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Presidenta

Gloria Marí i Ballester



Saluda presidenta
Fallers�i�falleres,�veïns�i�veïnes,�amics�tots,�és
per�a�mi�un�plaer�poder�dirigir-me�a�vosaltres
per�a�convidar-vos�a�gaudir�amb�nosaltres�de
la�nostra�benvolguda�festa.
Veritat� és,� que� després� d'aquests� anys� de
pandèmia,�tornar�a�la�normalitat�està�siguent
un�poc�complicat,�tornar�a�una�rutina�,�tornar
a�juntar-nos,�però�tot�i�això,�res�ens�impedeix
seguir�avant.
Com�tots�be�sabeu�la�nostra�volguda�comissió
es� menuda� en� nombre,� però� gran� en
essències,�formada�per�una�gran�família,�que
dia�a�dia�treballa�dur�per�portar-la�endavant,
amb� una� gran� constància,� amb� estima,� i� ben
orgullosos�d'allò�que�anem�aconseguint�pas�a
pas.�
Comissió�que� renaix�de� les�cendres�any�rere
any� cada� 19� de� març� i� si� be� hi� cap,� amb� més
força,� i�es�per�això�que�des�d'aquest� lloc�que
enguany�ocupe,�vull�agraïr�a�tots� i�cadascun
dels�membres�el�recolzament.
Entre� tots� hem� aconseguit� allò� que� ens� hem
proposat,� i� el� més� important,� continuar
complint� el� nostre� somni,� que� es� sumar� un
exercici�més.
I�res�mes�a�dir,�sols�que...
Visca�Xàtiva
Visquen�les�Falles
I�visca�la�Falla�del�Cid-Plaça�de�la�Trinitat.



Fallera Major

Lucía Vidal i Real



Aquest any a tu, Lucía,
la banda t’han imposat, i,

Fallera Major t’han proclamat.
fina i elegant, amb orgull

i devoció la lluiràs.

Enguany eres la llum
de la festa fallera i, amb 

la teua bellesa a
tots deixaràs prendats.

Per els peus de la Mare de Déu
passaràs i de segur ploraràs

i jo ploraré de veure’t a tu, Lucía,
complint el teu somni.

Com un capoll de rosà
vas esclatant i els teus ulls
busquen el foc de la cremà.

Olor a pólvora i a cartró
i ràpidament es cremarà
ulls plens de llàgrimes

Per veure el final 
però per a una fallera com tu

de segur que ho gaudiràs.

Amb tota la meua emoció
i de la teua família

rep amb amor i il·lusió
aquest gran bes.

La teua mare.

Lucía, Fallera Major 2023 Falla el Cid-Plaça de la Trinitat, Xàtiva

        Carmen Real.







Monument gran
LEMA: JAI HO

ARTISTA: Rafael Lidon Santacreu



EXPLICACIÓ�I�RELACIÓ�DE�TOT�ALLÒ�AMB
QUÈ�COMPTA�LA�FALLA�QUE�PORTA�PER

LEMA:

JAI HO
Molt�hem�de�reflexionar,

si�aquesta�falla�volem�admirar,
a�ritme�de�Bolliwood�te�l'anem�a��explicar,

i�moltes�riallades�et�pegaràs.
�

Madhur�una�deessa�índia�és,
guardiana�de�les�pólvores�de�colors�és,

si�una�gran�festa�vols�donar,
és�a�ella�a�qui�els�demanaràs.

�
Vermells,�blaus�o�violetes�seran,

amb�aquests�colors�ens�engatusaran,
de�color�la�nostra�vida�volen�omplir,

però�els�polítics�com�les�pólvores�ens
enganyaran.

�
�



Ens�voldran�hipnotitzar,
com�un�faquir�a�la�seva�serp�farà,

per�al�seu�terreny�portar,
i�així�els�voldrem�votar.

