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La Falla Sant Jordi, aquest any s’ha 
convertit en una nau pirata, que 
durant aquest 2023 ha decidit anar 

“buscant tresors”.

Cal dir, que la comissió ja disposa d’un gran 
tresor, que és tota la gent que la forma i 
any rere any, treballa de valent per a traure 
endavant un exercici, com a mínim, igual o 
millor que el darrer.

Enllà pel mes d’abril, anàrem en busca de 
nous tresors… i els trobàrem: els nostres 
representants Lucia, Vera i Guillem. I amb 
il·lusió contractàrem dos tresors més que 
renovem cada any i és el sentit de la nostra 
festa, les nostres falles.

Ara des d’aquest llibre, enguany hem in-
tentant enriquir-nos més si cal, treballant 
per engrandir la nostra cultura en format 
literari, i la búsqueda d’aquests tresors està 
escrita en la seua majoria, per membres de 
la comissió.

Hem buscat tresors per a millorar la nostra 
festa, buscant la música que ens acompa-
nya en cada acte, buscant la inclusió dins 
de tots els components de la nostra comis-
sió, que des del primer dia que formen part 
d’ella siguen un més. Hem buscat la igual-

tat, sense càrrecs representatius lligats a 
un sexe. Hem buscat un consens, perquè 
la nostra festa evolucione i tots ens sentim 
representats.

Hem intentat buscar la millor falla possible 
i entendre als que ens jutgen, hem buscat 
el tresor al disseny d’un llibret, donant-li un 
valor afegit. 
Ens hem posat en la pell dels nostres xi-
quets, perquè ells també són un gran tre-
sor, part fonamental de la nostra festa.

Hem buscat tresors pel nostre barri, un 
barri al casc antic amb solera dins de la 
nostra ciutat.
Segur que ens hem preguntat en moltes 
ocasions quin és el tresor d’una Fallera Ma-
jor; doncs també l’hem trobat.

-
rar de la nostra festa, en tots els terrenys: 
culturals, artístics, representatius i de funci-
onament.Carències que tenim i que creiem 
que hem de millorar, simplement, perquè 
el món evolucione, i volem que la nostra 
festa no es quede enrere, que millore i que 
siga un referent cultural i social dins la nos-
tra societat.

Anima’t a buscar el teu tresor.

Pròleg
Raimon Tormo i Llopis
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Sota el lideratge d'un home tots han triat fugir. 
Veurem com es comporten sota la mà d'una dona.

MADAME CHIN
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Alcalde
de Xàtiva
Roger Cerdà i Boluda

Junt amb els primers brots verds de 
la primavera, la festa fallera arriba 
puntual a la seua cita anual. Els ca-

sals multipliquen la seua activitat, prepa-
rant una setmana de festejos que tenyiran 
de color les places i carrers de Xàtiva. Les 
falles ja estan ací!

La falla Sant Jordi torna a ocupar lloc en la 
secció especial després d’alguns exercicis, 
en un any on l’expectació és gran pel que 
fa a la competició a la màxima categoria. 
Apostar pel monument sempre és una op-
ció encertada, ja que és allò que dóna sen-
tit a la festa fallera.

La nostra ciutat pot presumir de tradició 
singular i centenària en el món de les falles. 
Hem de posar en valor els trets que fan úni-
ques a les falles de Xàtiva i ser capaços de 
reivindicar-los per aconseguir que la nostra 
festa ocupe el lloc que li correspon, com a 
bons hereus d’un patrimoni secular, supe-
rant moments difícils com hem fet en altres 
moments de la història.

Ara toca gaudir de la festa, ben merescuda 
després de l’esforç dels darrers anys. Es-
pere que visqueu unes falles inoblidables, 
plenes d'harmonia, bona companyia i sen-
se pluja. Molt bones falles i visca Sant Jordi!
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Xàtiva ja fa olor de pólvora. Ca-
minem cap a les Falles de 2023, i 
ho fem amb la plena convicció que 

seran les primeres falles amb plena nor-
malitat després de la maleïda pandèmia. Al 
llarg de tot aquest temps, hem aprés molt, 
i ens ha ensenyat a estar units, ser respon-
sables i, comprendre que les Falles i els 
seus fallers i falleres són part fonamental 
de la ciutat.

La Falla Sant Jordi afronta aquest exercici 
2023 amb el seu monument gran en sec-
ció especial. Això diu molt de vosaltres i del 
compromís que teniu per la festa valencia-
na. Enhorabona per aquesta decisió. 

També donar l'enhorabona a la seua nova 
junta gestora. Una junta gestora jove i alho-
ra experimentada; una mescla perfecta per 
a una gran comissió que any rere any no 
para de créixer.

Només em queda desitjar a tota la comis-
sió que passen unes bones falles, amb 
responsabilitat i bon fer. Per això, espere 

que tingueu una setmana plena d'alegria, i 
germanor fallera; i que gaudiu al màxim de 
cada moment. 

Bones falles 2023.

Regidora
de Falles
Maria Beltrán i Ferrero
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Presidenta 
Junta Local Fallera
de Xàtiva

Més que un plaer estar dedicant 
unes paraules als grans amics 
de la Falla Sant Jordi per prime-

ra vegada.

Parlar de la falla Sant Jordi és parlar del 
famós “anem a tot”. Comissió que pre-
cedeix a les faldes del nostre Castell i 
benvolgut Sant Josep, amb un equip de 
gent jove, amb ganes d’agafar forces a la 
comissió, i començar el nou camí, però 
sempre amb el recolzament d’eixos ma-
jors que ens donen suport i pautes ne-
cessàries.

Vivim en una era d’evolució contínua, on si 
no fóra per eixa gent jove, difícilment podrí-
em adaptar-nos. Primera comissió amb un 
toc de distinció al món del llibret, on pre-
mia el disseny novedós, idees suculentes, 
on recorde un llibret enterrat en cacaus de 
costra o d’altre que simulava un enrevessat 
de cables com un micro-chip.

És clar que al món que vivim es difícil de-
sentonar, ja que tot està molt vist, però vos-

altres teniu eixa capacitat de donar el màxi i 
crear atracció al vostre treball.

Continueu així, falla familiar, amb moltes 
ganes de festa, molt actius a l’activitat fa-
llera, grans persones conformeu la vostra 
comissió, amics de falles que passen a ser 
amics per sempre.

Gent que s’involucra i participa en tot el que 
fem, fent-nos sempre la tasca més fàcil.
Fallers i Falleres, des del més alt, visquem 
aquest exercici 2023 com tan merescuda-
ment tenim, encara que a vosaltres ni l'ai-
gua vos para, cosa desmostrada l’exercici 
passat. Preguem per unes falles lluentes 

cadafal la baixada de sant Josep, que sem-
pre ens dóna la benvinguda. Disfruteu molt 
fent el que millor sabem. Fent falles.

Celia Gorrita i Albiñana
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Quin tipus de pirata seria si no 
poguera manejar un xicotet perill?

 LISA KESSLER

capi
tans

i
capi

tanes
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Francisco Cabrerizo i Soler
Álvaro Caldes i Gandia
Toni Navalón i Martínez
Alba Tormo i Climent
Maria Tormo i Climent
Raimon Tormo i Llopis

Junta gestora
2023

President
Infantil
Guillem Tormo i Soler
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Hola, sóc Guillem i aquest any estic 
molt content de representar com a 
President Infantil a la Falla Sant Jor-

di, falla a la qual pertany tota la meua famí-
lia i jo des que vaig nàixer.

Junt a Vera i Lucía, estem passant un any 
molt divertit, sense parar des que comen-
çàrem per l’estiu anant a nomenaments, 
després presentacions i ara berenars. 
Quan ens adonem ja estarem en la Setma-
na Fallera.

Tinc moltes ganes que arriben les Falles, 
per a gaudir de la música i tocar el bombo 
de la xaranga, sentir l’olor a pólvora i tirar 
coets, i per què no? participar també en la 
“despertà”.

Ens queda no res per a estar tot el dia al 
casal, jugant en la placeta, anar als passa-
carrers, mascletades i gaudir d’actes com 
l’Ofrena i Sant Josep. Per suposat, actes als 
quals els fallers participem i ens agrada que 
la gent òmpliga els carrers per a veure’ns.

Junt a tots els xiquets de la comissió infantil, 
desitge que passem unes Falles espectacu-
lars i que siguen per a tots inoblidables.

Tinc moltíssimes ganes de poder vore al 
carrer les falles que hem vist al tallers, plan-
tades en la nostra placeta.Espere que vos 
agraden.

Ens veiem en Falles!!!

Visca la Falla Sant Jordi.

De nou, un any més aprofitem 
aquesta edició escrita per a diri-
gir-nos a tots vosaltres en nom de 

la Falla Sant Jordi.

Unes falles molt esperades, ja que tornen a 
ser les de la normalitat que estàvem acos-
tumats, després d’uns anys foscos, tota la 
maquinària de les falles s’ha posat de nou 
en marxa, artistes fallers, indumentaristes, 
pirotècnics, orfebres… tenen en l’horitzó el 
mes de març, on tots tornarem a gaudir in-
tensament de la nostra Festa.

La nostra emblemàtica placeta, espera 
amb impaciència engalanar-se i omplir-se 
d’art i color, enguany, com fa 25 anys, tor-
narem a competir en la secció especial a la 
falla gran, la qual cosa ens ompli d’orgull, 
som conscients de les nostres possibilitats, 
però de segur, que tornarem a ser una de 
les places més visitades de la nostra ciutat i 
eixe és el nostre principal objectiu.

La comissió està activa durant tot l’any, som 
constants i treballadors, i enfoquem la rec-

setmana gran. Com hem dit abans, una set-
mana molt esperada, perquè aquest cicle, 
sí que l’hem viscut complet.

La música i la pólvora tornaran a omplir els 
nostres carrers d’alegria, per a demostrar a 
tothom que estem més vius que mai, que la 

anem a fer més gran si cap, la nostra família 
fallera.

Per la nostra part, començàrem aquest 
exercici plens d’il.lusió en una nova aventu-
ra al front de la comissió, on conviuen gent 
de totes les edats i hem intentant involu-
crar a tots els que han volgut ser partícips 
perquè aquesta bogeria arribara a bon 
port, i ho hem aconseguit, estem en la ca-
sella d’eixida per a disfrutar de tot allò pel 
que hem treballat durant tot l’any.

Nosaltres sis, junt a Lucia, Vera i Guillem, 
ens ha tocat representar a la comissió, en 
un any de canvis al programa d’actes, amb 
un estiu intens que quan ens hem adonat 
ja havíem celebrat la presentació i estàvem 
a les portes de Nadal, i fent honor al nostre 
crit de guerra... Hem anat a tot!!!

el temps ens acompanye, que puguem 
gaudir d’aquesta festa on més ens agrada, 
al carrer, i que per suposat, tots esteu con-
vidats a visitar-nos i ser partícips d’aquesta 
festa. Vos esperem!!!!

Salutació
Junta gestora

Salutació
President Infantil
Guillem Tormo i Soler
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Fallera Major
Infantil 2023
Vera Langa i SuñerLucía Soro i Torres

Fallera Major
2023
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Quan era xicoteta m’encantava dis-
fressar-me, la música, ballar, cantar, 
dibuixar i pintar. I totes aquestes 

coses les feia al carrer dels meus iaios, d'on 
era festera i on jugava junt la meua millor ami-
ga, que va ser la culpable que formara part 
d’aquesta comissió molt bé sense saber tot el 
que eren les falles, però considerava que era 
una de les millors festes del món.
El primer any com a fallera de la comissió, el 
2007, va ser per a mi tot un descobriment del 
món faller. Sempre havia volgut lluir el vestit 
de valenciana, i eixe any ho vaig fer per prime-
ra vegada sense cansar-me, però a part d’ai-

cavalcada, vaig anar de berenars, vaig eixir en 
la presentació, cercaviles, vesprades de falles 
a la plaça al solet, veient com els altres tiraven 
coets (cosa que m’aterria) i que a poc a poc 
vaig anar suportant sense adonar-me.
Fins al dia de hui, he anat creixent i vivint cada 
acte faller i setmana fallera com si anara a 
ser l’última. Cada vegada estimant més i més 
aquesta festa i sentint-me molt orgullosa de 
formar part d’aquesta comissió, la qual no 
canviaria mai per una altra, ja que hi haurà 
moltes, però com aquesta, CAP!

Després d’una gran aturada per la pandèmia, 
trobar tant a faltar la festa i l’ajuntar-nos tots i 
totes en el casal, aquest any de retorn s’apun-
tava el meu cosí, la meua parella, germana i 
amistats són fallers...Sentia que havia de do-
nar un pas endavant, que era el meu any, des-

Hola, sóc Vera, Fallera Major Infantil de 
la falla Sant Jordi. Tinc 11 anys i sóc 
fallera des que vaig nàixer. 

Estudie 6é de primària al col·legi Ja-
cint Castanyeda de Xàtiva, i el que més 
m’agrada és ballar, fer acrobàcies i teles 
aèries.

Des que em van nomenar Fallera Major In-
fantil, el meu món sols gira al voltant d’este 
càrrec.

-
creïble i a pocs dies de la setmana fallera, 
sols desitge que totes i tots s’ho passen 
tan bé com jo i que siguen unes falles in-
oblidables.

Vull agrair a la Junta Gestora l’esforç que 
fan perquè tot isca bé, i sobretot als meus 
companys de viatge, Guillem i Lucia, que 
estiguen amb mi i que junts anem a tin-
dre les millors falles del món: vos estime 
molt.

A la meua comissió infantil, dir-vos que sou 
el futur de la festa i que sense nosaltres les 
falles no serien possible.

Xiquetes i xiquets, ja estem en falles!

Disfrutem al màxim de la nostra festa!

Visca la falla Sant Jordi!

Lucía Soro i Torres

Salutació
Fallera Major

Salutació
Fallera Major Infantil
Vera Langa i Suñer

prés de tants anys insistint-me i dient que no, 
pel vergonyosa que sóc… Era el moment de 
presentar-me. Quan em va cridar Maria Tor-
mo per a dir-me que era jo la representant 
d’enguany, vaig sentir una emoció molt gran 
i em va tremolar tot el cos, sincerament, mai 
m’havia sentit així.
Aquest any he coincidit amb dos personetes 
xicotetes, molt estimades per la comissió, ja 
que els hem vist créixer. Els he pogut conéi-
xer molt més i no he pogut tindre més sort 
de coincidir amb ells, ja que Vera, és madura, 
amb caràcter, graciosa i molt carinyosa, apor-
ta sempre les ganes de viure-ho al màxim. 
Guillem és nerviós, no para quiet, molt graciós 
i simpàtic, aporta la diversió a cada moment. 
Els 3 crec que formem un bon equip i tot el 
viscut ho guardarem en el cor per sempre.

