, de deu a onze, al do-
micili de la Fallera Major de la falla Mén-

dez Núñez es va repartir mig 
quilo d’arròs als pobres del barri. 
Pense que aquest acte, va ser un 
precedent del que després seria 
la visita de les Falleres majors de 
Xàtiva i comissions a l’asil. Enca-
ra que la gent major que estava 
allí no tenia perquè ser pobra 
sinó, simplement, perquè esta-
ven sols i allí eren recollits.

Després, a les dotze, es va re-
alitzar una cercavila. La Música 
Nova acompanyà al membre de 
la falla Méndez Núñez que van 
recórrer tota la seua barriada 
i la Música Vella, que acompa-
nyava als membres de la falla de 
la plaça Blasco Ibáñez, els quals 
també recorregueren tota la 
seua barriada. 

Les cercaviles juntament amb 
la despertà és uns dels pocs ac-
tes, que encara perdura a les 
falles de hui en dia. És un acte 
en decadència, però afortuna-
dament es manté més o menys 
viu encara. Igual que la desper-
tà, aquest acte, es pot conside-
rar un residu, etnogràfic de les 
primeres falles, com hem dit de 
la seua transformació a mitjans 
del segle xix (13).

Tant les cercaviles, com les 
despertades són dos actes, que 
dins de cada comissió, haurien 
de cuidar i potenciar d’alguna 

Programa de les festes falleres publicat 
en el periòdic “El Democrata” de l’11 de 
març de 1933 (BMX).
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manera, per a no perdre aquestes dues 
joies tan antigues, de les festes falleres i 
que estan en un segon pla, és a dir, no te-
nen el protagonisme d’acte com: la visita 
a les falles, l’ofrena o la romeria a Sant 
Josep.

Però tornem a la programació de 1933. 
A la vesprada del dia 19, es torna a rea-
litzar un festival esportiu, no ens especifi-
ca ni l’hora, ni de quin tipus de festival es 
tractava.

A la nit, de nou i mitja a dotze, tenim 
novament concert de les dues bandes 
musicals de Xàtiva. En aquesta ocasió, la 
Nova, a la plaça de Méndez Núñez i la Ve-
lla a la plaça de Blasco Ibáñez.

Per a les dotze de la nit en punt, està 
programada la cremà dels monuments, 
es realitzarà als acords de l’himne regio-
nal. És de suposar que aprofitant que les 
dues bandes musicals estaven a les places interpreta-
rien l’himne regional mentrestant les falles eren con-
sumides pel foc.

Com veiem la cremà no ha canviat molt, sols al-
guns detalls. Hui en dia cremar la falla va en relació 
amb el servei de bombers, per a evitar problemes no 
desitjats amb el foc i també la interpretació de l’him-
ne regional que a les falles de Xàtiva no hi ha massa 
costum.

Crida l’atenció que durant les tres nits de falles, 
se celebraren tres concerts, en les respectives barria-
des on es van plantar falles. Però aquesta pràctica, va 
continuar amb les falles dels anys següents i així per 
exemple en la programació que la falla de la plaça 
de la República (El Mercat) organitza, podem llegir, al 
seu llibret, que la Banda de Música del Genovés dirigi-
da pel mestre José Ripoll, realitzarà concerts els dies 
17,18 i 19. Realitzant-se l’estrena del pas doble “Falles 
de Xàtiva” del Mestre José Ripoll, peça musical que es 
va interpretar les tres nits de falles (14).

Segons la premsa de l’època, per a les falles de 1934, 
a banda de la banda de música del Genovés, foren 
contractades les de: La Pobla del Duc, Benigànim, Llo-
sa de Ranes, Ontinyent i d’altres (15). Cosa que dona a 
conèixer, la importància que van tindre les bandes de 
música en els primers anys de falles a Xàtiva. 

Passada la Guerra Civil, aquests concerts, passen a 
ser revetles i així ens ho indiquen els llibrets de les fa-
lles de la plaça d’Enriquez de 1943 i del Cid de 1946 (16). 