�
No�et�deixis�enganyar,

la�música�del�seu�flautí�t'embabarà,
com�si�una�cobra�tu�fossis,
però�el�que�volen�en�realitat,

és�a�fi�de�mes�poder-te�cobrar.
�

Mira�que�un�mòbil�ens�agradarà,
amb�alguna�aplicació�tan�peculiar,
la�nostra�vida�la�volem�mostrar,

i�res�amagaràs.
�

Tik�Tok�o�Instagram�el�teu�mirall�serà,
tu�t'hi�voldràs�reflectir,

les�influencers�us�engatusaran,
i�tu�ho�voldràs�imitar.



La�tia�Visentica�una�festa�vol�donar,
una�passada�de�pólvores�es�comprarà,

ella�tot�ho�vol�organitzar,
i�tot�i�així�de�tot�es�queixarà.

�
Poques�coses�li�saben�bé,

Visentica�a�tot�li�treu�punta,
ella�tot�ho�criticarà,

i�tu�amb�ella�molt�bé�ho�passaràs.
�

Mandales�pintaran,
els�artistes�d'aquesta�regió,

per�al�vostre�pressupost�poder�completar,
i�així�els�materials�poder�pagar.

�
Els�materials�de�Ukraïna�han�de�venir,
doncs�el�seu�preu�pels�núvols�està,
les�comissions�això�ho�pagaran,
les�falles�més�petites�seran.







Junta directiva
Presidenta:���������������Gloria�Marí�Ballester
Vicepresidenta�1a:��Carmina�Mira�Gil
Vicepresident�2a:���Pascual�Esteve�Pastor
Vicepresident�3r:���Quique�Bosch�Sanchis
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�



Gema�Arnau�Bataller
Mª�Mercedes�Benito�Torregrosa
Juan�Bautista�Benlloch�López
Ángel�Borredà�Gutiérrez
Aroha�Borredá�Rico
Fátima�Borredá�Rico
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Carmen�Garcia�Ferrando
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Esperanza�Ángeles�Gomez�Gil
Jorge�Gömez�Martínez

�

Lorena�Gómez�Martínez
Encarna�Gozalbes�Sánchez

Manuel�Hidalgo�Ginés
Alejandra�Hidalgo�Remón

Míriam�Hidalgo�Remón
Vanesa�Llanderal�Tormo
Ricardo�Marí�Guerrero

Mª�del�Carmen�Mira�Piqueres
Miguel�José�Mira�Piqueres

María�Mollà�Sanchis
Luis�Miguel�Montell�Mira

Alejandro�Morales�Benito
Clemente�Morales�Benito

Rafael�Oltra�Benavent
José�Polit�Casañ
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Adela�Samit�Francés

Nacho�Silvestre�Cebrián
Neus�Solís�Albert

Rosa�Emilia�Vidal�Roca
Irene�Vidal�Vila

�

Vocals



Programa de
Festejos

Dissabte�04-02-2023
19:00�h�Cavalcada�del�Ninot.
Diumenge�05-02.2023
Playback�Infantil
Dissabte�11-2-2023
9:30�h�Ofrena�d’ous�a�Santa�Clara.
Diumenge�19-02-2023
11:00�h�Cavalcada�del�Ninot�Infantil
Dissabte�25-02-2023
08:00�h,�Macrodespertà,�pels�carrers�de�Xàtiva.
12:00�h�Acte�contra�la�violència�de�gènere.
19:00�h�Lectura�actes�de�l’Exposició�del�Ninot�i
XXV�Concurs�Maquetes,�a�les�portes�de
l'ajuntament�de�la�ciutat.
20:00�h�Cridà�de�les�Falleres�Majors�de�Xàtiva.
20:30�h.�Inauguració�Exposició�Ninot.
22:00h.�Sopar�de�Cridà.
Diumenge�05-03-2023
10:00h�Romeria�a�Sant�Josep
12:00h�Dinar�Popular�de�germanor,�lloc�per
concretar.