Que ens acompanyen 6 membres de Junta 
Gestora allà on anem, no es pot dir a totes 
les comissions. Com vaig dir el dia de la meua 
presentació, per a mi són amics als que valore 
el seu esforç per dur al capdavant una comis-
sió que aquest any tenim l’orgull de dir que és 
de secció especial i als quals aprecie la seua 
valentia d’haver donat aquest pas.
Finalment, a tots vosaltres, família fallera, els 
que aneu a tot junt a nosaltres, després de 
tants anys lluitant per arribar on estem i d’ha-
ver superat obstacles, agrair-vos tota la dedi-
cació i treball que feu perquè tot siga un èxit 
i si estem on estem, tot és gràcies al vostre 
esforç any rere any. Espere que aquestes fa-
lles siguen inoblidables per a tots i totes, que 
no us perdeu cap acte i gaudiu tot el que no 

Ara sí que sí, donem l’entrada a les falles 2023 
que ja són ací! Visca les falles!! Però sobretot, 
VISCA LA FALLA SANT JORDI!!



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 202326 27



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 202328 29

vai
xells

Fins i tot els pirates, abans d'atacar a un 
altre vaixell, hissen una bandera negra

BELA KIRALY
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Cadafal Gran
A l’abordatge

Juane Cortell
ARTISTA

Cadafal Infantil
Sent de colors

Vicente F. Lorenzo
ARTISTA
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Crítica Cadafal Gran
A l’abordatge

A l’abordatge... 
En busca de president de la JLF

Fallera i s’obria el termini per a presentar-se 
candidatures a president de la JLF de Xàtiva.
Passat el termini per a presentar les candida-
tures, Roger Cerdà, com a president nat de la 
JLF de Xàtiva, queda encarregat de buscar la 
persona idònia per a dirigir les Falles de Xàtiva.

Les falles de Xàtiva
van a la deriva,
ningú s’ha ofert
a conduir l’executiva.

El capità pirata,
com a president nat,
ha de trobar a algú
que resolga “l’embolat”.

Com que no hi ha candidats,
el pirata crida “a l’abordatge”,
per trobar a una persona
amb un grapat de coratge.

Mentrestant comença la rumorologia fallera, 
comença la seua tasca, presidents buscant 
candidats, candidats oferint-se a presidents. 
Una lluita entre pesos pesats per a vore qui 
aconsegueix proposar el candidat que més o 
menys l’interessa.

Comença la lluita
de trobar un candidat,
que pegue la cabotada
i vulga ser lapidat.

de juny, el capità pirata va trobar la candidata 
perfecta per a ocupar el càrrec, que per supo-
sat va rebre el recolzament a l'assemblea de 
presidents.

Una llarga trajectòria
ocupant la secretaria,
les falles la van proposar
i ella ho va haver d'acceptar.

a juny ben avançat,
li toca formar la junta
i treballar sense descans.

A l’abordatge... 
Com sobreviure al calendari faller

Començà l’exercici faller, abans que hi hague-
ra una junta nova, primera sorpresa, les exal-
tacions de les comissions falleres anaven a ser 
a partir d’octubre, amb el conseqüent avança-
ment dels nomenaments a l’estiu, un calenda-

arribar al mes desembre, i estant el mes de 
gener... dedicat exclusivament a les gales falle-
res de les comissions que han celebrat estan 
d’aniversari.

El programa d’actes
enguany està complet,
des de principi de juny
no hem lliurat un moment.

Estiu de nomenaments,
a la tardor exaltacions,
arribant el mes de gener
per a donar-nos “vacacions”.

Els representants fallers
acabaran esgotats,
el programa d’actes
els deixa rebentats.

Els autos bojos a octubre
amb molt poca participació,
molts no van saber
un canvi d’ubicació.

A l’abordatge... 
Si vols cobrar, ompli papers

La burocràcia econòmica per a que l’ajunta-
ment pague els premis econòmics a les co-
missions, enguany s’ha convertit en un tràmit 
darrer d’un altre, i quan ja estaven fets tots, 
encara faltava algun paper per entregar… en-
tre unes coses i altres els premis de l’any 2022 
es cobraren al mes d’octubre, quasi 7 mesos 
després des falles.

Per a cobrar els premis,
els tràmits demanats,
han estat desorbitats
i massa s’han retardat.

La intervenció del consistori
ens ha demanat mil papers,
serà que no voldrien pagar
o que no tindrien diners?

Donar-te d’alta a un epígraf
és l’última adquisició,
has de buscar-ne un
que no tinga retenció.

A l’abordatge... 
Fallers... salve's qui puga

Al fons marí, trobem les Falles de Xàtiva, unes 
falles que malgrat un gran esforç, estan aga-
fant un caràcter més festiu i lúdic que cultural 
i tradicional. Tenen unes seccions amb uns 
barems de pressupostos totalment desfasats. 
Unes assemblees de presidents on en moltes 
ocasions el sentit comú brilla per la seua ab-
sència. Un fons marí, encapçalat per la Regido-
ra de Falles, que perfectament podríem fer-la 
Fallera d’Honor de Sant Jordi ja que va “A TOT”.

Al fons marí faller
trobem representats,
situacions actuals
que semblen “tempestats”.

Les falles de Xàtiva
sense rumb naveguen,
si no troben solucions
igual prompte s'ofeguen.

La falla no importa,
ni cavalcada, ni llibret.
El que triomfa ara
La festa i el gotet.

Els preus de les seccions
ancorats en el passat,

de temps quasi oblidats.

Anar a secció especial
resulta molt barat,
per més de 18.000 €
el premi està assegurat.

El presidents a les reunions
fan algun que altre desgavell,
semblen més bé taurons
quan prenen decisions.
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Al nostre voltant trobem milers de 
colors: colors alegres, apagats, crida-
ners, discrets,… I cada color afecta a 

les nostres emocions d'una manera diferent. 

El color és capaç d'estimular o crear alegria 
o tristor. Pot fer-nos sentir relaxats, amb 
energia; sentir fred o calor… 

Enguany, la falla infantil de Sant Jordi va a 
ser una gran explosió de colorit i, per tant, 
de sentiments. 

El taronja i el groc són els colors de l’ale-
gria, de l’entusiasme. Per això, havia de ser 
la Festa de les Falles qui apareguera ací, en 
forma d’una bonica fallereta, per a repre-
sentar-los; a més a més, amb un sol brillant 
en la mà. 

Junt a la Fallera, el conegut personatge de la 
literatura infantil el Monstre de Colors, que 
s’ha fet un embolic amb les emocions: per 
això apareix com pintat “a ratllots”. Menys 
mal que al seu rescat ha vingut la Fada Ver-
da Esperança, per a tractar de posar en or-
dre eixes emocions. 

Un xiquet que té bona gana està pegant-se 
un berenar de categoria. Una hambur-
guesa quasi més gran que ell i els famosos 
dolços “macarons” francesos fan que estiga 
posant-se… morat! 

Dos xiquets menudets nascuts a l’Àfrica, 
continent desgraciadament desafavorit 
econòmicament, no coneixen els avanços 

de la medicina i per això representen la por 
(negre) a les vacunes. 

La xiqueta que ha tret males notes té un 
bon marró. 

La tristor la representa el color blau com el 
del xiquet que, jugant al futbol i de porter, li 
han clavat tres gols! 

Este geni de color violeta ens recorda a les 
persones afectives, amb tendències artísti-
ques i creatives. 

La xiqueta, amb la seua innocència, tot ho 
veu de color rosa.

Una sirena fallera
és la nostra regidora,
acudeix a tots els actes
de forma esgotadora.

La farem Fallera d’honor
de la nostra comissió,
utilitzant el nostre lema:
Ella també va #Atot.

A l’abordatge... 
A pel metavers

Hem tingut que esperar a Fitur, per a saber 
que va a passar en el Museu Faller... Ohhh !!! 
gran invenció, un museu al metavers... serà ca-
sualitat que en vespres d’eleccions es torne a 
reinaugurar el Museu Faller.

Un reclam turístic d’un museu digital que es 
podrà veure des de qualsevol lloc, vindran a 
veure el mateix que pots veure al metavers?

Ninots digitalitzats en 3D, serà que el museu 

ninots indultats de l'última dècada.

MUF!!! Menut invent,
un Museu al metavers,
no hi haurà altre igual
a cap lloc de l’univers.

Un museu faller
que no tindrà ninots,
estaran escanejats
i no els voràs a pilots.

Serà que no hi ha espai
per a fer un bon museu.
Han inventat el MUF,
vosaltres què en penseu?

Crítica Cadafal Infantil
Sent de colors
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On hi ha una mar hi ha pirates

PROVERBI GREC
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Junta Executiva

Junta Gestora

Secretari
Tresorera

Delegats de Casal

Delegades de Cavalcada

Delegat de Comunicació
Delegada de Decorat

Delegada d’Events
Delegades Infantils

Delegat de Jocs
Delegat de Llibret

Delegat de Loteries
Delegades de Playback

Delegat de Pólvora
Delegats de Presentació

Delegada de Protocol
Delegat de Publicitats

Francisco Cabrerizo i Soler
Álvaro Caldes i Gandia
Toni Navalón i Martínez
Alba Tormo i Climent
Maria Tormo i Climent
Raimon Tormo i Llopis
Guillermo Delegido i Terol
Maria Borrás i Sala
Vicent Tormo i Soler
Rafael Martí i Blesa
Bea Camarasa i Soler
Eva Samit i Quiles
Marta Soro i Torres
Miguel Ángel García-Chamón i Brígido
Celia Castells i Monrós

Andrea Delegido i Terol
Rebeca Soler i García
Felicidad Tormo i Climent
Sergio Guerola i Oltra
Guillermo Delegido i Terol
Pedro Delegido i Mínguez
Noelia Blach i Segura
Marta Gozálbez i Pla
Luis Bolinches i Monago
Javier Galán i Patiño
Amparo Villa i Morales
Vicen Terol i Sanchis
Vicent Bolinches i Fabra
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Agusti Cañes, Consuelo
Alaman Gilabert, Daniel
Alcaraz Gallego, Laura
Arce Tomas, Sandra
Balaguer Suarez, Juan Carlos
Bargues Ortega, Liliana
Blach Segura, Noelia
Bolinches Fabra, Vicente
Bolinches Monago, Vicente
Bolinches Monago, Luis
Bonet Rodriguez, Javier
Borras Sala, Maria
Cabrerizo Soler, Francisco
Caldes Gandia, Alvaro
Camarasa Soler, Bea
Cano Valdivia, Elizabeth
Castells Monros, Celia
Chulia Angulo, Sara
Climent Robles, Paula
Climent Soler, Alvaro
Climent Taengua, Sandra
Cuenca Martínez, Ernesto
Cuevas Garcia, Ramona
Dauden Ramon, Carlos
Delegido Minguez, Pedro
Delegido Terol, Andrea
Delegido Terol, Guillermo
Descals Albalat, Andrea
Diaz Montagud, Mercedes
Diaz Montagud, Nuria
Díaz Pastor, Areca María
Fayos Beltran, Carla
Fayos Beltran, Esther
Fresneda Mompó, Jordi
Galan Patiño, Javier
Garcia Frances, Rosa Belén

Garcia Martinez, Pablo
García Nava, Carmen
Garcia-Chamon Brigido, Miguel Angel
Gaya Gonzalez, José Maria
Gozálbez Pla, Marta
Grau Abad, Marta
Guerola Oltra, Sergio
Juan Pons, Manuel
Juan Villa, Mireia
Lafuente Ortega, Julio José
Langa Baldovi, Javier
Llacer Soler, Noelia
Llorens Borras, Jose Luis
Llorens Borras, Maria
Llorens Guinart, José Luis
Lopez Martínez, Antoni Pau
Lopez Sancho, Victor
Marti Blesa, Rafael
Marti Manzano, Jorge
Marti Ramos, Natalia
Martí Ramos, Estela
Martinez Bonet, Emilio
Martinez Ruiz, Axel
Mateu Ripoll, Jaume
Moreno Cuevas, Yolanda
Moreno Ortega, Miguel
Moscardo Suñer, Isabel
Moscardo Suñer, Júlia
Mulet Ribelles, Angela
Navalon Martinez, Antonio Juan
Olmos Llopis, Antonio Miguel
Oltra Moscardo, Patricia
Palacios Campos, Sara
Palacios Campos, Laura
Pastor Albaladejo, Iris
Pastor Boluda, Paula

Pavia Gozalbes, Patricia
Pedros Diago, Alfonso
Pelegero Llopis, Jessica
Penades Pla, Rafael
Perea Velert, Ernesto
Perez Sanchis, Xavier
Perez Torregrosa, Alba Maria

Ramón Alandes, Ángela Maria
Ramos Morcillo, Patricia
Revert Frances, Diego
Sala Gonzalez, Irene
Samit Gracia, Vicente
Samit Quiles, Eva
Samit Quiles, Angela
Sanchez Guinart, Elvira
Sanchis Bosch, Tono
Silva Bellver, Belen
Soler Garcia, Rebeca
Soler Garcia, José Antonio
Soler Murillo, Ines Maria

Soler Soler, Laura
Soler Tribaldo, José Antonio
Soro Torres, Marta
Soro Torres, Lucia
Suñer Hermosilla, Isabel
Suñer Tormo, Mª José
Taengua Alacot, José Vicente
Terol Sanchis, Vicenta
Tomas Pastor, Mercedes
Tormo Cardona, Lydia
Tormo Climent, Felicidad
Tormo Climent, Maria
Tormo Climent, Alba
Tormo Garzo, Vicente
Tormo Llopis, Raimon
Torregrosa Calvo, Carla
Torres Cosme, Alberto
Vercher Soro, Carlos
Villa Morales, Amparo
Villanueva Dovalo, Jacobo
Zamorano Gorba, Víctor

Comissió Major
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Ballester Pavia, Daniela
Ballester Pavia, Jimena
Belhadj Camarasa, Naim
Bonet Delegido, Blanca
Bonet Delegido, Jaime
Cano Aroca, Irene
Ciortan Ortega, Nadia
Garcia Moreno, Hugo
Giner Molina, Valeria
Giner Molina, Virginia
Girones Bono, Cloe
Guirado Borras, Reyes
Juan Villa, Leire
Langa Suñer, Vera

Medina Climent, Martín
Melero Moreno, Martina
Melero Moreno, Melinda
Pelegero Perez, Aitana
Pelegero Perez, Júlia
Perez Morell, Paula
Perez Torresano, Nerea
Pla Samit, Isis
Selma Perez, Greta
Suñer Benavent, Manel
Tormo Soler, Guillem
Tormo Soler, Ruth
Tudela Tormo, Ángela
Villanueva Pastor, Julia
Zapata Diaz, Mercedes

Manel Suñer i Benavent

Nous falleretsComissió Infantil
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No tot tresor és plata i or, amic

JACK SPARROW

Aquest any la Falla Sant Jordi té l’ho-
nor d’atorgar la recompensa per la 
seua trajectòria a la fallera Vicen Te-

rol Sanchis.