Però aquest llibre de 1933 del que estem parlant, 
no va ser l’únic llibre de falles editat, aquell any. De les 
dues falles infantils plantades a última hora, que ja 
hem nomenat, la de la plaça de la Humanitària (Cor-
retgeria), va editar un xicotet llibret, on incloïa el pro-
grama de festejos i l’explicació de la falla (17).

Ací crida l’atenció que la plantà, es va retardar 
un dia, fent-se el divendres dia 17 a les deu de la nit. 
També es realitzaren despertades i cercaviles, però, 
aquestes, acompanyades de la música de la dolçaina 
i del tabalet. També, es van realitzar concerts per l’or-

Publicitat de l’Hostal Central al llibre de Falles de 1933 (AMX).
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questrina “Setabense”. Una orquestrina es defineix 
com una orquestra, amb un reduït nombre de mú-
sics i que, generalment, interpreten música de ball. 
Cal preguntar-se si va ser a la plaça de la Humanità-
ria on van començar a realitzar-se els primers balls 
de les falles de Xàtiva, és a dir, les primeres revetles.

Com podem veure, la música sempre ha tingut 
una gran importància dins de la festa fallera i pos-
siblement, en un principi, seria la banda completa la 
que amenitzava les nits de festa, amb concerts però 
pel pas del temps i per diverses circumstàncies aques-
tes van anar reduint els seus membres fins a arribar 
a les actuals xarangues, les quals acompanyen a les 
comissions en la majoria dels actes.

Una altra cosa que ens crida l’atenció, en aquest 
programa, és l’absència d’actes tan arrelats a Xàtiva 
de hui en dia com la visita a les falles, l’ofrena a la 
Mare de Déu de la Seu o la romeria a Sant Josep. Dels 
dos primers actes encara faltaven alguns anys per a 
la seua aparició. Respecte a la romeria a Sant Josep, 
en aquestes dades, el gremi de fusters, continuaria 
fent les seues celebracions al seu patró, sense cap 
vincle al món de les falles que podem dir, que a Xàtiva 
acabaven de nàixer. Seria després de la Guerra Civil, 
quan gremi de fusters i falles ajuntarien per potenci-
ar i donar més vistositat aquest acte. 

Com podem veure en els actes que es van realitzar 
en les falles de 1933 hi ha moltes coses que es poden 
considerar com l’inici d’actes que es fan hui en dia 
però amb una evolució de noranta anys, cosa que en-
riquirà, les nostres costums i tradicions.
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Portada del llibres de 
falles de 1933 (AMX).



Després dels llibres de falles de Blai Bellver, editats en la dècada dels anys 
seixanta del segle xix, no seria fins a 1933 quan a Xàtiva apareixerà un nou 
llibre de faller (1). El motiu, no era un altre que la creació de comissions, en 
la nostra ciutat i la celebració de la festa fallera, la qual cosa va portar la 
realització d’un llibre.

Aquest llibre va ser editat pel Comité Central Faller i imprés en els obradors de la 
impremta Marbau. Presentava unes dimensions 20,50 x 14,70 cm. Contant portada i 
contraportada, estava format per quaranta-huit pàgines. Majoritàriament està imprés 
amb tinta blava obscura. Les fotografies són en blanc i negre i alguna publicitat combi-
na tintes blaves i roges. En ell s’arreplegaven els esbossos de les falles i les seues explica-
cions. La fotografia de la Fallera Major de la comissió de Méndez Núñez i altres escrits 
sobre falles.

Un dels elements més important d’un llibre és la seua portada perquè si aquesta és 
atractiva desperta la curiositat sobre el contingut de l’interior. Les portades en els llibrets 
de falles, de la nostra ciutat, tenen un paper molt important com tots sabem, actualment, 
tenen el seu propi premi i algunes són verdaderes obres d’art que ajuden a augmentar el 
patrimoni artístic del món faller i, per tant, de la ciutat. Al llarg del temps a Xàtiva, grans 
artistes han realitzat portades per als llibres de la nostra festa. Artistes, com Francisco 
Climent Mata; José Garcia “Vernia” o en els nostres dies, Ricard Vila; Enric Solbes; Rubén 
Colomer…. i molts altres. En aquest article parlarem d’aquest element però més en concret 
de la portada del llibre de falles de 1933 i intentarem dir alguna cosa sobre el seu autor.