Setmana Fallera
Dimecres�15-03-2023�(dia�de�la�plantà)
17:00�h�Visita�de�la�Junta�Local�Fallera�a�la
plantà�dels�monuments�de�la�Ciutat.
Dijous�16-03-2023
14:00�h�I�Mascletà,�des�del�Jardí�de�la�Pau.
15:00�h�Dinar�oferit�per�la�Junta�Local�Fallera�a
les�Falleres�Majors�de�Xàtiva�i�Falleres�Majors
Infantils�amb�els�seus�corresponents
Presidents,�Corts�d'Honor,�Autoritats,�lloc�per
determinar.
17:00�h�Visita�a�la�llar�dels�jubilats.
19:00�h�Lliurament�de�premis.
Divendres�17-03-2023
14:00�h�II�Mascletà,�des�del�Jardí�de�la�Pau.
17:30�h�Vesprada�de�visita�a�les�Falles.
00:00�h�Nit�del�foc
Dissabte�18-03-2023
14:00�h�III�Mascletà,�des�del�Jardí�de�la�Pau.
18:00�h�Orena�a�la�Mare�de�Déu�de�la�Seu.
Diumenge�19-03-2023
12:00�h�Missa�en�honor�a�Sant�Josep�amb�el
posterior�trasllat�en�processó.
IV�Mascletà,�al�finalitzar�la�Processó�
22:00�h�Cremà�de�la�millor�Falla�Infantil�de�Xàtiva.
01:30�h�Cremà�de�la�Millor�Falla�de�Xàtiva�
Divendres�24-03-2023
20:00�h�Lliurament�dels�premis�cadafal�2023.



Imatges per al record





















Apartat Literari



Records d'unes

Falles inoblidables
Per�Carmina�Mira�Gil

13 de març de 2014
Bon dia, comissió.

Només ens resten dos dies per a gaudir de la nostra
Festa.
Vos recorde que estem treballant en la confecció de
la decoració dels nostres monuments. Des d’ahir
estan repartint-se els llibrets pel nostre barri; i
aquesta vesprada s’ha d’anar a pel monument
gran.
Per a que totes aquestes tasques es puguen
realitzar, necessitem la col·laboració de tots. Jo
com a un membre més, (que aporte el meu granet en
la mesura del que puc), i amb permís del
President, vos dic:
ÀNIM COMISSIÓ! Que ja arribem a la nostra fi



14 de març de 2014

Bon dia! JA ESTEM EN FALLES!
El nostre ninot ja dorm en la placeta.
Aquesta nit: DESPERTARÀ!

15 de març de 2014

Bon dia, Falla.
Bon dia, Nit de la Plantà

Ja presideix la nostra placeta.
Nomes ens resta despertar als ninotets
que l’acompanyaran durant tota la festa.

Alguns membres de la comissió
comencen a despertar-los
per a aquesta nit:
“Nit de la Plantà”
amb la resta de la comissió
tot el nostre monument puga lluir 
amb tot el seu esplendor.
"Visca la nostra comissió"



16 de març de 2014
Bon dia, fallers,
Bon dia, 1r dia.

Desperteu! Desperteu!!
Que els nostres monuments
ja han despertat.

Ja llueixen, en la placeta,
amb el seu màxim esplendor,
gràcies a l’ajuda de tota la comissió.
Que lluïsquen totes les dies de festa
i nomes el foc de l’ultim dia
acabe amb el seu esplendor.

Bona vesprada, fallers,
Lliurament de Premis
La Lotera informa
Que millor “GORDO”.
Que els premis que hui ens han donat,
en reconeixement a l’esforç realitzat.
“VISCA LA NOSTRA COMISSIÓ”



20 de març de 2014
1r. dia de falles 2015

El foc ha acabat amb les il.lusions
de tot un any.
De les cendres naixeran unes noves
per al proper any.