Vicen va iniciar la seua trajectòria fallera a 
la Falla San Jorge l’any 1974. Posteriorment 

a formar part de la Falla Sant Jordi, va deci-
dir formar-ne part també junt al seu marit 
Pedro.

Vicen va ser Fallera Major l’any 1991 i, mal-
grat que durant molts anys no ha ostentat 
cap càrrec dins de l’executiva, sempre ha 
estat predisposada a treballar per la co-
missió i ha inculcat l’amor cap a la falla als 

Volem agrair-li tots els anys de dedicació i 
estima. Vicen és una persona estimada per 
totes i tots els fallers que formen part de la 
comissió.

Moltes gràcies i enhorabona Vicen!

re
com
pen 
sa

Recompensa fallera
Vicen Terol i Sanchis
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Socarradets i Socarrats

Socarradets

COURE ARGENT OR
Àngela Tudela i Tormo Blanca Bonet i Delegido

Reyes Guirado i Borrás
Ruth Tormo i Soler
Mercedes Zapata i Diaz

Aitana Pelegero i Pérez

Socarrats

COURE OR
Noelia Llàcer i Soler
Mireia Juan i Villa
Estela Martí i Ramos
Isabel Suñer i Hermosilla

Andrea Delegido i Terol
Mercedes Tomás i Pastor

BRILLANTS
Rosa Belén García i Francés
Maria José Suñer i Tormo
Amparo Villa i Morales

Bunyolets i Bunyols

Bunyolets

ARGENT
Blanca Bonet i Delegido
Ruth Tormo i Soler
Julia Villanueva i Pastor
Mercedes Zapata i Diaz

Bunyols

ARGENT FULLES BRILLANTS
Daniel Alamán i Gilabert
Álvaro Caldes i Gandia
Sara Chulià i Angulo
Carlos Daudén i Ramón
Javier Galán i Patiño
Jorge Martí i Manzano
Jaume Mateu i Ripoll
Isabel Moscardó i Suñer
Júlia Moscardó i Suñer
Patricia Ramos i Morcillo
Irene Sala i González

Sandra Arce i Tomás Laura Alcaraz i Gallego

46 Falla Sant Jordi 2023
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Calendari faller

17 setembre 2022
11:00 h Mig Any Faller Infantil (Albereda 

Jaume I)

24 Setembre 2022
21:30 h Mig Any Faller (Estació d’Autobu-

sos)

29 octubre 2022
11:00 h Ral·li Faller Autos Bojos (EOI)

30 octubre 2022
10:00 h Ral·li Infantil (Albereda Jaume I)

10 desembre 2022
20:00 h Proclamació de la Fallera Major 

de Xàtiva i la seua Cort d’Honor 
(Gran Teatre)

11 desembre 2022
18:00 h Proclamació de la Fallera Major 

Infantil de Xàtiva, la seua Cort 
d’Honor i acompanyants (Gran 
Teatre)

22 gener 2023
18:00 h Concert pasdobles fallers Ciutat 

de Xàtiva (Gran Teatre).

4 febrer 2023
18:00 h Cavalcada del ninot (des d’Avingu-

11 febrer 2023
9:30 h Ofrena d’ous a Sant Clara (Con-

vent de la Consolació)

19 febrer 2023
11:00 h Cavalcada del ninot infantil (des 

Jaume I).

25 febrer 2023
8:00 h Macrodespertà
12:00 h Acte contra la violència de gènere 
19:00 h Lectura de les actes de l’Exposició 

del Ninot
20:00 h Crida FMX
21:00 h Inauguració Exposició del Ninot
22:00 h Sopar de la crida

5 març 2023
10:00 h Romeria a Sant Josep
12:00 h Dinar de Germanor

11 març 2023
22:00 h Sopar de la Fallera Major

12 març 2023
8:00 h Transport de falla

13 març 2023
8:00 h Plantà cadafal major

15 març 2023
23:00 h
0:00 h Nit del foc de Navalinches Foc i 

Flama

16 març 2023
10:00 h Esmorzar.
13:00 h Passacarrer.
14:00 h I Mascletà.
14:30 h Dinar al casal (Arròs al forn)

19:00 h Lliurament de premis (Casa de la 
Cultura)

21:00 h aproximadament: I Nit del Foc.
22:00 h Sopar de pa i porta (Casal)
23:30 h Festa i DJ

17 març 2023
10:00 h Esmorzar.
13:00 h Passacarrer.
14:00 h II Mascletà.
14:30 h Dinar al casal (Macarrons)
17:00 h
22:30 h Sopar de pa i porta (Casal)
23:30 h Festa i DJ
0:00 h Nit del Foc.

18 març 2023
10:00 h Esmorzar.
13:00 h Passacarrer.
14:00 h III Mascletà.
14:30 h Dinar al casal (Fideuà)
18:00 h

de la Seu (Eixida de d’Avda. Sel-
gas)

22:00 h aproximadament: III Nit del Foc.
22:30 h Sopar de pa i porta (Casal)
23:30 h Festa i DJ

19 març 2023
8:00 h Despertà
12:00 h Missa en honor al nostre patró 

Sant Josep amb el posterior tras-
llat en processó.

14:45 h IV Mascletà (Hora aproximada)
15:00 h Dinar al casal (Paella)
18:00 h Xocolatada
20:00 h Cremà cadafal infantil (Hora apro-

ximada)
22:00 h Cremà cadafal gran (Hora aproxi-

mada)

24 març 2023
20:00 h Premis Cadafal 2023 (lloc per de-

terminar).
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tro
ba

lles

És curiós que els pirates sempre estigueren 
buscant tresors, i mai es van adonar que el 
vertader tresor eren els bons records que 
estaven creant

JACK HANDEY
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el
racó

de
flameta

Hi ha més tresors als llibres 
que en tot el botí dels pirates

WALT DISNEY
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Introducció
Estimats xiquets i xiquetes, no se si em recordeu, sóc FLAMETA, la vostra mestra de 

falles. Un any més ací està el meu racó, on aprenem i treballem molt. Aquest any 

anem a conèixer moltes coses sobre els pirates i els tresors. A que tots els fallerets i 

falleretes hem escoltat moltes coses sobre ells? Doncs acompanyeu-me i aprendrem 

moltes més coses  interessants, com:

• Qui eren els pirates?

• Tipus de pirates

• Oficis d’un vaixell pirata

• L’Illa del Tresor

A més a més, farem unes activitats molt divertides per tal d’avaluar si heu après tot 

allò que vos he explicat! 

El racó de Flameta 
Els pirates

Índex

 1. Introducció

 2. Qui eren els pirates?

 3. Tipus de pirates

 4. Oficis d’un vaixell pirata

 5. L’illa del tresor

2. Qui eren els pirates?
Els pirates eren lladres de mar. Es dedicaven a l’abordatge de vaixells per robar totes 

aquelles coses de valor que trobaren: no només tresors, sinó també peces d’artilleria, 

esclaus o els vaixells, que després venien per aconseguir diners. La paraula “pirata” 

deriva de la paraula grega “peirao”, que significa “el que busca fortuna”.

Un dels pirates més famosos va ser Barbanegra. La sola menció del seu nom atemo-

ria fins al més valent mariner! S’explica que Barbanegra apareixia sempre amb la 

cara embolicada en un fum negre, cosa que li feia semblar un dimoni sortit directa-

ment de l’infern. En realitat, era un truc, perquè Barbanegra col·locava una mena 

de mistos sota el seu barret per aconseguir un efecte aterridor.

Sovint pensem en els pirates són fanfarrons i atrevits, o malvats i agressius, però en 

realitat la majoria eren persones comunes que s’havien vist obligades a recórrer a 

l’activitat delictiva per arribar a final de mes.

Activitats

1. Realitza l’encreuat següent omplint les caselles amb les paraules que donen 

resposta a les preguntes següents:

a) Qui eren els pirates? 

b) De quina paraula grega deriva 

la paraula “pirata”?

c) La paraula “peirao” significa 

“el que busca…

d) Quin pirata va ser un dels més 

famosos? 

e) Què ficava Barbanegra baix 

del seu barret per fer fum?

E B
A

D

C
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3. Tipus de pirates
Heu escoltat parlar dels corsaris? o dels bucaners? És probable que, a més dels pira-

tes, hagueu escoltat parlar d’altres tipus de pirates. Els lladres de mar es classificaven 

en:

PIRATES: Els pirates perseguien els vaixells per la mar i robaven. D’ells no mana-

va ningú, tan sols feien el que deia el capità.

CORSARIS: Els corsaris també eren lladres del mar, com els pirates, però tenien 

permís dels governs per assaltar els vaixells dels països enemics. Els corsaris donaven 

part dels botins aconseguits al país amb què havia arribat a un acord. A canvi, 

aquests “pirates patrocinats” rebien protecció i el permís per utilitzar els ports del país.

BUCANERS: caçaven vaques i porcs, i els torraven per vendre’ls als pirates. De 

vegades aprofitaven i els robaven quan duien el menjar.

FILIBUSTERS: atacaven les ciutats i les costes per aconseguir un bon botí. 

Activitats

1. Ara et toca a tu. Pensa quin tipus de pirata voldries ser, així com quin nom tindri-

es i com s’anomenaria el teu vaixell. A continuació, omple la fitxa següent i coloreja:

F C K L P M G U C E T R

A I U M A R U Y A N P F

C Q B W S L I U R H I P

O F I L I B U S T E R W

R H O L I O P Z L Y A P

S A C O D D G V E R T I

A L O J E P E H G M A Y

R L R D P O L V R G E A

I B N L A B U C A N E R

M H K I P W L R A D N D

NOM PIRATA:

TIPUS DE PIRATA:

NOM DEL VAIXELL:

2.  Busca a la sopa de lletres els tipus de lladres de mar anomenats a l’explicació 

anterior.

3. Llig les endevinalles i contesta baix la resposta.

És redó com el món i 

amb ell portes el rumb. 

Si puja, ens n’anem. 

Si baixa, ens quedem.

Són grans i de tela. 

Quan el vent bufa,

 el vaixell navega.

Tiren foc per la boca i 

destrossen vaixells de proa 

a popa.
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4. OFICIS D’UN VAIXELL PIRATA

 

Dins d’un vaixell pirata es duien a terme dife-

rents oficis per al bon funcionament i la bona 

vida de la tripulació. 

En primer lloc estava el CAPITÀ, que era el 

pirata que més manava de tots i era escollit per 

la resta de la tripulació. Aquest era ajudat per 

l’INTENDENT, que era el segon que més ma-

nava i s’encarregava d’organitzar les provisions, repartir el botí i els càstigs. 

 D’altra banda, estava el CONTRAMESTRE, que era l’encarregat del manteni-

ment del vaixell i de que tot estiguera en perfecte estat; el TIMONER, que era qui 

manejava el timó, la brúixola, els mapes i les cartes de navegació; l’ARTILLER, 

que s’encarregava de la pólvora i els canons; i el GUAITA, que era qui vigilava des 

de dalt del pal major per buscar altres vaixells o illes. 

Activitats

1. Escriu baix de cada pirata el nom del seu ofici. Després pinta els dibuixos.

2. Troba les 10 diferències.
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5. L’ILLA DEL TRESOR

Tots i totes coneguem la història en que 

uns pirates tenen un mapa que els diu on 

trobar un tresor amagat a una illa deserta. 

Aquesta història està basada en la novela 

d’aventures anomenada l’Illa del Tresor 

escrita per Robert Louis Stevenson, on el 

protagonista d'aquest llibre magnífic és un 

xiquet, Jim Hawkins. La seua emocionant 

aventura comença el dia que un vell mariner amb la cara marcada per una espasa 

arriba a la posada del seu pare. El cofre que transporta el desconegut conté un 

mapa estrany, que Jim descobrirà per casualitat. A partir d'aquest moment, el nostre 

jove tresor del temut capità Flint.

Aquesta obra ha estat font d'inspiració per al cinema, la televisió, la literatura, els 

còmics i, fins i tot, videojocs.

Activitats

1. Demana als teus pares que et deixen el seu telèfon o una tablet, i escaneja el codi 

QR que trobaràs a continuació. Visualitza el vídeo que apareixerà per tal de con-

testar a les preguntes següents:

a) Com es diu el lloc on apareixen les tres bessones?

b) Quants vaixells va abordar el Capità Flint segons la llegenda?

c) On va amagar el Capità Flint el seu gran tresor?

d) Què decideixen fer les tres bessones junt a Jim Jawkins?

e) Quins oficis anteriorment explicats apareixen al vídeo?

f) Quin pla tenia “John el llarg”?g) Perquè pensa “John el llarg” que el tresor és 

més d’ell que de ningú?

g) Perquè pensa “John el llarg” que el tresor és més d’ell que de ningú?

h) Què ocorre finalment amb el tresor?

2. Tots els tresors no tenen perquè ser monedes d’or o diners. Què seria per a tu el teu 

tresor? Explica-ho i dibuixa’l. 
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3. Ajuda al pirata a arribar fins l’Illa del Tresor. 4. Manualitat.

Aquesta activitat consisteix en fer el teu propi cofre del tresor. 

Necesites: una caixa de sabates (o qualsevol altra caixa menuda que tingues) i paper 

de plata. 