Podem definir la portada com la tapa o caràtula d’un llibre o revista, sol incloure 
informació, com el títol del llibre o el nom de l’autor i pot presentar il·lustracions.

La portada que correspon al llibre de falles de 1933 podem dir que està dividida en 
dues parts de forma diagonal pel nom de “Játiva”. En la part superior podem veure re-

Una portada art deco en el llibre 
de falles de 1933
Joan Quilis i Rodenas
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presentada, dues banderes de la República, és a dir, la 
roja, groga i morada, que va ser la bandera oficial, de 
tot l’estat espanyol, en el període de 1931 fins a 1936 i 
fins a 1939, en la zona que va romandre fidel al govern 
democràtic de la República durant la Guerra Civil. 

La bandera està representada de dues maneres 
una les franges les veiem de forma vertical i una altra 
de forma horitzontal. En les dues banderes els colors 
estan invertits. És a dir, en realitat l’ordre dels colors 
era roig, groc i morat, ací veien que el morat apareix 
en primer lloc i el roig en tercer. No sabem per quin 
motiu, perquè suposem que l’autor de la portada 
hauria de saber perfectament com era la bandera 
espanyola d’aquell període en què estava vivint. En 
aquesta part de la portada apareix la inscripció “Fes-
tividad de las fallas”.

En l’altra part de la portada podem veure repre-
sentada la senyera valenciana, crida l’atenció que ja 
portava la franja blava. Aquesta bandera va ser molt 
utilitzada per alguns sectors del nacionalisme valen-
cià, durant la Segon República. 

En aquesta part trobem un altre element es tracta 
de l’escut de Xàtiva. Com podem veure és un poc di-
ferent de l’actual. Entre les diferències més notables, 
podem apreciar que no es representen les dues tiares 
papals i apareix amb la corona de la República. En 
aquesta part, podem veure escrit “Marzo 1933”. 

Com hem dit la portada està dividida de forma 
vertical. L’element que fa aquesta divisió sembla po-
der ser una banda de fallera, en què es pot llegir amb 
lletres grans “Játiva”.

Veiem com utilitza elements autonomistes, com 
és la senyera valenciana, però per contra, no utilit-
za el valencià per als escrits, aquests apareixen, en 
castellà. 

Aquesta portada, l’hem d’incloure dins del deno-
minat Art Deco. Aquest moviment artístic, està vin-
culat a la “Exposition Internationale des Arts Déco-
ratifs et Industriels Modernes”, celebrada a París en 
1925 (2). Aquest estil, és utilitzat en contrapartida a 

l’Art Nouveau o Modernisme. A diferència d’aquest, 
l’Art Deco, es caracteritza, per les línies rígides, les 
formes geomètriques pures i per buscar la senzillesa 
i l’equilibri, podríem dir que és una resposta a les for-
mes curvilínies de l’Art Nouveau (3). 

Aquest estil es dona a totes les disciplines de l’art. 
Arquitectura, pintura, escultura, però també va tin-

Portada del programa de la fira de 1933.
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Portada del programa 
de la fira de 1935.
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dre una gran repercussió en la moda, el disseny la 
industrial i el disseny gràfic. En aquest últim, és on 
hem d’incloure la portada de la qual estem parlant. 
En el disseny gràfic veurem que predominen les for-
mes rectilínies i les geomètriques, però també la lí-
nia en zig-zag (4). Dins del disseny gràfic, cobra una 
gran importància la tipografia, creant-se tipus d’al-
fabets com el Noir Bif és la mateixa que apareixia 
en els refugis antiaeris de la València de la Guerra 
civil i que hui en dia encara ens podem veure alguns 
exemples pel centre històric de la ciutat. L’autoria 
d’aquests rètols no està clara. Alguns historiadors 
s’inclinen per l’arquitecte Francisco Javier Goerlich 
i altres pel pintor cartellista Josep Renau (6), com 
els seus creadors. La qüestió, és que els refugis són 
de la Guerra Civil, per tant, estaríem parlant d’un 
període que aniria, entre 1936 i 1939 i la nostra por-
tada és tres anys anteriors, la qual cosa ens indi-
ca, que no està clar des de quan s’utilitza aquest 

tipus de lletres. El cartellista valencià Vicent Canet, 
ja utilitza unes lletres similars en el seu cartell, re-
alitzat en 1930, per anunciar la XII fira de mostres 
de València. Podríem pensar que el tipus de lletres 
de la nostra portada podrien ser una variant de les 
utilitzades per Vicent Canet.