Article de Fotografia
Per�Carlos�Pascual�García

El vostre tresor, com no parar per a plasmar per mig d'una fotografia aquesta
meravella.
De nit, de dia, a qualsevol hora del dia emana elegància.
Quan em van demanar si podia col·laborar fent un article per al llibret de la seua
falla els vaig die que jo, escriure... no era el meu fort, però si que podia oferir-los
imatges , imatges fetes amb molta estima.
Espere, de tot cot, que vos agrade , i aquestes són tan sols una sel·lecció.
Gaudiu.





Estimar
Per�Carmen�García�Ferrando

Segons el diccionari normatiu valencià,
estimar és apreciar el valor o la importància
d'algú, d'algun animal o d'alguna cosa,
voler, amar. Podem estimar en molts àmbits,
tal volta el primer que ens ve al cap és
l'àmbit sentimental, estimar una parella.

Estimar una persona com a company de vida,
és voler-la sense condicions, cuidar-la, fer
que el conjunt de les dues persones resulte
millor que cadascun dels elements per separat.
Ser eixe horitzó on mirar, quan l'altre no sap
cap on anar, i com deia una cançó sentir per
algú que “si acabem sota un pont tant me fa,
és una suite presidencial amb tu”.



Estimar la família és una part fonamental de
la nostra vida, i amb el temps hem d'aprendre
a tornar tota l'estima que se'ns dona des que
naixem. Inclús s'estima a aquells pares que
formen part d'una altra època i que no van
saber transmetre els seus sentiments, però que
sempre han estat per als seus fills, perquè
voler és innat en l'ésser humà.

Estimar els amics és correspondre en les bones
i en les males, inclús amics de poc de temps,
per què és el temps un marcador del grau
d'amistat? Tal volta no. L'estima es
demostra amb bons consells, amb moments
divertits i nits interminables, perquè després
no es recorden els dies, es recorden els
moments. 



Estimar és compartir temps i col·leccionar
anècdotes per tal de contar-les una volta i
una altra perquè com bé deia un còmic
valencià “les vides que es conten no es moren
mai”.
Estimar les falles, la nostra festa, és una
altra forma d'estima, i que inclou moltes de
les descrites abans, que sovint no es poden
separar. Persones que arriben al món de les
falles de la mà d'una parella, i troben una
família. Que es guanyen l'estima de tota una
comissió amb el seu somriure, el seu bon
humor, la seua simpatia, i inclús amb el seu
desig de ser el primer faller major.

Estimar i estimar-nos és un dret i un deure,
per nosaltres i pels altres. És per això que des
d'ací donem les gràcies per l'estima rebuda i
pel temps compartit. GRÀCIES,
T'ESTIMEM.





Lli
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BENVINGUTS!
Hola!

Benvingudes i benvinguts al llibret infantil de la

Falla El Cid - Plaça de la Trinitat. Et presente al

nostre President Infantil, es diu Joaquín, i als

membres de la nostra comissió.

Espere que passeu una bona estona fullejant el

nostre llibret, i ara, vos deixe, amics, que vaig a

jugar a la Placeta!

Fins prompte!



Saluda: President Infantil
Hola! 

Sóc Joaquín Pereira Real i enguany sóc el President

Infantil de la meua comissió, la Falla el Cid-Plaça de

la Trinitat, a la que pertany des de l’any 2019.

Em fa molta il·lusió ostentar aquest càrrec, ja que

ho faré al costat de la meua germana Lucía. Segur

que serà un any inoblidable!

Per últim, només em queda convidar-vos a que

vingueu a gaudir de les falles amb mi i amb tota la

meua comissió.

Joaquín, President Infantil 2023



PRESIDENT INFANTIL

Joaquín Pereira i Real





CONEIX AL NOSTRE
PRESIDENT INFANTIL
Algunes de les nostres falleretes han fet una

xicoteta entrevista al nostre president infantil:

Ariadna: com et sents al ser President?

J: em senc molt bé i molt il·lusionat

Gemma: Per què vas decidir ser el President Infantil

de la Falla?

J: Per que era faller i volia formar part de la nostra

festa.