Procediment: tan sols tens que folrar amb el paper de plata tota la capsa. Dins pots 

ficar monedes de xocolata per tal de que parega un autèntic tresor.
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tre
sors

Va ballar en el meu cor com un pirata, 
descobrint constantment els meus secrets, 
donant la volta a cada tresor amagat, 
ofegant-me en la seua fantasia

TANNAZ SAYADI 
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Un dels tresors més esperats per una co-
missió que es renova cada any, són les falles 
que en cada exercici planten en les seues 
demarcacions. Des de fora, podrem pensar 
que són millors o pitjors, que estan ben tre-
ballades, que tenen enginy i gràcia; molts 
valors que cadascú pot jutjar d’una forma o 
un altra, però per a la mateixa comissió, és 
l’esforç i treball de tot un any.

Malauradament venim d’una de les pitjors 
temporades recordades per la nostra festa, 
on tota la societat, d’una forma o altra, ha 
canviat, sobretot l’economia, i després de 2 
anys sense falles, els fallers se n’han adonat 
que la festa no és imprescindible i que amb 
els diners que els costa ser fallers, que al cap 

diners poden utilitzar-se per a qualsevol al-
tra necessitat. El artistes, per la seua banda, 
veuen els seus negocis i la seua forma de 
guanyar-se la vida perillar.

Els costos de mantindre qualsevol negoci hui 
en dia, han augmentat considerablement, el 
preu desorbitat de les matèries primeres, 
els preus a l’alça dels subministres i tots els 
factors que es veuen involucrats en l’activitat 
diària d’una empresa, i com no, també afec-
ta a un taller faller.

de grans volums i dimensions, amb molts 
ninots i objectes ornamentals, està destinat 

a canviar, per unes falles de mide més re-
duïdes i amb menys ninots, però si cal, més 
acurades artísticament. Tenim un precedent 
a les falles del Cap i Casal, que en uns anys 
de recessió, es va intentar limitar les mesu-
res de les falles, un límit d’alçada? Un límit de 
ninots? Ho compleixen tots?

Personalment, la meua percepció i gust per 
les falles també ha evolucionat amb la meua 
maduresa fallera... recorde les falles de Nou 
Campanar... montons i montons de ninots, 
que et posaves baix i allà on miraves hi ha-
via coses. En eixa època va canviar el meu 
concepte de falles, on tot valia i volíem coses 
grans... buscàvem un impacte visual que et 
deixara bocabadat. Recorde buscar falles on 
l'impacte visual fora important, Plaça del Pilar 
a València, on entrant pel carrer de l’hospital 
et trobes cada any amb eixa barbaritat... o 
la nostra falla, que quan puges per l’ambula-
tori, a poc a poc, et trobes amb un impacte 
visual que no pots apreciar des de la llunya-
nia, o la Falla del Raval quan la veus entrant 
per Argenteria. Eixe impacte visual, no totes 
les falles poden jugar amb ell, ja que altres, al 
vore-les des de la llunyania no tenen el factor 
sorpresa. Ara, com he dit abans, com quan 
la explosió de la joventut va mermant, a les 
falles també m’agraden altres coses.

Ara ja no busque un Nou Campanar, busque 
un sol ninot que m’impressione, que estiga 
ben treballat i acabat. Quan vaig a vore l’expo-

sició del ninot a València, sóc capaç de vore la 
gran majoria de ninots sense parar-me, però 
quan veig el que m’encén la “xispa”, passe 
una llarga estona mirant-lo, i una vegada he 
vist el que m’agrada, li pegue la volta a la fulla 
i intente trobar-li els defectes, i quan reconec 
la seua perfecta execució, és quan vertade-
rament em sent satisfet, per açò, tal volta, és 
difícil trobar companys de viatge per a visitar 
l’exposició, perquè el m’agrada o no m’agra-
da no ens val i volem argumentar la nostra 
decisió. També he de dir-vos, que mai coin-
cideix el meu vot amb el ninot guanyador, i 
que tampoc està al rànquing dels millors. 
Imagineu-vos el ritual quan ja no són ninots i 
són falles completes... Això ho deixarem per 
a un altre article d’altre any.

Com són les falles que m’agraden ara? Falles 
completes, estudiades i per suposat, ben exe-
cutades. Falles totalment contràries al que 
m’agradava abans, que no siguen una mun-
tonada de ninots un damunt d’altre, falles que 
tinguen una igualtat, un mateix modelat, una 
mateixa pintura. Falles on el ninot de l’expo, 
passe com un més i no com a moltes falles que 
és un “pegote” que no té res a vore amb la falla.

Amb açò vull dir que les falles que a mi 
m’agraden són les millors? NO. Però el que 
sí que he de dir, que igual de respectable és 
que a mi m’agrade una falla, com a un altre li 
agrade un altra i a un tercer una altra. És clar 
que tots ens mirem el melic i pensem que 
allò nostre és el millor, però hem d’aprendre, 
i ací és on hi ha una gran tasca, a respectar 
les decisions de la gent que no concideix amb 
la nostra, sempre i quan hi haja un criteri i 
un argument. Perquè dic açò? Molt senzill, 

-
blement t’hages plantejat el teu criteri quan 
vas vore falles, i probablement, a l’igual que 
tu eres capaç d’ argumentar si t’agrada una 
falla o no t’agrada. Quan una persona jutja 

una falla, és una per-
sona com tu i com 
jo, amb uns gustos, 
uns criteris i uns ar-
guments, i si tu vols 
que respecten el teu 
criteri, hem d’apren-
dre a respectar els 
criteris dels altres. 
No val que fulanito 
ens té mania, o que 
és amic de.. o que 
no te ni P.I. (afortu-
nadament, crec que 
cada vegada queda 
menys gent així).

Per a qualsevol 
canvi, cal educar la 
gent abans perquè 
l’accepte. Cal expli-
car les coses amb 
arguments i no amb 
banalitats o insults. 
S'ha d'educar la 
gent, que el millor 
premi no és una 
tela que posa un 1, 
el millor premi és el 
reconeixement de la 
teua tasca, el saber 
que has fet una cosa 
bé, i si no tens la tela 
amb el número 1, no 
és perquè la persona 
que t’ha jutjat et tinga 
mania i haja fet un “robo”, simplement, eixa 
persona, que és com tu o com jo, ha tingut 
un criteri diferent al teu, ni millor ni pitjor, i de 
segur que li ha costat molt prendre la decisió 

-
sacions de les falles quan sabem els premis, 
quedem-nos amb les sensacions que tenim 
quan vegem una falla sense saber el premi.

Falla Major Sant Jordi 
1994

Falla Major Sant Jordi 
1998

Falla Major Sant Jordi 
2007

Buscant la falla
Falles, el tamany importa?

Raimon Tormo i Llopis
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Les falles m’han donat un paper molt 
important, ja que jo sóc el tresor que 
una fallera major guarda per sempre. 

M’anomenen “Banda” i estic constituïda de 
diferents formes i colors, però majoritària-
ment, em conforma la bandera d’Espanya i 
per suposat, la nostra senyera. Cada comissió 
m'atorga el seu escut, a més de l’any i nom de 
la persona que serà la representant de la falla.

La fallera major i la fallera major infantil són 
les encarregades de portar-me allà on van 
durant tot el seu any. 

Primerament, es presenten les candidatu-
res a la Junta Gestora o President/a de la fa-
lla com a que volen ostentar aquest càrrec. 
Passats uns dies, són elegides al seu casal 
davant de tota la seua comissió. 

Després se'ls presenta públicament el dia 
del seu nomenament, on se'ls regala un 
quadre i l’acta d’elecció que dona inici al 
seu regnat. És un dia bonic, on viuen molts 
nervis, ja que és el primer acte al qual acu-
deixen familiars, amics, Junta Local Fallera i 
representants d’altres comissions. 

Aquestos últims van acudint als distints 
nomenaments i fan amistats noves que 
els uneixen per sempre, ja que viuen 

amb intensitat cada acte faller junt a la 
resta.

I com no, el dia més important per a elles, que 
és quan aparec jo. Aquest dia és el que sóc 
entregada de part de la seua comissió a les 
falleres majors. És el dia de la seua exaltació.

L'acte se celebra al Gran Teatre de Xàtiva i 
-

car-me al seu muscle. És un dia meravellós, 
al qual la comissió li dedica molt de temps 
de preparatius i que queda gravat al cor de 
les dues representants per sempre. És un 
dia especial, perquè noten la calor, l'orgull i 
l'emoció de tots/es els que les acompanyen. 

A partir d’aquest moment, visc junt a elles 
cada acte, l'emoció i els sentiments que 
van apareixent, notant el seu batec fort i la 
seua respiració accelerada, perquè estic a 
un lloc privilegiat… sobre el seu cor.

Les dos juntes esperen ansioses els actes, tant 
els d’abans com els de la setmana fallera, com 
per exemple ”la cavalcada”, on llueixen radiants 
dalt d’una carrossa que les fa sentir especials.

També “l’ofrena dous” en la qual cada fallera 
major fa entrega d’una dotzena dous, on tenen 
que ser tots blancs menys un, ja que en aquest 
escriuen un desig per a la setmana fallera: que 

no ploga. Després té lloc la “dansada popular” 
en què moltes aprenen a ballar-la i ho fan per 
primera vegada amb el vestit de “huertana”.

L’acte de “la crida” és l'acte en el qual la fa-
llera major de la ciutat dóna pas a l’espe-
rada setmana fallera, i en què s'inaugura 
i s'atorguen els premis a “l’exposició del 
ninot”. Aquest dia és molt intens, perquè 

a que es gita, acudeix a molts actes com 
la macrodespertà, la celebració de l’acte 
contra la violència de gènere, l’entrega de 
premis al millor ninot i maqueta, la crida, la 

-
ment, el sopar de la crida. 

La setmana abans de l’esperada setmana 
de falles, les representants acudeixen amb 

de València” i veure la mascletà amb moltes 
ganes de passar-ho en gran, ja que els acom-
panya una xaranga al llarg de tot el dia.

Comença la setmana fallera amb "la plantà" 

veure lluir als carrers. Seguidament ve el 
dia “d’entrega de premis”, que amb molts 
nervis recullen tots els mèrits que la seua 
comissió mereix pel seu esforç durant tot 
l’any. La comissió els espera a l'eixida de 
l'ajuntament, i amb els banderins premiats 
trenquen a plorar i a regalar abraçades a 
tots/es els/les membres de la seua falla.

La recorreguda de les falles és un acte es-
gotador, ja que visiten els monuments de 
la ciutat de forma accelerada per totes les 
comissions, cantant i ballant amb la música 
que és la part fonamental de la festa fallera 
i que els amenitza el trajecte.

Després vénen dos actes importants i emo-

entreguen un ram a la Mare de Déu de la 
Seu, patrona de Xàtiva. I ho fan d’una forma 
especial a altres anys, sent les últimes de la 
seua comissió a fer l’entrega i donant per-
sonalment a l’abat de la basílica el seu ram.

Per últim, “la missa i romeria a Sant Josep” i 
-

presentants. 

Eixa mateixa nit prenen foc molt tristes, a 

llagrimeta, perquè tot el viscut acaba per 
a elles. I així també poder donar inici a les 
falles i representants següents…

Podríem dir aleshores, que una fallera 
major guarda com a tresors cada amis-
tat nova, cada rialla i plor, cada acte en 

en moments únics, les cendres de la seua 
falla, el seu corbatí, i sobretot, a mi, que 
sóc guardada com he dit abans, com el seu 
tresor més preat, ja que sóc la que les ha 
acompanyat en tants moments bonics i 
que són recordats durant tota la seua vida. 

em quede a una caixa especial, esperant 
que la comissió faça anys d’aniversari i 
puga tornar a lluir al cos de totes les repre-
sentants d’anys anteriors.

Lucía Soro Torres
Fallera Major de la Falla Sant Jordi 2023

Buscant la Fallera Major
El tresor d’una Fallera Major
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No sabeu el que costa començar a 
escriure sobre les experiències d’un 
mateix i més tractant-se d’un article 

amb aquest títol tan “poc” pretensiós... però 
que no es diga que un faller de Sant Jordi, 
nosaltres que som tant d’anar a tot, no ho ha 
intentat! 

Sabeu això que estàs amb els teus col·le-
gues al mercat xarrant i de sobte, com si 
parpellejares en una carrera de Fórmula 
1, estàs al casal d’una falla inscrivint el teu 
nom en el cens de la comissió? Doncs això 
em va passar a mi, el comboi va ser el cul-
pable!

Però és que si només fora això... Jo que mai 
havia sigut faller, als 4 anys de ser un “Sant 
Jordier”, si se’m permet l’expressió, va i em 
clave en la junta gestora de la falla. 

Sant Jordier 
“està tot molt mal!”

Com un novell del món faller arriba a pren-
dre eixa decisió en tan poc de temps? 
Doncs bé, el fet és que tot comença el pri-
mer any, que dic el primer any, només aple-
ga el primer acte. Per a mi, eixe acte, va ser 
la presentació, un acte en el qual va comen-
çar a prendre el meu cor amb la mateixa 

març, amb il·lusió i ganes d’involucrar-me 
cada vegada més a la comissió.

Totes les nits assajant, preparant el dia, les 
músiques, la vestimenta... era inesgotable 
la font d’energia que em donava tot això. 
Poc a poc va transcórrer el temps i les per-
sones que eren desconeguts membres 
d’aquesta falla, en passar falles es varen 
convertir en família. 

Ja en els altres anys em vaig enganxar a això 
d’anar a tot i vaig agafar algun que altre càr-
rec de delegat; potser que ho fera bé a ulls 
d’alguns i no tan bé a ulls d’altres, però com 
el títol d’aquest article anuncia, estava, sen-

se saber-ho, buscant al faller perfecte. Per 
suposat no cal dir que la perfecció és un 
concepte utòpic i que jo estava tan a prop 
d’alguna cosa remotament pareguda com 
puguen estar la plaça de bous de Xàtiva i 
l’institut IES Dr. Lluís Simarro.

Ara, en el present, estant al capdavant d’una 
falla junt a la meua junta gestora, reitere el 
que deia en el paràgraf anterior, l’acte de 
cercar al faller perfecte és el motiu que ens 
fa (als fallers realment implicats) seguir en-
davant més que el camí estiga ben difícil, 
espentar la comissió amb força i omplir-se 
d’orgull en vore l’agraïment de la teua gent. 