Parlem, ara un poc de l’autor. En la part inferior 
esquerra, de la portada apareix el seu cognom, sols 
podem llegir Sánchez. No sabem res sobre ell. Però 
coneguem més obres d’ell. Sabem que aquest mateix 
any fa la portada del programa de la Fira de Xàti-
va (7) on utilitza una estètica i una tipografia similar 
a la portada del llibre de falles. La portada d’aquest 
programa, té algunes similituds amb la de falles l’au-
tor utilitza encara que amb una distribució diferent, 
tant la bandera republicana, com la senyera valenci-
ana, també apareix l’escut de Xàtiva i la tipografia és 
totalment Art Deco. En 1934, torna a treballar per al 
programa de fira, però esta vegada canvia l’estil, ara 

Rètol amb lletres “Art 
Deco”, indicant el lloc 
d’un refugi antiaeri, en 
València.
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combina una estètica neogòtica amb l’Art Deco (8) i 
ens dona una xicoteta informació sobre el seu nom, 
signa com S. Sánchez, però que tampoc ens aporta 
massa informació. El tornarem a veure en el progra-
ma de la Fira de 1935 (9) on torna a la tipografia to-
talment, Art Deco. 

No estaria de més intentar esbrinar alguna cosa 
sobre aquest interessant dissenyador gràfic, que va 
fer unes quantes aportacions al patrimoni xativí. 

Però tornant al llibre de falles de 1933. La porta-
da no és l’únic exemple de tipologia Art Deco. En el 
seu interior trobem més exemples. Darrere mateixa 
de la portada, podem veure la publicitat del comerç 
“Las Delicias” ací els rètols de la “Canariense” i de l’es-
tabliment de “Las Delicias” apareixen amb estètica 
clarament Art Deco. També podem veure amb aques-
ta estètica, les publicitats de la impremta “Marbau”; 
“Garage Alameda Jativa” i la de “Nuevos camiones 
Chevrolet”, en la contraportada (10).

Com podem veure la tipografia Art Deco està per 
tot arreu del llibre, això ens fa pensar que els obra-
dors de la impremta Marbau que és on es va impri-
mir estaven al dia amb el tema de la tipografia i eren 
coneixedors de les noves modes que predominaven 
aquells temps. 

En els llibres de falles, editats en 1934 i 1935, conti-
nuaven apareguent elements Art Deco, però ho deixa-

rem per a una altra ocasió, ara sols hem volgut tractar 
el llibre de 1933, és el seu aniversari ni més ni menys 
ha complit 90 anys i bé es mereixia parlar de la seua 
portada, on el seu creador demostra estar al dia de les 
tendències tipogràfiques i estètiques de l’època. 
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Falleres amb el vestit 
de gala i la banda de 
fallera.



Les falles de 1933, són les primeres que es planten a Xàtiva, amb comissions i fa-
lleres majors. Sobre les falleres majors, anem a parlar, més en concret de com 
vestien. El primer que s’ha de dir, és que en els anys trenta, no es vestia amb la 
indumentària tradicional Valenciana sinó amb vestits de gala, que es coneixen 
amb el nom de vestit de miss, després explicarem el perquè aquest nom.

Els vestits els coneguem per fotografies de l’època, en elles podem veure uns vestits 
de gala llargs de tall folgat i la cintura quasi a l’altura dels malucs, els podem veure amb 
mànega curta o sense mànega. Els complements són els guants llargs fins al colze i sa-
bates, també blanques. Podríem dir que els vestits de les falleres majors dels anys trenta 
recorden l’estètica de la moda dels anys vint.

La primera Fallera Major de Xàtiva que va vestir aquesta indumentària va ser la se-
nyoreta Merceditas Cuenca, proclamada bellesa fallera del districte de Barreres, durant 
un acte celebrat en la fira de 1932.