Lucía i Lourdes: Què és el que més t'agrada de ser

President Infantil?

J: Fer amics nous d'altres falles i jugar amb ells

Elisabeth: Quin és l'acte que més t'agrada de la

setmana fallera?

J: L'acte que més m'agrada és la visita a les Falles

per que m'ho passe molt bé amb la xaranga i els

meus amics.

Emma: T'agradaria ser alguna vegada President

de la Falla?

J: Si, per que és un dels càrrecs més alts de la

comissió.



MONUMENT INFANTIL

LEMA: Els somnis sempre juguenLEMA: Els somnis sempre juguen

ARTISTA: Rafael Lidón SantacreuARTISTA: Rafael Lidón Santacreu



EXPLICACIÓ I RELACIÓ DE TOT ALLÒ AMB QUÈ COMPTA LA

FALLA QUE PORTA PER LEMA:

ELS SOMNIS SEMPRE JUGUEN
Que poc falta per a la Nit dels Reis, he de donar-me

pressa, sinó la meua carta no arribarà a temps!

Però he de pensar-ho bé, és molt important elegir bé els

regals, és la nit més màgica de l’any!

Crec que ja ho sé, he decidit quin va a ser el meu regal

d’aquest any, bé, millor dit; regals, però no van a ser

tots per a mi, vaig a compartir amb totes les persones a

les que estime la meua sort de rebre molts regals.

Per a Carmen, vaig a demanar un tocador, amb un espill

gegant, ella de major vol ser perruquera, així podrà

practicar.

La música és allò que més li agrada a Paula, per a ella

demanaré un micròfon, per a que quan siga major siga la

cantant més famosa

Pepe vol ser un super-heroi, això pense que potser és més

difícil d’aconseguir però vaig a demanar-li un trage ben

bonic per a que mai deixe de somiar.

I, Amparo, somia amb ser pilot de carreres, pense que li

va a agradar molt el regal que he demanat per a ella:

poder córrer en un circuit a tota velocitat.

Com de feliç vaig a ser quan els Reis porten tots aquests

regals als amics que més estime, aquesta nit si que va a

ser especial, per que els Somnis Sempre Juguen.



ELS SOMNIS SEMPRE JUGUEN



VOCALS

Iker Benlloch Polit

Izan Benlloch Polit

Júlia Bosch Solís 

Llura Bosch Solís

Guillem Bou Cazaurang

Neus Bou Cazaurang

Ireth Camañez Moscardó

Jordi Cháfer Romero

María Cháfer Romero

Jimena Enguix Correia

Cesc Gómez Vidal

Gisela Huerta Cardós

Víctor José Huerta Cardós

Emma Huidobro Fuset

Marc Huidobro Fuset

Patricia Adelina Kallai

AIitana López Vidal

Gemma López Vidal

Goyo Martín Llanderal

Lourdes Martín Llanderal

Ariadna Oltra Burgos

Ferran Oltra Burgos

Lucía Sánchez García

Lucía Sánchez García

Carolina Talens Marí

Elisabeth Talens Marí

Helena Villora Calabuig

 