La cerca del perfecte no va de trobar amb 
sinó de 

formar-la entre tots els membres de la 
comissió, que cadascuna de les falleres 

abans, la mateixa que a mi em va fer tindre 
ganes de representar tan gran falla, inclús 

es va extingir, tornar a fer-la ressorgir amb 
força.

La creuada per trobar eixe tresor d’acon-

dubte, el repte més bonic i honrós que els 
membres d’una falla poden tindre per la 
seua comissió.

Álvaro Caldes i Gandia

Buscant el faller
El faller perfecte
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El caràcter tradicional de les Falles s’en-
tremescla amb una innegable vessant 
renovadora que, si bé, advoca per man-

tenir viva l’essència de la festa arriba com un 
torrent per a revitalitzar i activar alguns aspec-
tes que necessitaven un bon impuls. Doncs 
si l’entorn es mou i canvia, ho hauríem de fer 
també nosaltres?

hieràtics, hermètics... però segurament açò 
seria anar en contra del principi bàsic de les 
Falles: renàixer. El renaixement es basa en 
la reinvenció, en cremar lo vell per abraçar 
lo nou, apreciar el moment que ens envolta 
per adaptar-nos i ressorgir. Les Falles són la 
viva representació d’allò efímer.

Des del profund d’aquesta metamorfosi 
que ve disfrutant la nostra festa, hem vist 
com els fonaments d’aquesta s’han vist 
fortament sacsats. Alts components I+D 
en monument que any rere any presenten 
no sols novetats a nivell estructural i ma-
terial, sinó que van més enllà en l’aspecte 

El foc, passional i ardent, ens atrapa i ens 
reuneix entorn de construccions limitades 
en el temps: efímeres, sorprenents i emoci-
onals, les nostres arrels ens porten a obser-
var-les, i analitzar-les sabent que el temps 
ha començat a córrer i inevitablement amb 

la mateixa passió que les adulem, el foc les 
abraçarà per a poder començar de nou.

Descentralitzant el saber i la cultura po-

barri de la ciutat.

Des de fa ja alguns anys, hem entés la nostra 
obligació cap a la cultura popular generant 
noves oportunitats que han sabut facilitar 
tant les institucions públiques, organitzaci-
ons falleres i les pròpies comissions.

On anteriorment trobàvem elements que 
passaven absolutament desapercebuts ara 
els entenem com els grans transmissors 
dels avanços, aprenentatges i evolució en 
la nostra festa: els Llibrets.

Això ha sigut possible gràcies a una sèrie 
d’aspectes fonamentals com l’assumpció 

del nostre paper en 
el marc de l’evolució 
etnològica, cultural i 
popular entenent les 
falles com un pro-
ducte cultural multi-
disciplinari.

Som agents de co-
municació?

Atés el principi fo-
namental del canal 
comunicatiu bàsic 
en el qual trobem un 
emissor-missatge-re-

ceptor, fermament ho som. 

Però, per un moment, obviem la formació 
bàsica que tots estem plantejant als nostres 
caps: artista-monument-audiència i plante-
gem una alineació molt més compromesa 
amb la divulgació, allunyada de l’efemèride i 
que siga la nostra petjada en el temps:

Equip editor-missatge-lectura universal.

a la promoció del llibret com a mitjà trans-
missor de cultura, així com implícitament el 
desenvolupament d’estudis, assajos i mate-
rial d’investigació sobretot aquell actor que 
ha intervingut en el desenvolupament de 

Es tracta de visualitzar el llibret com una 
plataforma genuïna d’expressió lliure, sen-
se límits literaris, ni crítics, ni de forma -tam-
poc format-. Un producte que resulta de 
l’associació o reunió d’un grup de persones 
amb actitud creativa i, certament, crítica. Un 
element que ha de donar cabuda al talent, 

oberta de gaudir de la cultura, no lligant-ho 

al tradicional; una mirada endavavant tren-
cant les nostres barreres autoimposades i 
deixant que l’entorn ens espente a dibuixar 
noves formes col·laboratives i d’expressió.

Arriba un moment en què es creuen espre-
mudes totes les idees, existeix la sensació 
que és impossible fer un tan bo com el de 
l’any anterior. 
perquè cada vegada són més les comissi-
ons que aposten per aquestes obres i ho 
fan, a més, introduint innovacions, tant tec-
nològiques com editorials, que les conver-
teixen en autèntiques enciclopèdies no sols 
de la festa, sinó del seu entorn més pròxim.

És complex iniciar un projecte en foli en 
blanc, la casella número u. El barroquisme 
lligat intrínsecament a la festa fallera ha fet 
un pas al costat per a obrir-se a nous horit-
zons amb publicacions que beuen del dis-
seny contemporani i prenen forma fruit de 
les sinergies entre fallers i col·laboradors 
externs amb els quals aportar noves idees i 
generar un debat que ens faça pensar.

Andrea Delegido i Terol

Buscant el llibret
Una volta de rosca: Llibret 2.0
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Dia 16 de març..., em desperte i prepa-
re tot el necessari per a aquest dia, ho 
tinc tot en ordre, la dessuadora i tota 

la resta preparada. Amb el formigueig al meu 
estómac, em dispose a eixir de casa en direc-
ció al lloc on comença la despertà i, és clar, 
vaig abans de l’hora en què havíem quedat ja 
que és el primer dia de falles i tenim moltes 
ganes de començar a gaudir-les.

-
vem esperant, encenen la traca i... COMEN-
ÇA LA CERCAVILA. Sona la caixa a ritme de 
pasdoble i comença a sonar “Pérez Barce-
ló”. Els fallers i falleres passegen pels car-
rers per animar el barri, avisant els veïns i 
veïnes que les falles ja han començat.
Ups..., perdoneu que no m’hagi presentat.
El meu nom és Pablo i, sóc un músic de la 
xaranga.
  
Així és, els músics també esperem amb 
molt d’entusiasme que arriben les festes fa-
lleres per poder gaudir-les. Moltes vegades, 
entre músics i fallers, es crea un vincle tan 
bonic que ens fa assaborir les falles d’una 

gran estima als fallers i falleres que formen 
la comissió, que pot durar per sempre.

Us imagineu unes falles sense una banda 
de música? 

Sincerament seria impossible, la música 
forma part del tresor de la nostra festa, 
jo no m’ho puc imaginar. Per exemple seria 
inimaginable, no escoltar la nostra música 
quan arriben les presentacions i els músics, 
darrere dels fallers, els acompanyen per 
arreplegar a les falleres majors a ritme de 
pasdobles i veure-les sortir dels seus res-
pectius domicilis amb el pasdoble “Valèn-
cia” del Mestre Padilla Sánchez i, després, 
acompanyar-los al teatre per a la presen-
tació.

O, el dia de les cavalcades, quan els mú-
sics acompanyen als fallers majors i als 
més menuts a passejar per l’albereda, 
amb pasdobles o arranjaments de música 
de moda, per tal de lluir les disfresses tan 
divertides i gracioses que s’han posat per 
a l’ocasió. I, per descomptat, poder veure 
eixa carrossa que tant de temps i esforç els 
ha portat confeccionar-la, passar per da-
vant de la tribuna de la Junta Local Fallera. 

Fins i tot, el dia de l’ofrena, un acte tan 
bonic i estimat per molts fallers i falleres 
per fer l’ofrena a la mare de Déu de la 
Seu. O l’últim dia de falles, el dia 19 de 
març, quan baixes des de Sant Josep en 
tot moment acompanyat de la banda de 
música.

Hi ha quatre dies especials a la Província 
de València que s’escolta música per tot 
arreu dels pobles o ciutats. Moltes són 
les persones que viatgen per tal de gaudir 
d’aquesta festa tradicional i veure els ves-
tits fallers, els monuments fallers i poder 

 

món de les falles sense una banda de mú-

sica fent sonar els pasdobles pels passa-
carrers, ja siga en l’entrega de premis, en 
la despertà o en la recorreguda fallera. La 
música festera sempre té un toc especial 
per tal d’animar, més si cap, als fallers a viu-
re al màxim possible de tots els seus actes. 
Per tant, la música i les bandes de música 
són un gran tresor que podem gaudir en 
aquesta festa tan pròpia de València.

Pablo Guinart Juan

Buscant la música
La música i les Falles, 
una relació inseparable
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Sóc faller molts anys i he viscut molts 
canvis al programa d’actes.

Però aquest any s›estan presentant molts 
canvis als actes tradicionals de sempre, per 
part de la nostra junta local.

Comptem amb un programa d’actes molt 

El primer acte que tenim són els jocs de 
saló, un acte que se celebra en estiu cada 
dijous del mes de juny i juliol, però enguany 
s’han allargat un poc per la mala gestió per 
part de la nostra junta local.

Després continuem amb la celebració del 
nostre mig any que tradicionalment abans 
se celebrava a la nostra estació d’autobu-
sos de la ciutat de Xàtiva, tant la comissió 
gran com la comissió infantil, però des de fa 
uns anys estem celebrant-los en llocs dife-
rents: la comissió gran a l’estació i els infan-
tils a l’albereda de la ciutat. Tot s’ha de dir 
que els canvis que s’han realitzat en aquest 
acte no són de gran millora. Tan sols hem 
d›observar la poca col·laboració dels nos-
tres infantils al seu mig any faller i la mala 
organització de les taules al mig any major.

El ral·li faller
Antigament celebràvem el ral·li recorrent 
amb un vehicle tunejat (amb disfresses, 

fent crítica d’alguna pel·li, sèrie o història) 
cada casal de les 19 comissions que tenim 
a la ciutat i fent una sèrie de proves que 
prepara cada comissió, amb gran quantitat 
de premis: disfressa, cotxe, temps, puntu-
ació.

El canvi, des del meu punt de vista, ha si-
gut per a millor, per la quantitat d’accidents 
que sempre ha tingut el nostre ral·li.

Actualment, fem els autos bojos. És un acte 
que té pocs anys i poques falles col·laboren 
en aquest acte. Cal destacar que la nostra 
junta local no està fent gran cosa perquè 
aquest acte tinga més repercussió en la 
nostra ciutat.

I cride l’atenció al públic perquè vinga a dis-
frutar d’aquest acte, que és una passada.

Concert de pasdobles
És un acte que té pocs anys, la nostra ban-
da de la ciutat es prepara uns pasdobles 
per a interpretar i un per a la nostra Fallera 
Major de Xàtiva.

És un poc tostó per a qui no li agrade esta 
varietat musical, però jo com a músic que 
sóc, em sembla molt bona idea i iniciativa. 
Enriquim la cultura musical i li posem nom 
a un pasdoble que està dedicat a la nostra 
Fallera Major de la ciutat.

Cavalcada del ninot
Com ja he dit abans, sóc faller des de ben 
menut i he viscut les cavalcades a febrer i 
octubre, però des de fa un any, per culpa 
de la covid, tornem a tindre la cavalcada en 
febrer.

És un acte que, a poc a poc, a la nostra ciu-
tat ha anat perdent força i protagonisme, i 
s’està convertint en un motiu per a disfres-
sar-se i fer festa. Molt bona imatge no do-

Aquest any hem escoltat diferents propos-
-

car les dues cavalcades, la major i la infantil.

Per la meua part estic un poc d’acord en 
aquesta proposta, però també crec que 
com sols tenim una cavalcada decent, que 
és la infantil, allò que està bé no s’ha de 
canviar.

No vull profunditzar molt en aquest tema, 
perquè si no escriuria 4 pàgines.

La crida
En aquest acte hem de destacar la macro-
despertà que té lloc a les 8 del matí pel casc 
antic. És un acte que amb el pas del temps 

la col·laboració i implicació de les diferents 
comissions de Xàtiva. Per la vesprada tenim 
la crida que es realitza a l’ajuntament de 
Xàtiva. Cal destacar de l’any passat el pro-
jector nou que ha donat més nom a la crida 
de Xàtiva, i a continuació també fan entrega 
dels premis del ninot, que per la meua part 
em sembla un acte molt bonic, i que siga el 
mateix dia que la crida fa que la gent acu-
disca a la gran festa de la crida a la porta de 

fa a Xàtiva. Crec que la junta local està fent 
una bona gestió en aquest acte.

Dinar de germanor
Antigament, el dinar de germanor tal i com 
el coneixem ara, se celebrava a la nit en un 
sopar de gala en un saló de la nostra ciutat.

Ja fa uns anys que van intentar fer un dinar 
a les instal·lacions del pàrquing del pavelló 
de volei, i segons sembla, és un acte que 
agrada molt al col·lectiu faller, ja que tenim 
festa amb orquestra (tot un èxit).

El que sí que m’agradaria recalcar és que 
es tracta d’una festa per al col·lectiu faller, 
no per a tota la gent de Xàtiva. S’hauria de 
controlar més l’entrada al recinte, ja que és 
un acte per a les falles.

Francisco Cabrerizo i Soler

Buscant els actes
Canvis al programa d’actes faller
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“Aquell que vulga tornar a fer falla, 
el divendres farem una reunió en el 
bar el Malagueño”. D’aquesta frase 

escrita a una pissarra que es va penjar a la 
Plaça Sant Jordi va nàixer l’any 1987 l’actu-
al Falla Sant Jordi, promoguda per algunes 
persones que temps enrere havien format 
part de la desapareguda “Falla San Jorge y 
adyacentes”. D’aquesta frase, ja mítica per 
a l’imaginari col·lectiu de la nostra falla, 
destaque no solament l’objectiu (constituir 
una comissió fallera), sinó tot allò que per 
a mi va implícit al missatge: Una convoca-
tòria oberta a tots els veïns i veïnes de la 
zona, sense importar qui o com eren, per 
tal d’unir-se, col·laborar i treballar per uns 
objectius comuns, i amb un element verte-
brador, el barri.

El barri, no entés com a sistema d’ordena-
ció urbana d’un poble o ciutat, sinó com 
un conjunt d’elements que formen una 
identitat diferenciadora i pròpia, on entren 
en joc relacions humanes, econòmiques, 
batalletes, tradicions, personatges peculi-
ars i il·lustres i, també, necessitats i reivin-

en la qual s’ubique. D’entre tots aquests 
elements cal destacar també el teixit asso-

ciatiu del barri, en aquest cas, l’existència 
d’una comissió fallera, però… com entén la 
falla el barri i el barri la falla?