Aquesta forma de vestir no era una indumentària ni característica de la festa fallera 
ni de les dones falleres. Possiblement perquè era una festa incipient i no estava arrelada 
encara, ni tenia la importància que anys més tard adquiriria. Es tractava més bé d’un 
vestit de miss. Cal recordar que l’elecció de la Fallera Major, no deixava de ser, en una altra 
escala, un concurs de bellesa. Concursos aquests que s’havien posat de moda, més encara, 
després que la model valenciana Pepita Samper fora elegida miss Espanya en 1929.

Parlant de Pepita Samper, aquesta va representar les Falles de València en 1929 i 
aquesta va utilitzar el vestit de valenciana. Quan apareix la figura de la Fallera Major, 
a les Falles de València de 1931, aquestes igual feien servir en els actes oficials el vestit 
de llauradora valenciana o el de miss. Seria després de la Guerra Civil quan es va im-
plantar, definitivament, el vestit de llauradora, tant en les falleres majors com la resta 
de falleres.

El vestit de fallera major i la moda 
dels anys trenta
Victoria Mullor i Domínguez
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A Xàtiva el cas va ser similar, però durant el perí-
ode de les falles de la República, les falleres majors, 
en els actes oficials, sempre gastaran el vestit de gala 
contemporani. No hem vist cap fotografia, d’aques-
ta època, de cap fallera amb el vestit de llauradora, 
hauríem d’esperar als anys quaranta per veure a les 
falleres, amb el vestit tradicional valencià. 

La forma de vestir de les dones en els anys trenta 
és un poc sòbria perquè és una dècada de crisis. Ve 
marcada pel crack del 29 i la crisi econòmica i social 
que va causar. Els creadors es van haver d’adaptar a 
les necessitats i apareixerà una forma de vestir més 
austera.

A grans trets, podríem explicar la moda d’aques-
ta època com una tornada a definir les formes fe-
menines, en comparació a la manera de vestir de la 
dècada dels anys vint. En els anys trenta, les siluetes 
s’afinen i es creen vestits amb estructures més fres-
ques, plecs que s’obrin en la part baixa aportant més 
mobilitat. Les faldes s’allarguen, s’entalla a la cintura 
i es fan estretes, va aparèixer la falda de tub. Es pro-
nuncien els escots…

Encara que el punt de partida és el vestit túnica de 
la dècada anterior, anirà complicant-se, amb plisats. 
També s’aplicaren les puntes i els talls a biaix. 

Hi haurà una forta diferència entre el vestit del 
carrer i el vestit de nit, molt més sofisticat. En la roba 
predominen els colors sobris, encara que en estiu 
apareixen els estampats.

El cine que va viure una època daurada en aques-
ta dècada va ajudar a transmetre la forma de vestir 
d’aquests anys. Les actrius seran les que marcaran la 
tendència i la manera de vestir. 

La fotografia i les revistes de moda també influi-
ran i contribuiran a difondre un model de vida que no 
es corresponia amb la realitat. La fotografia es con-
verteix en un art molt estètic, que ajudarà al desen-
volupament de la moda.

En aquesta dècada i en l’anterior, va destacar com 
a dissenyadora de moda, femenina, una dona, Gabri-

elle Chasnel més coneguda com a Coco Chanel. És la 
creadora d’una línia de roba informal, senzilla i cò-
moda. Es convertirà en els anys 20 en la gran dama 
de la moda francesa, la seua influència es va expandir 
en molts àmbits, com la tallada de cabells, perfums, 
sabates i complements. Coco Chanel es va convertir, 
en el prototipus de la dona moderna, activa i liberal. 

En aquesta dècada dels anys trenta començaran a 
destacar dos dissenyadors molt influents, com va ser 
Christian Dior i el dissenyador de Guetaria, Cristóbal 

Fallera amb el vestit de llarg de gala. Fa
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 La model valenciana 
Pepita Samper, amb el 
vestit de valenciana.
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Balenciaga. Aquest, a finals dels anys vint, s’instal·là a 
Madrid i en 1935 obrí una tenda a Barcelona, però la 
Guerra Civil, farà que es vaja a París. 