DIBUIXEM LA NOSTRA FONT



Emma Huidobro

Fuset, 8 anys

Ariadna Oltra Burgos,

7 anys



Elisabeth Talens Marí,

10 anys

Joaquín Pereira Real,

11 anys



Aitana López Vidal, 

9 anys

GUANYADORA

Neus Bou Cazaurang,

12 anys



NOVES INCORPORACIONS

Gemma López Vidal
i

Aitana López Vidal

Lucía Sánchez GarcíaCesc Gómez Vidal



CONEIXEM ALS REIS
MAGS D'ORIENT



APARTAT LITERARI INFANTIL

contes

sainets

teatres

poemes

articles

relats

prosa



Per Pepe Mira
Alícia es va despertar a l’escoltar el soroll dels masclets. Obrir
els ulls i eixir al balcó va ser quasi un mateix moviment. Mai
ningú havia travessat la casa fins al balcó tan ràpidament. Des
del balcó va veure que efectivament la despertà estava en marxa i
acabaven de passar per davant de la porta de sa casa. I entre el
fum, va veure que sí, que ja estaven plantats els monuments. Els
ulls, la boca i el cor era tot un mateix i gran somriure. va baixar al
carrer sense vestir-se i amb les sabatilles d’anar per casa, i es va
quedar plantada davant la falla infantil, mirant-la, com si mai
no haguera vist res igual. Immòbil observava cada detall, cada
color, cada ninot. Immòbil per fora, però per dins tot era un
rebombori de sensacions i desitjos i rialles.
- Ei, Alícia, desperta!
Alícia es va girar pensant que seria sa mare, qui preocupada havia
baixat al carrer darrere d’ella, però no va veure ningú.
- On mires? Ei, que estic ací! - però Alícia per molt que mirara no
veia a ningú, soles els fallers, que entre núvols de pólvora
s’allunyaven de la plaça.
- Qui eres? I, on estàs?
- Estic ací, davant de tu?
- Però, jo no veig a ningú?
- - Mira be. - Alícia es va quedar mirant davant d’ella, però
soles estava la falla i una falla no pot parlar.- Hola! Ací, ací!

ALICIA A LA FALLA DE LES
MERAVELLES



De sobte el va veure, davant d’ella, sobre un dels ninots de la
falla, hi havia un grill. Però no era possible.
- No te veig!! - va cridar ella arrugant els ulls mentre pensava
que li fallava la vista. 
- Clar que m’has vist, sóc jo, grill! O millor dit, grillet, que si me
dius grill igual algú pensa que se li cremen les albergines.
I mentre grillet reia la seua pròpia gràcia, Alícia no podia creure
que era veritat, que un grillet estava parlant-li.
- Vine, acostat, no tingues por. - Alícia es va a costar a la falla.-
Més, tranquil·la, encara que xafes la gespa no passa res, fes-me
cas.
I Alícia, meravellada per aquest animalet parlant que acabava de
conéixer va entrar dins la falla. Al mateix instant que va posar un
peu sobre el cartró, li va vindre una olor a pa acabat de coure, a
coca de xocolata i a... a bunyols!
- Grillet, d’on ve esta olor?
- D’on va a ser? Del forn, Alícia. Vine, donam la mà, jo
t’acompanyaré. - I allí, darrere d’una seta, estava la fornera.
- Bon dia, xiqueta, què vols? Tinc de tot i un muntó de coses més
que estan a punt d’eixir del forn.- La fornera treballava sense
parar, les mans a la massa, amb farina pels braços i la cara.
Somreia agradablement i pareixia que tinguera cent mans. Un
moment, no ho pareixia: tenia cent mans!! Era una fornera cent
peus!!!
- Vull un troç d’aquell pastís!! - Va dir Alícia assenyalant un
gran pastís de tres colors.
- Mira-la ella, òbviament no podia triar un altre!! - Va dir la
fornera cent peus mirant amb complicitat a grillet.- Doncs, no,
Alícia, eixe no pot ser. D’eixe pastís no pots menjar... encara!!
Perquè és per a la teua festa de ‘noofrena’!!!