Potser vos ha estranyat llegir que sóc faller 
des de fa menys d’un any, però en realitat, 
la Falla Sant Jordi sempre ha estat present 
d’alguna manera en la meua vida i la de la 
meua família, en primer lloc, perquè sóc del 
barri (visc a un minut del casal i a dos de 
la plaça), i en segon lloc, per les relacions 
socials i amistats que han fet que després 
de 27 anys decidira formar-ne part. Però, 
de la mateixa manera, he viscut tota la vida 
sense ser faller, com a veí del barri, i des 
d’aquesta perspectiva, 
les falles tenim encara moltes assignatu-
res pendents pel que fa a la relació amb 
el barri i les persones que el formen. No 
se sorprendrà ningú quan parle, per exem-
ple, de crits o discussions a altes hores de 
la nit, música forta, cristalls trencats, gots a 

i brutícia, llançar coets dintre de la font o 
del clavegueram, o trobar-te de sobte una 
tanca tallant el carrer que fa impossible 
l’eixida amb vehicle durant hores sense 
haver rebut cap classe d’avís, entre moltes 
altres. Aquestes coses, relacionades prin-

Setmana fallera 

L’entrega de premis
L’entrega se celebra a l’ajuntament, un acte 
on es concentren totes les falles per a fer el 
lliurament de premis.

Cal destacar que per megafonia no s’escol-
ten massa bé els premis per la gran quan-
titat de gent que som fent soroll i festa a la 
porta de l›ajuntament. Pense que la junta 
local hauria d’instal·lar unes pantalles ge-
gants perquè la gent que li agrada conéixer 
els premis, puguen observar l’acte.

La recorreguda
La recorreguda és un acte de la setmana fa-
llera que està patint molts canvis, ja que és 
un acte que per part de la junta local volen 

acte per a disfrutar la gent fallera amb un 
recorregut controlat per la policia local, per-

que cada comissió tinga el seu recorregut.

Crec que és una mala gestió pel descontrol 
que es pot provocar. 

L’ofrena
L’ofrena és un acte molt bonic, ja que tots 
ens vestim amb les nostres millors indu-
mentàries per a fer l’ofrena a la nostra 
Mare de Déu.

Abans em semblava millor que la imatge 
estiguera situada en la plaça de la Seu, ja 
que a tots no els agrada entrar a l’església.

Sant Josep
Sant Josep és l’acte més bonic de tota la 
setmana fallera.

En Xàtiva tenim la sort de tindre una ermita 
amb el nom del nostre patró de les falles 
(Sant Josep). Cal dir que és un acte que es 

“mascletà”.

Ernesto Cuenca Martínez
Professional de Joventut i Participació, 
i membre de la Falla Sant Jordi

Buscant el barri
Falla sense Barri, Barri sense Falla.
Tu per ací i jo per allà
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cipalment amb el civisme i les normes de 
comportament, i que en el cas concret de 
la nostra comissió es té cada vegada més 
cura per tractar d’evitar, són d’aquest tipus 
de fets que allunyen a les falles dels seus 
veïns i veïnes, generant rebuig i donant-nos 
una imatge de típics “veïns problemàtics” 
que ens amarguen l’existència (d’aquests 
també en tenim alguns al barri), sobretot 
durant el mes de març. Per això, crec que 

davant les falles per a propiciar la nostra 

i la cura dels veïns i veïnes en el centre 
de les nostres accions, traduït en maneres 
d’actuar i normes internes de funcionament 
concretes tan bàsiques com tindre cura de 
la música i dels crits pel carrer, informar el 
veïnat quan vaja a organitzar-se alguna ac-
tivitat que puga causar alguna molèstia o li-
mitació, penalitzar comportaments incívics, 
recollir el fem i les deixalles que generem, 
o, per exemple, tendir cap a la insonoritza-
ció parcial o total dels casals en la mesura 
de les possibilitats de cada comissió.

Això, en principi, hauria de minimitzar en 
gran manera aquest impacte negatiu i mi-

llorar la imatge que projectem, però no 
com una solució directa per a afavorir la in-
tegració de la falla al barri, solament útil per 
a deixar de ser “molestos”, però tu per ací i 
jo per allà. “Juntos pero no revueltos”. Pot-
ser per la meua vinculació al món de l’asso-
ciacionisme i els meus estudis en Animació 
Sociocultural, pense que els reptes de les 
falles en aquest sentit podrien ser encara 
més ambiciosos. En el meu món ideal, això 
passa per ser sabedors de les problemàti-
ques del barri, que també ens afecten, i im-
plicar-se en el desenvolupament i la millora 
de les condicions de vida del mateix. No so-
lament a través de les crítiques satíriques 
en els monuments o en la cavalcada, sinó 
escoltant i parlant amb el veïnat, treballant 
conjuntament amb col·lectius o associaci-
ons del barri, o traslladant a l’administració 
pública propostes que milloren el nostre 
entorn. 
capacitat transformadora que tenim i que 
de vegades no utilitzem, o li posem més 
interés quan es tracta de reivindicar i de-
fensar els nostres propis interessos. A ban-
da, per a dinamitzar el barri, serien mesu-
res molt positives tractar d’organitzar més 
activitats obertes, per exemple, dinars po-

pulars a la plaça com el passat concurs de 
cassoles d’arròs al forn, o col·laborar amb 
altres associacions de la ciutat que eduquen 
en valors a infància, adolescència i joventut 
convidant a tots els xiquets i xiquetes del 
barri, o activitats culturals dirigides a un pú-
blic més adult, cinema d’estiu, teatre, etc. 
Això, clar, passa per invertir menys en no-
saltres i fer-ho també de portes cap a fora. 

seu casal, que siga amable, familiar, propera 
i respectuosa. Així és com vull entendre jo la 
germanor.

Per a mi, la falla és també el meu carrer, la 
font de la Plaça Roca, el forn de Bati, la pla-
ceta Sant Jordi, els nostres veïns i veïnes, les 
cases mig enderrocades, o la nostra compa-
nya Inés Soler Murillo tocant cada any a la 
porta de la casa dels meus avis -que residi-
en al Carrer les Santes- per a preguntar-los 
com estaven i donar-los un exemplar del lli-
bret, un llibret com aquest del que m’ha fet 
molta il·lusió participar. Anem a tot, també 
amb el nostre barri.
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Hola a totes i tots qui esteu llegint el 
meu article. Sóc un falleret que aquest 
any m’han donat l’oportunitat d’escriu-

re al llibret de la comissió, eixe que els majors 
li donen tanta importància dient que és l’únic 
que queda després de cremar la falla. M’han 
dit que puc escriure tot el que pense en re-
lació amb el que pense sobre la situació dels 
infantils a la festa de les falles. Doncs així serà; 
agafeu-vos fort que vénen corbes.

A mi de la festa de les falles m’agrada tot, 
doncs com tinc pocs anys de vida estic desco-
brint-la i no tinc on escollir encara. No obstant 
això, si em donaren a triar quin és el meu mo-
ment preferit, diria que és la setmana fallera, 
ja que aquests dies són els que més temps 
passe al casal amb els meus amics. També 
està la gent major, que no veig mai, fent molt 
de comboi amb la resta de fallers, on regna la 
germanor, o això és el que diuen ells.

El problema és que quan s’acaben eixos 5 
dies màgics, he de posar el comptador de 360 
dies un altra vegada en marxa, per comptar 
els dies que queden per tornar al casal a viu-
re un ambient lleugerament paregut, perquè 
durant l’any, entre que no hi ha actes i no 
s’organitza res a la meua comissió, no torne a 
entrar. Bé, a actes em referisc per als infantils, 
ja que els majors sempre estan en que tenen 
alguna festa d’eixes del gotet en la mà. No sé, 
estaran ja cansats de sempre la mateixa festa, 

beure’s el líquid per alleugerar-lo, encara 

Si m’haguera de posar a comptar els ac-
tes que tenim els infantils al programa 
d’actes, ho podria fer amb els dits de la 
mà. Acompanyeu-me a comptar-los: Mig 
Any, Ral·li, PlayBack, Cavalcada del Ninot i 
berenar infantil, bé l’últim sols si hi ha Fa-
llera Major Infantil o President Infantil, per-
què si no poca cosa hi ha. Dels quatre pri-

un pensat i fet, en el sentit que ens porten 
al lloc que siga per a fer unes activitats en 
què m’ho passe d’allò més bé, però açò és 
sols durant unes poques hores. 

Després tenim el PlayBack i la Cavalcada 
del Ninot, que són actes que necessiten 
de certa preparació al casal, encara que 
aquesta preparació de vegades sempre 

-
saltres. Per a la Cavalcada tan sols mun-
tem un dia, si això, a provar-nos una dis-
fressa que han fet les nostres mares i poc 
més, mentre que per al PlayBack muntem 
al casal unes poques setmanes abans de 
l’acte per assajar un ball d’allò més senzill. 
Encara que els últims dies hem escoltat 
que a aquest últim acte no hi ha concurs 
i les vegades que anem al casal a assajar 
s’han vist reduïdes, igual que el temps de 
la cançó.

aquests actes és que els majors són els 
que decidixen quan ens ho hem de pas-

tot moment. Pareix que els adults miren 
poc pels infantils i ells són per a nosaltres 
un espill on mirar-nos per a cada acció que 
realitzem. No obstant això hi ha moltes ac-
cions que no són ben vistes per la resta 

d’adults. Quan es perd un premi s’ha d’in-
sultar al jurat, si no hi ha un banderí en joc 
no he de fer feina, o que la festa del gotet 
és l’única que hi ha en falles, són idees que 
se’ns queden a la ment, que repetim sen-
se adonar-nos-en i que no ens parem cap 
segon a pensar si és correcte o no, si és el 
que fan els adults estarà ben fet.

Finalment, els infantils volem tindre veu 
en aquesta festa on sols poden deci-
dir els adults, com a la vida en general. 
Obrir més espais de decisió dirigits a que 
els menuts decidisquen el que ens afecta 
com fan els adults, una de les coses sí que 
els volem imitar i que pensem que són 
correctes. No volem que els adults diguen 
quan muntem al casal a assajar, a menjar 
o, simplement, a passar l’estona. Volem 
muntar quan ens done la gana per a gau-
dir de qualsevol moment. Per resumir, els 
xiquets i xiquetes que formem la festa sols 
volem que ens escolten.

Falleret de casal

Buscant els infantils
Sols volem que ens escolten
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Les falles hem demostrat la capacitat 
d’adaptar-nos davant els reptes que 
la societat ha anat marcant durant les 

últimes dècades. És cert que alguns canvis 
han costat més d’assumir que altres, i d’altres 
no es vol sentir ni parlar, però arribaran. Hem 
avançat en la uniformitat i respecte cap a la in-
dumentària fallera, la igualtat entre les dones 
i els homes, la posada en valor de la comissió 
infantil dins de les comissions, la creació de re-
gidories específiques per a les falles i un llarg 
nombre d’avanços que, a més, podríem con-
cretar i ampliar-ne més en el cas de la nostra 
ciutat. Però no podem deixar de banda que 
són molts els reptes que tenim per davant i 
alguns estan començant a agafar popularitat, 
perquè no puc ser jo Faller Major de la meua 
falla o de la ciutat?

Podríem fer un retorn al passat per tal de 
fer una valoració d’alguns del avanços que 
hem aconseguit en les últimes dècades des 
de la mirada de les persones que formaven 
part de la Falla San Jorge abans de desa-
paréixer, posant-nos en la seua pell i en el 
context dels anys 60. Aquest exercici ens 
farà vore que quan es planteja canvi sem-
pre hi haurà reticències al principi, però 
sempre hem de pensar en el futur. Com 
seria aquella reunió dels anys 70 en què es 
planteja que les dones i els homes han de 
pagar el mateix o inclús que les dones dels 
fallers homes han de pagar la seua quo-

ta per tenir els mateixos drets d’un faller? 
Com seria aquella reunió en la qual es plan-
teja que la presidència de la falla no estiga 
formada per una sola persona i siga una 
Junta Gestora? Com seria aquella reunió on 
es planteja que una dona o un grup de do-
nes ostenten la presidència de la falla?
Quan ens enfrontem a un canvi estructu-
ral, o de sentit comú, sempre van a haver 
persones que consideren que s’està po-
sant en risc la nostra festa o que se li es-
tan restant drets com a faller. Però moltes 
vegades amb el temps ens adonem que és 
més bé al contrari, “Adaptar-se o morir”. En 
l’actualitat em dóna la impressió que hi ha 
un assumpte sobrevolant-nos i que volem 
evitar o tractem amb una certa burla, cal-
dria deixar les bromes de banda i valorar 
un nou avanç necessari. 

Presidència de la falla. D’una banda trobem 
la dona que ostenta la imatge representa-

per a la qual els fallers ens unim per tal de 
fer un any bonic i inoblidable per a ella. Cui-
dem al màxim tots el actes perquè siguen 
perfectes i eixe any serà recordat com el 
seu. D’altra banda està la presidència, una 

-
litat, és la persona o persones encarrega-
des de la gestió i contractació junt a les per-
sones que conformen les vicepresidències 

o els diferents càrrecs de la Junta Directiva. 
La presidència pot estar formada per una 
sola persona o per un grup de persones 
formant una Junta Gestora i poden ser tant 
homes com dones. El mateix ocorre amb la 
comissió infantil, les xiquetes han de ser Fa-
lleres Majors i els xiquets Presidents Infan-
tils en un paper d’acompanyant de la FMI, 
en aquest cas té menys sentit encara, ja 
que ambdós ostenten un càrrec represen-
tatiu que podria ser ocupat per un xiquet 
o xiqueta. Però com “tota la vida ha sigut 
així” no es pot canviar, de fet quan les fa-

de substituir per una xiqueta o xiquet en 
els seus respectius càrrecs o inclús per un 
membre de la comissió major.

Al pensar en quins són els problemes o 
inconvenients que hi ha perquè un home 
ocupe el càrrec representatiu de Fallera o 
Faller Major són ben pocs o més bé sols un: 
“Total la vida ha sigut així”. Per a mi aquest 
càrrec és representatiu i per això no trobe 
cap problema, és cert que aquelles perso-
nes que ho plantegen des del punt de vista 
de: “són les dones les úniques que poden 
ocupar aquest càrrec”, eixes persones sí 
trobaran problemes, però no entraré a fer 
una valoració sobre aquest assumpte, ja 
que en un article no podria resumir-ho. Po-
dría ser una bona temàtica per a un llibret.