Possiblement, aquesta manera de vestir, podríem 
dir tan moderna, es donaria en les grans ciutats. Però 
en les xicotetes localitats i en zones rurals es romania 
ancorat al passat, amb una manera de vestir carac-
terística del segle xix. Faldes llargues amb davantal, 
amb una toca o mocador que cobria els muscles. 
Aquesta manera de vestir no es diferenciaria molt de 
la indumentària que en l’ambient faller es coneix com 
vestit de feina.
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Guia 
publicitària
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BUILDINGS & WORKS, S.L.

C/ Alzira 51, 1º B 
46666 RAFELGUARAF (Valencia)

96 258 63 25 - 687 35 06 35
tecnico@bwrafel.es
admin@bwrafel.es
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Polígono Industrial “E”, Nave 4 + 46800 XÀTIVA (Valencia) - Apdo. Correos 107
Tel. +34 96 228 30 91 - Fax: +34 96 227 39 11

www.gipsistemes.com - gipsistemes@gipsistemes.com

Automatización Industrial · Proyectos Llaves en Mano
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CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS

Emilio: T. 679 288 068
reformas-pla@hotmail.com

PLA
• TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE 

VIGAS ANTIGUAS 
• CONSTRUCCIONES Y 

REFORMAS EN GENERAL
• REHABILITACIÓN DE 

FACHADAS
• AISLAMIENTO TÉRMICO (SATE)
• ENLUCIDO DE YESO 

MORTERO MONOCAPA
• BAÑOS, COCINAS 

REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS Y BAJOS 
COMERCIALES

• ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

• REHABILITACIÓN DE CASAS 
EN CASCO HISTÓRICO
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Consejo farmacéutico · Cuidado Personal · Dermocosmética
Herboristería · Dietética · Corporal · Infantil · Bucal

Avda. Selgas, 64 · Tel. 96 228 02 97 · Xàtiva

farmacia
llanderal

tu salud nos importa
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Taller d’Art
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Pensa en un acte important…
de segur que l’has d’acompanyar amb flors

Carrer Trobat, 7
Tel. 962 28 17 53

46800 XÀTIVA
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Seguros de hogar
 automóvil
 vida
 salud
 etc…

Pere IV, 10, 1.º, 2.ª • 46800 XÀTIVA (Valencia) 

CENTRE D’ESTUDIS
XÀTIVA

• TOTS ELS NIVELLS• TOTS ELS NIVELLS
• TOTES LES ASSIGNATURES• TOTES LES ASSIGNATURES
• GRUPS REDUÏTS• GRUPS REDUÏTS
• HORARIS FLEXIBLES• HORARIS FLEXIBLES
• PROFESSORAT QUALIFICAT• PROFESSORAT QUALIFICAT

Elena Sala Ruzafa
Tel. 630 493 521
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Baixada de l’Estació, 22, 1º, 2ª • 46800 XÀTIVA (Valencia)
Tel. 96 228 20 22 - Fax 96 228 12 74 - Móvil 670 897 534
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Vicente Argent Climent
Dpto. Comercial

667 704 348
info@pirotecniatamarit.com

Fábrica: Alfarrasí
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JOYERIAS - RELOJERIAS
Carrer Carlos Sarthou, 1

XATIVA
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I N D Ú S T R I A  G R À F I C AI N D Ú S T R I A  G R À F I C A

Sempre a mà!
IMPRESSORS DES DE 1830

Pol. Industrial La Vila. C/ La Vall d’Albaida, 3.
46819 Novetlè. Telèfon 96 228 01 27

www.paperplegat.com 
pedidos@paperplegat.com

D Ó N A  F O R M A  I  C O L O R  A L S  T E U S  P R O J E C T E S .
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L’associació cultural
FALLA PLAÇA BENLLOCH ALEXANDRE VIÉ 

agraeix la col·laboració de totes aquelles persones i 
empreses que, amb el seu esforç, 

han fet possible l’edició del seu llibret de falla.







J. MATEU

Ctra. Genovés, 15
Tel. 96 227 51 66
Móvil 610 28 28 82
jmateubelda@hotmail.com

46800 XÀTIVA
(Valencia)

Plancha y Pintura



Falla PLAÇA BENLLOCH
ALEXANDRE VIÉ        
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