- Una festa? Per a mí?!
- Clar que sí! - Van dir grillet i fornera cent peus a l’hora. - Però
hauràs d’esperar. Grillet, mentre acabe de preparar la festa,
podies dur Alícia a passejar.
I així van fer. Però el soroll de fam de la panxa d’Alícía no
deixava de sonar. Sonava tant i tant fort que pareixia una tronada.
- Que el coooorten la barriga!! I que cremen la falla!!!
Alícia es va agafar immediatament de la panxa per por a aquelles
paraules que acabava d’escoltar. I un fortíssim rugit va eixir de la
seua panxa. Va notar als seus peus unes punxades.
- Eh, grillet, què passa? Qui me punxa pels peus?
- Alícia, no t’espantes, però és la reina dels coets! - Efectivament,
Alícia va mirar avall i allí estava, una femella de color roig, amb
la metxa al cap coronada de paper daurat amb un petard a una de
les mans com si fora el bastó de comandament
- Qui ha dit el meu nom i per què no veig a ningú fent-me una
reverència. La panxa d’Alícia va rugir més fort.
- Que le cooooorten la barriga!! I de pas que cremen la falla.
Això no ho puc suportar més!
Grillet va agafar de la mà Alícia i se’n van anar d’allí, la regna
soles volia tallar-li a Alícia la seua panxa que rugia per la fam,
encara que la reina pensava que era un atac al seu regne. Amb les
presses Alícia va entropessar i va caure damunt d’un perol de
xocolata que algú estava cuinant. Va caure tot per terra, menys mal
que ja no estava molt calent, i amb la fam que tenía Alícia va
començar a llepar la xocolata que tenia per les mans.
- Nooooo! - Va cridar grillet, i encara no havia acabat de dir-ho,
Alícia va començar a fer-se menuda, menuda, menuda, menuda com
grillet, més menuda que la reina dels coets.
La reina que va escoltar el soroll del perol de xocolata caigut, va
acudir i en veure a Alícia de la seua estatura va començar a córrer
darrere d’ella i grillet.



-- Que le cooooooorten la barriga!! I que cremen la falla!!!
Alícia corria tot el que podia, però les seues cametes no podien
més, i encara tenia fam, havia eixit de casa sense desdejunar. I
damunt havia menjat aquella xocolata encantada que va fer que la
reina la perseguira a tota velocitat. Un soroll molt fort va sonar,
esta vegada no era la seua panxa
- Noooo, la reina vol tallar-me la panxa!!
Alícia va obrir els ulls, no entenia res, la reina ja no estava i la
falla era la seua habitació. Va anar corrent al balcó i va veure
com els fallers acabaven de passar per baix de sa casa i entre el
fum es veien els monuments. Com un coet va eixir al carrer i es va
quedar plantada davant la falla infantil i allí va veure els ninots:
un grillet, una fornera cent peus, un coet roig amb corona daurada,
un gran perol de xocolata...
- Alícia, Alícia! - va pegar un bot, no, no havia sigut un somni,
era veritat, grillet la cridava.
- Hola, grillet!
- Però què dius? Va, vine, entra en casa, anem a desdejunar que la
mare ha fet xocolata.
Alícia va somriure i de la mà de sa mare van entrar a casa.



Hi havia una vegada una delicada, rossa i dolça xiqueta de 8 anys
anomenada Violeta a qui li encantava llegir llibres i imaginar
que era la protagonista de cada història que llegia.
Si en llegia una d'aventures, era la més intrèpida i valenta; si era
de misteri, es convertia en la més astuta, sagaç i prestigiosa de les
detectius; si era de por, ella es transformava en la més terrorífica
de les criatures i així amb cadascun dels llibres que llegia.
Ara havia començat amb un llibre de prínceps i princeses i és clar
que ara volia ser-ne una. S'imaginava amb meravellosos vestits
molt colorits i brillants, amb sofisticats pentinats i sabates de
taló.
Els seus pares eren uns viatgers incansables. Els encantava
descobrir llocs amb encant i amb història. Quan tenia uns dies
lliures, els aprofitaven per viatjar. Un 15 de març, van fer el seu
equipatge i van posar rumb a la nova destinació turística.
Visitarien Xàtiva, una població valenciana de gran interès.
Li van dir a Violeta i, a les 11 del matí es van posar en marxa
rumb a aquesta localitat molt però molt contents.
D'on vindria? Uns minuts després van veure uns monuments
enormes amb molt de color al mig d'uns carrers i una gran
quantitat de persones gaudint de la seva bellesa. Eren preciosos.
Però, què eren?
Intrigats, van preguntar i els van dir que eren "Falles".