Tenim referents directes e indirectes que 
mostren la viabilitat de l’aplicació d’aquest 
canvi en les falles de Xàtiva particularment. 
A València aquest any hi ha hagut un Faller 
Major, Raül Puerta va ser exaltat com a tal a 
la Falla Borrull-Socors aquest 2023. A més 
a més, en la nostra ciutat hem vist com la 
Música Vella ha permés que un home fora 

ostentat una dona.

De forma anecdòtica voldria contar el que 
va ocórrer aquest any en la presentació de 
la Fallera Major de Xàtiva, la Falla Passeig va 
complir l’obligació de representar a la falla 
en l’acte de la JLF, però en aquesta ocasió 
van participar dos homes. En un primer 
moment va ser motiu de rialles i increduli-
tat per part d’alguns que estavem allí, però 
pensant-ho bé, quin és el problema? 

Considere que ens trobem en un moment 
en el què les falles estan obertes a can-
vis i la societat estaria al nostre costat en 
aquest aspecte majoritàriament, a més de 
donar-nos a conéixer com a una festa in-
tegradora, capacitada per a adaptar-se als 
nous temps i moderna. És cert que caldria 
parlar, debatre i arribar a acords en molts 
aspectes, però res al que no es puga arri-
bar a acords. No hauríem d’esperar que un 
faller diga en una assemblea que vol ser Fa-
ller Major i vol saber per què no pot ser-ho, 
de la mateixa manera que no hauríem d’es-
perar que una xiqueta o xiquet diga que 
vol ser Faller Major Infantil o Presidenta 
Infantil sense tindre una resposta consen-
suada. No és una invenció de les persones 
que pensem que seria possible i necessària 
aquesta regulació, a més estic segur que te-
nim en la ment homes que voldrien ser-ho 
o xiquets que no han sigut FMIs però po-
drien haver gaudit de l’experiència siguent 
PI o al revés. 

Guillermo Delegido Terol
Faller i amant dels canvis

Buscant la igualtat
Mama, vull ser Faller Major!
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No es tracta de propiciar un canvi radical 
sense un consens, segurament aquest can-
vi a les falles serà més senzill que a nivell 
ciutat, però no aconseguirem aquest repte 
o, almenys, no serà un motiu d’unitat si no 
s’arriben a consensos. És necessari parlar, 
debatre i actualitzar els nostres estatuts. 
Acordar quina seria la vestimenta a utilitzar 
per part del faller major en els actes, quin 
paper tindrà la banda i si el FM la utilitzaria 
o si se substituiria tant per a homes com 

Tan sols hauríem de pensar la manera 
en què adaptaríem allò existent a un nou 
temps, a una nova manera de veure la fes-

que tindria, per exemple, i degut a la situa-
ció econòmica actual i que se suma a la crisi 
que veníem arrossegant des de 2008, mol-
tes comissions no aconsegueixen tindre 
dues Falleres Majors i a la gran majoria ens 
costa molt. Si anys enrere hagueren pogut 
ser FM els homes o xiquets, hauríem tingut 
el mateix problema? La resposta no la sa-
bem, però de segur que tindríem més pos-
sibilitats per cobrir càrrecs representatius 
que uneixen la comissió i fan que els fallers 
i falleres treballen durant tot l’any perquè 
els representants tinguen un bon record, 
com ja he comentat abans.

Evidentment, no estem parlant d’un canvi 
d’un dia per a un altre. Hi haurà falles que 
donaran el pas abans i altres que tarda-
ran dècades, de la mateixa manera que no 
són benvingudes les Juntes Gestores, o no 
s’igualen les quotes entre homes i dones 
on els homes paguen més que les dones. 
Altres comissions es pensen modernes per 
no reservar el lloc al president o la directiva 
i la JLF ja ho té tot fet per haver aconseguit 
que una dona siga Presidenta. Compte, ja 
era hora!

En els últims anys les dones han aconseguit 
poder estar al capdavant de les comissions, 
però el camí no va ser fàcil. Podríem pre-
guntar a les primeres dones presidentes 
per conéixer les seues experiències per-
sonals, algunes ens contarien que inclús 
van haver candidatures “in extremis” per 
evitar que “el poder” caiguera en mans 
d’una dona. Anys després cap falla presi-
dida per una dona ha desaparegut i al re-
mat el temps ha donat la raó a la necessitat 
d’aquest canvi.

Faller Major, Faller Major Infantil i Presiden-
ta Infantil. Esperem que en uns anys no siga 
un repte i siga una normalitat. En les falles 
no haurien d’haver barreres, segurament 
el problema pel qual un home siga Faller 
Major seran els problemes que posen els 
mateixos fallers. Estic il·lusionat per saber 
quina serà la reacció dels fallers de Xàtiva 
que lligen el meu article, especialment els 
fallers i falleres de la meua falla. M’agrada-
ria que la meua falla fora de les primeres en 
adaptar-se i fer possible que tant les dones 
com els homes puguen representar a la co-
missió. Estic segur.

Moltes vegades quan se’t presenta 
un projecte, intentes ser el més 
objectiu possible. Apel·lar a les 

emocions pròpies no és una bona estratè-
gia, ja que pots pecar que el públic no puga 
entendre les mateixes idees que tu vols 
plasmar en el resultat final i com a disse-
nyadora gràfica, això vol dir que no he fet 
bé el meu treball. Però m’alegre que aquest 
cas haja pogut posar tota l’estima que tinc 
per les Falles de Xàtiva que tinc i desenvo-
lupar-lo de forma que jo estiga contenta i el 
públic ho estiga també.

Quan vaig llegir les bases per primera volta 
se’m va vindre sols una idea. Una molt sen-
zilla de forma visual, però intentant evitar 
repetir els mateixos elements que es gas-
ten en tots els cartells de les falles. A l’hora 
d’innovar en un concepte com el que són 

 
Com he comentat anteriorment, el públic 
té a entendre la idea, el concepte, el missat-
ge… I si li lleves elements com la fallera, el foc 
o un ninot de falla per un cartell de falles, és 
com si intentares fer un arròs al forn amb 

arròs al forn. Per això se’m va ocórrer que, 
per substituir l’element de la fallera per una 

-

I clar, per reforçar que eren les Falles a Xà-

que semble una idea molt obvia, aquestes 
són les idees que millor funcionen. Alesho-

falda fallera per dibuixar una part de les se-

l’envolten, menys és més. Ja tinc la idea per-
fecta, on introduïsc un element nou al con-
cepte de falles i on tots els fallers se senten 

no tenen indumentària, però igualment 
contribuïxen molt a les seues comissions… 
i tampoc és una cosa representativa de la 
nostra ciutat… És així com vull representar 
al poble de Xàtiva? Amb un cartell genèric i 

les comissions? No, no… Així no pot ser… I 
aleshores? Què faig?

Normalment en aquest punt del projec-
te tornes a tindre el llenç en blanc i per a 
molta gent que treballa en el món creatiu, 
és el primer que es vol evitar, l’anomenat 
“Síndrome del foli en blanc”. Aquesta sín-
drome ens crea una por que ens impedix 
crear qualsevol mena de contingut i tot el 

Susanna Martínez Gomar
Dissenyadora del cartell anunciador 
de les Falles de Xàtiva 2023

Buscant el disseny
La Falla municipal
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que crees, es fa de forma massa ràpida, 
sense tindre cura dels detalls i et crea una 
aprehensió que fa que et deixe d’agradar 
el teu treball. En el meu cas, va ser deixar 
passar els dies sense atrevir-me a mirar el 
treball. I és aquí, quan necessites un poc 
d’ajuda externa per tornar a recol·locar-te 
en els teus objectius. Gràcies a parlar de 
les meues inquietuds amb ma mare (què 
faríem sense les mares que es preocupen 
per nosaltres) em va proposar diverses 
idees que em podrien ajudar. Una era el, 
d’alguna forma, representar a totes les co-
missions de la nostra ciutat. Clic! Aquesta 
és la solució. Si anara a ser un cartell per a 
les Falles de Xàtiva, quina millor forma de 
plasmar el concepte que aquesta?

Al principi vaig pensar a dividir el cartell en 
19 parts, on poder fer xicotetes icones que 
representarien a cada falla, tot i que no te-
nia ni idea de com representar-les. La for-
ma més evident era l’ús dels seus escuts, 
però per a això no val la pena calfar-se tant 
el cap ni invertir molt de temps. D’aquesta 
forma sols fa falta descarregar els 19 es-
cuts i col·locar-los en el cartell i ja està. No, 
no quan un treball mereix tant la pena a 
nivell d’aportació a la meua carrera com a 
escala personal. Per a poder representar 
totes les 19 comissions vaig haver de se-
guir una llista d’instruccions de com arribar 
a una bona representació de cada falla.
Primer pas: Apuntar-me totes les falles de 
la ciutat de Xàtiva per a poder tindre un 
seguiment de totes les dades de cada una 
d’elles.

Segon pas: Invertir un dia sencer en llegir 
la història, l’actualitat, tradicions que tin-
guen arrelades, el seu funcionament, d’on 
ve el seu nom, el perquè del seu escut, etc. 
de cada una de les comissions.

Tercer pas: Anotar dades rellevants de tota 
la informació recopilada i gastar aquests 
conceptes per al teu treball. 

Quart pas: Esbossar i il·lustrar les diferents 
falles totalment diferents basant-nos en 
els conceptes que hem recapitulat.

Com havia esmentat abans, al principi vaig 
pensar a dividir el cartell en 19 parts, on 
poder fer xicotetes icones que represen-
taria a cada falla, però em vaig adonar que 
tardaria més a trobar una divisió equitati-
va que en la creació de les mateixes ico-
nes, perquè tampoc volia que donara la 
sensació que una falla fora més que altra. 
Però també, després de la investigació a 
les comissions, em vaig adonar que algu-
nes falles no havien compartit tot el que 

-
ment noves o bé perquè per alguna raó in-
terna no han vist necessari compartir-ho. 
Així que a l’hora de representar-les vaig tri-

una tradició que sols tenen a la seua falla, 
com la traca quilomètrica de Juan Ramón 
Jiménez, per un element arquitectònic d’on 
planten la seua falla, com la torre de la pla-

basa el nom de la comissió, com el pintor 
Josep de Ribera, de la falla Espanyoleto, 
i per últim, tampoc vaig descartar l’ús de 
l’escut com a representació, com el drac 
de la vostra falla, Sant Jordi, això sí, adaptat 
al meu estil de dibuix. A partir d’ací ja és 
hora de la composició. Després de descar-
tar la divisió de les 19 parts, buscant entre 
referències de cartells d’anteriors anys, em 
vaig topar amb els esbossos dels artistes 
fallers i la idea de fer una falla on cada ni-
not fora una comissió va sorgir sense po-
der evitar-ho. També la meua idea era fer 
una composició on es seguiria l’ordre de 
falla per antiguitat, és a dir, que el ninot 

falla del Cid, ja que és la més antiga, però a 
mesura que avançara el cartell, era inviable, 
això sí, no li podia llevar aquella importàn-
cia al Cid i es va quedar com al ninot cen-
tral, la jutgessa fallera.

I el lema? En les bases es demanava do-
nar-li un lema al nostre cartell, i sent sin-
cera, no em vaig calfar molt el cap, és un 
dels avantatges de connectar tant amb un 
projecte. El seu lema va ser “La Falla Muni-
cipal”. Simplement, em vaig recordar del fet 
de quan jo sols era una fallereta a la meua 
comissió Benlloch - Alexandre VI, el dia de 
l’entrega de premis vaig arribar a divisar 
una falla al costat de l’ajuntament “Com la 
falla de València!” recorde pensar, i era la 
falla de l’ajuntament, la del poble. I és un 
concepte que reforça el meu objectiu en 
aquest cartell, perquè si anava a fer un car-
tell per a celebrar les falles de Xàtiva, el car-
tell aniria a ser per a les falleres i fallers de 
les nostres comissions.

Per últim, vull destacar que sempre he vol-
gut dissenyar per a la gent. Que se senta 

dissenys. I al guanyar el concurs, el que 

en si. Era el fet que cada falleret i falle-

estima al cartell. I també descobrir que 
famílies senceres, donava igual si eren fa-
lleres o no falleres, van seure una estoneta 
totes juntes al joc de “Has trobat totes les 
falles?” Perquè que el teu cartell faça que 
les famílies passen un moment junts jugant 
i passant-ho bé és una emoció impossible 
de descriure com artista.

Gràcies fallers per l’estima que m’heu fet 
arribar i disfruteu de les Falles, la nostra 
festa, la festa dels valencians.
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L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
definix consens com a “acord o as-
sentiment comú, especialment el 

que fa referència al que es produïx entre 
tots els membres d’un grup o entre diver-
sos grups”. Sona utòpic, veritat? Doncs la 
realitat és que aquest terme és quimèric, 
sobretot al món de les Falles, on l’atmos-
fera general que es viu a sovint a l’hora de 
demanar l’opinió de les diverses persones 
que formen la festa és l’enfrontament que 
no porta a cap lloc i, a la fi, tots quedem 
com Camot.

Haurem de posar-nos en context per po-
der entendre perquè arribar a acords co-

complicat, per no dir impossible. Per una 
part, les Falles no serien res sense les co-
missions que les componen, que a moltes 
poblacions, com és Xàtiva, s’organitzen al 
voltant d’una Junta Local Fallera que s’en-
carrega de la coordinació i execució dels 
actes i les decisions preses per aquestes, 
i que en gran part presenta alts nivells 
d’animadversió cap a ella; i que participen 
a diversos concursos per veure quina és la 
comissió que més enginy i gràcia té, o, de 
vegades, quina és la que més diners es pot 
gastar.

Uns concursos que tenen dos cares, on, 
per una part, trobem als guanyadors, 
aquells que s’emporten la glòria per un any 
i el reconeixement d’alguns; i per un altra, 
trobem els perdedors, que tenen dos op-
cions: acceptar-ho o negar-ho. La primera 
opció és la més sensata, acceptar el resul-

del que resta de setmana fallera, mentre 
que la segona és la més natural, sempre 
que hi hagen uns límits marcats per la lògi-
ca. És incoherent que per un premi es pu-
guen arribar a formar altercats de tan altes 
magnituds com han passat en anys recents 
i açò, encara que moltes vegades es negue, 
és el que provoca que existisquen enfron-
taments entre comissions, ja siga perquè 
s’han vist involucrades o perquè a través 
d’aquests esdeveniments han pogut for-
mar una imatge d’una de les involucrades.