FALLERS DE COR



Ens van indicar amb gran amabilitat que un dels actes més
emotius era el de l'ofrena de flors a la mare de Déu de la Seu.
I entusiasmats, la van anar a veure. Va ser meravellós, sobretot
per a Violeta va veure unes xiquetes vestides amb uns fantàstics
vestits de colors amb dibuixos i brodats daurats, amb sabates de
taló folrats amb la mateixa tela que el vestit, pentinades amb tres
monyos...
 Per un moment va pensar que eren les princeses que eixien al seu
darrer llibre que acabava de llegir. Què al·lucinant!
Seria el destí?
Mirant a la Mare de Deu, va demandar un desig… com
m'agradaría ser part  d'aquesta  festa un dia...  i portar flors.
La veritat és que …es va quedar fascinada de tanta bellesa. Va ser
molt emocionant per a ella veure com aquestes “princeses”
dipositaven els rams de flors sota els peus de la mare de Déu.
Per un instant s'hi va imaginar vestida així i amb un ram de flors
entre els seus braços dirigir-se a la verge.  Va tancar els ulls i va
demanar un desig.
Amb tot el seu cor va voler poder tornar a aquesta ciutat, vestir-
se amb un d'aquells meravellosos vestits i acostar-se a la verge
amb aquest sentiment i fervor que havia vist als ulls d'aquelles
falleres que amb orgull portaven flors a la seva patrona.
Formar part d'aquesta festa com una setabense més.
Va obrir els ulls i va continuar gaudint, juntament amb els seus
pares, de l'ofrena i d'un sorollós i colorit  castell de focs
artificials.
Van ser 3 dies meravellosos. El millor viatge de tota la seua vida.
De tornada a casa, seguia sentint l'alegria del col.lectiu faller,
l'olor de la pólvora, el so de les bandes de música i recordant
amb emoció el desig que havia demanat.



Quan va poder va tornar per reviure eixos dies meravellosos y
sabeu què va passar?
Que va decidir quedar-se en aquella ciutat que l'havia enamorat
per a poder tornar a reviure eixa experiència.
Però els records se'ls quedaven curtas per què les falles no són
només eixos dies, són tot l’any: el treball al cassal, els sopars
dels divendres, l’amistat amb “els fallers”…
Que són quasi, o no, una família
I com no eixe sentiment que sols enten qui viu aquesta gran festa
la va transmetre als seus fills, així és com cadascú de nosaltres
arribem a ser fallers

Visca les Falles!





Júlia i Ferran, Cort d'Honor i

Acompanyant de la FMIX
Enguany és un honor per a la nostra comissió comptar amb no sols

un, sinó dos membres de la comissió que ens representarà per tot
arreu de la ciutat com a membres de la cort d’honor de la Fallera

Major Infantil de Xàtiva 2023, Júlia Bosch i Solís i Ferran
Oltra i Burgos.

 
Tots dos són fallers de bressol de la nostra petita i estimada
comissió, petita però amb molta història que atresora gran

quantitat de noms que han format part d’aquesta Junta Local
Fallera de Xàtiva des de fa molts anys enrere, però sempre ens

alegra i ens plena d’il·lusió veure com les noves generacions van
seguint les petjades dels més majors de la comissió.

 
Júlia i Ferran, estem plenament segurs de que aneu a gaudir

d’aquest any d’una manera nova i especial. Tan sols vos demanem
que no vos perdeu cap detall i que no es solteu mai de la mà, quan

compliu alguns anys més, recordareu aquests últims anys amb
molta estima, estem segurs ja que des de ben xicotets heu compartit

ofrenes, passa carrers, romeries, baixades de Sant Josep i, fins i
tot, el vostre any, el 2022, un any que no vau gaudir del tot a causa

de la malaurada pluja però estem segurs al cent per cent de que
enguany aneu a gaudir per dos.

 
 Vos esperem al cassal per a que ens ho conteu tot tan punt vos

deixen una estoneta lliure (que sabem que en teniu ben poques...).
Enhorabona!
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