Per un altra part, com hem dit abans, les Fa-
lles estan composades per comissions, que 
estan formades per un grup de persones 
que tenen entre ells vincles d’amistat, arrels 
del barri al qual pertanyen, ideologia políti-
ca o, inclús, no tenen cap vincle i tan sols 
volen formar part d’un grup de persones 
per passar-ho d’allò més bé durant tot un 
any. Aquestes comissions no deixen de ser 
associacions culturals que han de prendre 

decisions internes entre tots els membres, 
indistintament del nivell d’implicació, conei-
xements o interés que mostren, ja que tots 
tenen el mateixos drets.

Ara que ja ens hem posat en situació de 
com s’organitzen les Falles, podem entrar 
en matèria per entendre la impossibilitat 
d’arribar a consensos dins de la nostra fes-
ta. Com hem dit abans, ens trobem amb un 
grup de persones molt heterogeni que no 
pensen igual entre ells, una característica 
que fa única a cada persona i que no can-
viaria per res, però que, a més, es troben 
enfrontades entre si. Moltes vegades ens ve 
a la boca la paraula màgica “germanor fa-
llera”, doncs bé, 
utòpic que si et poses a repassar tots els 

real.

Un gran exemple que hem vist aquest any 
per a l’arribada de consens és la votació 
de les esmenes per a estatuts, on han arri-

canvis al document que regula les Falles de 
Xàtiva. Hi havia propostes vistes com revo-

lucionàries, altres excloents, al tractar del 
mateix punt; i també les necessàries per 
adaptar-nos a la realitat que vivim. Qual-
sevol opinió i posicionament són sempre 
vàlids, encara que de vegades ens trobem 
amb argumentaris banals i actituds des-
tructives o passives que fan que una sim-
ple presa de decisions conjunta es conver-
tisca en un guirigall que no porta a cap lloc.

Sents arguments i veus accions que a una 
persona amb sentit comú li farien molta 
gràcia. Comentaris com que “jo no vote a 
favor de res del que propose eixa comis-
sió”, “no voleu donar importància als in-
fantils? Aleshores, com anem a llevar-los 
actes?” o “si la Junta Local Fallera té un pro-

són fàcils de desmuntar com podem veure 
a continuació.

1. “Jo no vote a favor de res que propose 
eixa comissió”: Açò està relacionat amb 
l’aversió que se sent cap a una altra comis-
sió i que mostra una baixa predisposició a 
ajudar a l’arribada del consens. Pot ser que 
les propostes siguen les millors que hi ha-

Jose Luis Llorens Borrás
Vicepresident 4t de la Junta Local Fallera de Xàtiva

Buscant el consens
Què collons de consens?
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gen o que estigues d’acord amb la totalitat 
d’aquestes, que pel teu posicionament ini-
cial et mantindràs als teus tretze.

2. “No voleu donar importància als infantils? 
Aleshores, com anem a llevar-los actes?”: 
Clar que els infantils han de tindre major 
importància dins de la festa, encara que si 

d’actes no hi ha cap afectat, al contrari, tots 
eixim guanyant. Aquest comentari es basa 
en un argumentari banal i que no mostra la 
vertadera opinió de la persona. 

3. “Si la Junta Local Fallera té un problema, 
doncs que el solucione”: Ens trobem amb 
un dels comentaris més absurds que fu-
siona l’animadversió cap a la junta i una 
actitud passiva. Doncs el que intenta fer la 
junta a través de la presentació d’esmenes 

problemes que afecten a totes les comis-
sions de la ciutat, i que tan sols caldria un 
poc d’interés per donar-li solució.

Com s’ha demostrat, aquests comentaris 
es basen en tots els fets descrits al prin-

cipi de l’article, que fan del consens un fet 
inassolible. Està clar que cada persona ha 
de tindre la seua pròpia opinió, però el 
que no podem fer és quedar-nos de bra-
ços creuats sense fer res per millorar una 
situació que tants problemes ha generat 
al llarg dels anys. Una de dos, ens agrada 
aquesta situació o tenim por als canvis. 
És clar que els canvis provoquen un poc 
de vertigen, però tan sols hem de recordar 
quan en germanor es va canviar el sopar 
pel dinar multitudinari; ara qui s’atreviria a 
tocar aquest acte? Ningú.

No obstant això, després de tots els argu-

de l’article, encara creus que és possible 
el consens a les Falles? Doncs la meua res-

trobarà quan les persones vulguen treba-
llar per un objectiu comú, vulguen escoltar 
la resta d’opinions i estiguen obertes a can-
viar la seua actitud o la seua opinió davant 
la visió de la resta, per trobar un punt comú 
amb el qual tots estiguen d’acord i seguir 
endavant per millorar la nostra festa.

Actualment, fa ja quasi un any que 
vaig decidir formar part de les falles, 
de formar part de la cultura de la 

meua terra, encara que per a mi ha passat tan 
de pressa que a penes assimile el fet de tindre 
aquestes falles a les portes. 

Des de xiquet, he tingut curiositat pel que 
se sentia formant part d’una comissió, per 
saber com es crea una falla des de dins, per 
poder vestir la indumentària tradicional va-
lenciana, etc., però el moment de donar el 

-
prés. Com diu el refrany “val més tard que 

-
dré viure tot aquell que he observat darre-
re de la barrera durant tots aquests anys, 
deixaré de veure els actes com a especta-
dor i passaré a formar part d’ells. Però açò 
no seria possible sense haver donat el pas 
de formar part d’aquesta comissió, la Falla 
Sant Jordi.

M’agradaria parlar del sentiment que pro-
voca el pas previ a formar part de les falles, 
ja que no sempre és fàcil. La vergonya i la 
por fan que a voltes el sentiment faller 
siga apartat. Però amb aquest escrit con-
taré la meua experiència i el recorregut que 
he fet durant aquest any, per poder ajudar 
a aquells que volen com jo començar al 
món de les falles.

Com he dit abans, fa al voltant d’un any al-
guna cosa dins de mi em va dir que aquest 
seria el moment oportú per a formar part 
d’una falla. Encara que sempre he tingut 
clar que formaria part de la falla Sant Jor-
di, perquè comptar amb família i amics ja 
en ella, feia més fàcil triar-la entre totes les 
comissions de la meua ciutat. Però, sobre 
comptar amb part de la meua família dins 
de la comissió, abans d’apuntar-me van 
sorgir pensaments, por i vergonya, dels 
quals vull parlar-vos.

El primer que vaig pensar abans d’apun-
tar-me va ser la vergonya que passaria al 
conéixer a la resta de fallers, si ho faria bé, 
si m’acceptarien de bona gana… i sé de 
segur que aquest sentiment el tenim tots 
abans de donar el pas (i més si a la comis-
sió no coneixes a ningú) i de primera mà sé 
que aquests sentiments infundats al nostre 
cap, fan que es dubte sobre si les falles són 
per a nosaltres.

Però com deia, aquestes idees només són 
infundades, i hem véncer-les, perquè for-
mar part de les falles, almenys per a mi, 
ha sigut una experiència única que re-
comane a tot el món viure almenys una 
volta. Per això, és important que tot aquell 
que tinga el sentiment faller, per xicotet 
que siga, vença la por i done el pas, ja que 
no s’arrepentirà. 

Alberto Torres Cosme

Buscant la inclusió
El sentiment de ser faller nou
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En el meu cas particular, vaig buscar consell 
en les meues cosines, falleres des de fa ja 
al voltant de 15 anys. Els vaig comentar que 
m’agradaria ser faller, però que ni tan sols 
sabia com apuntar-me, elles sense dub-
tar-ho, m’aconsellaren en tot, m’inculcaren 
el sentiment faller i van fer que la meua en-
trada a la falla fora molt fàcil. Per això, acon-
selle que busqueu alguna persona fallera 
que vos ajude a fer que començar a la falla 
siga més fàcil, de segur coneixeu algú que 
vos done consell, i de no trobar (recomana-
ció meua) apunteu-vos a una comissió, que 
sense dubte ells vos rebran amb els braços 
oberts i vos faran sentir, des del primer dia, 
que formes part de la seua xicoteta família.

Encara recorde el primer dia que vaig anar 
a la falla. Com cada divendres els fallers i 
les falleres es reuneixen al casal per sopar, 

Per sort, quan vaig entrar al casal no hi ha-
via molta gent i la vergonya va disminuir, jo 
tenia la cara roja i no podia ni parlar, però, ni 
tan sols portava 5 minuts allí i ja em sentia 
un d’ells. Tots em tractàren com si em cone-
gueren de tota la vida i feren que em sen-
tira com a casa. Els nervis es van esfumar. 

Al cap de poques setmanes, ja era allí un 
més. Podia ajudar, opinar i sentir que por-
tava tota una vida a la falla. Pel que fa a la 
resta de comissió, em transmetien el que 
era la germanor fallera, i poc a poc ana-
ven ensenyant-me el que són les falles, 
mostrant-me que no tan sols tot és festa i 
diversió, m’ensenyaren que la falla és il·lu-
sió, feina i unió, i que sense cadascun dels 
membres d’una comissió no seria possible 
portar endavant alló que tot faller somia. 

Ara, després d’un any, tots els dubtes s’han 
esfumat i tan sols queda el sentiment fa-
ller i les ganes de fer falles. Durant aquest 
any, he anat aprenent com amb l’ajuda i 
la feina de tots hem anat construint un 

-
mana més esperada per a un valencià, 
per donar pas a un altre any amb no-
ves il·lusions i un nou camí que recórrer. 

D’aquest any no sabria què destacar, tot 
ha sigut especial per a mi, des d’un so-

com pot ser la presentació o la cavalcada. 

Del que sí estic segur és que em quedaré 
sempre amb els records d’aquest any, del 
que he aprés, del que m’han mostrat ca-
dascun dels membres de la meua comissió. 
Mai m’arrepentiré d’haver vençut la vergo-
nya i de prendre la decisió d’apuntar-me 
a la falla, per això, amb aquestes parau-
les vull animar a tots aquells i aquelles que 

dubten. No ho penseu, les ganes guanyen 
a la por, sempre valdrà la pena intentar-ho. 

-
sultat de la feina feta des del primer mo-
ment, tot tindrà la seua recompensa el 
pròxim 15 de març, el qual esperem amb 
ganes, il·lusió i els nostres millors desitjos. 
Espere gaudir del que queda amb la ma-
teixa intensitat que aquests mesos passats. 

Sols em queda dir, que ser faller nou, com 
diuen a la falla Sant Jordi, és una experiència 
única que et canvia la vida a la seua manera. 
A tots els que d’alguna manera teniu el cor 

-
repentireu.
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la
cuca
fera

Torna al llibret de la Sant Jordi la Cuca Fera

L’apartat on descobrir tota l’actualitat 
municipal i fallera, amb un toc d’humor
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Després de que Giner i Beltrán 
hagen destruït a Ciutadans. 
La propera candidata tan sols
podrà governar al metavers

La nostra regidora de falles
veu que venen eleccions.

Abans de maig haurà d’escollir
entre dos difícils opcions.

A Fitur l’ajuntament presentà
un museu faller al metavers.
En aquest no hi hauran ninots,
però invertiran molts diners.

Per al 50 aniversari la falla del Raval
el pressupost és una incògnita.

Fins al punt, que un nou concurs
s’ha posat aquest any en òrbita.
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Aquest any l’ajuntament
s’ha lluit amb la paperassa.
Per a cobrar has de presentar 

A les esmenes d’estatuts
el vestit de panderola volien eliminar.

i Rafeta el podrà tornar a portar.

La situació actual dels jurats
és un tema que a ningú agrada.
Però quan es vol canviar
a tots pareix que els encanta.

Les esmenes dels jurats
arribaren a tots els casals.

Al nostre quasi hi hagué unanimitat
si no fora per un discrepant.
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El nostre delegat de publicitats
aquest any s’ho ha currat.
Ha buscat tants anunciants
que a Mercadona quasi ha arribat.

La majoria dels fallers
loteria no volen agafar.

Pedro sempre ho recorda
per si algo ha de tocar.

La junta gestora a una reunió
de Fira a la comissió va animar.
I com Monleon al seu concurs,
la falla diners volia guanyar.

En la nostra comissió 
si vols eixir a la cavalcada

part de la quota
hauràs de tindre pagada.
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me
ce

nes

És quan els pirates compten 
el seu botí es converteixen en 
mers lladres

WILLIAM BOLITHO 
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La Falla Sant Jordi agraeix als seus col·laboradors l’ajuda 
aportada per fer aquest llibret.
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Carretera de Simat, s/n.
Tel. 722 709 163
e-mail: suministrosvaldonaire@gmail.com
www.suministrosvaldonaire.es

46800 XÀTIVA
(Valencia)
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TRATAMIENTOS ESTÉTICOS:
• CRIOTERAPIA
• IMPLANTES
• SUEROTERAPIA
• MESOTERAPIA CORPORAL / FACIAL
• PLASMA RICO EN PLAQUETAS
• ESCLEROSIS
• RELLENOS
• CIRUJÍA MENOR
• PEELINGS
• MASCARILLAS
• BOTOX

Avgda. Corts Valencianes 102 · 46650 Canals (Valencia) · 962 242 037
www.clinicasanchollorens.es · gestio@clinicasanchollorens.es

SERVICIO MÉDICOS
SERVICIOS DE VACUNACIÓN

FORMACIÓN
CERTIFICADOS MÉDICOS
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VICENT ARGENT
Delegado Comercial
M. 667 704 348
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Ya en construcción.



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023128 129



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023130 131



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023132 133



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023134 135



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023136 137



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023138 139



Buscant tresorsFalla Sant Jordi 2023140 141

ESPECIALIDAD EN 

DESAYUNOS,ESPECIALIDAD EN 

ESPECIALIDAD EN 

DESAYUNOS,

ALMUERZOS Y CENAS

C/ Académico Maravall, 16
46800 XÀTIVA (Valencia)

Teléfono

96 227 14 70

C/ Académico Maravall, 16
46800 XÀTIVA (Valencia)
Teléfono

96 227 14 70
665 38 04 02
688 28 24 71
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Hijos de Juan Martínez Pérez
C/ Carlos Sarthou, 1 - Tel. 96 227 47 32 · 46800 XÀTIVA

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
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