








Un conte, volem que enguany el llibret siga un conte, un conte dels quals deixes ben a

prop per a pegar-li una ullada de tant en tant, no saben si ho aconseguirem però ho

intentarem.

Un conte és una narració en la qual es narra una història de ficció amb uns

personatges, una intriga i un desenllaç final ràpid, es podria dir... com les falles, no?.

En la nostra història els personatges són molt clars, tenim uns protagonistes

indiscutibles que desborden d'il·lusió, ganes i passió, sobretot molta passió per la

festa…

A continuació vos els presentem i ells mateixos ens parlaran en primera persona.



PRESIDENTA

IRIS ARROYO FERNANDEZ



Encete nou exercici com a presidenta de la falla Avinguda de la Murta Acadèmic

Maravall, amb molta il·lusió per continuar una falla amb un gran futur al davant.

Un any més apostem, al monument gran, en secció segona, amb els artistes fallers

del taller Palacio i Serra, amb el lema "Equilibris", i per altra banda, al monument

infantil, en secció primera, amb l'artista Juan Carlos Banacloy amb el lema "col·leccions

de...".

Aquest és un any en el qual la nostra comissió té moltes activitats gràcies a les

diverses possibilitats que ens dona el nou casal, aquest ens ha fet renàixer i mantindre

viva, més que mai, la nostra comissió.

En aquest llibret es dona valor a la tradició, a la festa fallera... a través de

diferents articles, fotografies i on tots els protagonistes són els fallers i falleres

d'aquesta comissió. No oblide als col·laboradors que han fet possible que aquest llibret

arribe a les mans de tots els que lligen aquestes paraules.

Espere que us agrade i que gaudiu d'ell.

Per fi estan ací les falles 2023, unes falles que podrem gaudir amb total

normalitat, i us convide que participeu amb nosaltres de la nostra falla, la qual no seria

com és sense el vostre suport.isca Xàtiva, Visquen les falles, i Visca la Falla Avinguda de

la Murta Acadèmic Maravall

SALUTACIÓ



Hola, soc Guillem, i enguany soc el president infantil de la falla Avda. Murta-

Acadèmic Maravall.

Em vaig presentar a ser president perquè m'agraden molt les falles i m'ho passe

genial amb la música, els meus amics, als actes... I ha sigut una cosa que volia des de

ben menut.

Aquest any ja està sent molt divertit, Carla i jo he fet molts amics nous i ens ho

passem bé allà on anem.

M'agradaria convidar a la gent, tant si és fallera com si ''encara'' no ho és, a

acudir als nostres actes populars; La Dansà Popular i La Festa de les Paelles, i tots

aquests dies de festa, tant per a fallers, com per a no fallers.

De segur que aquestes falles ens ho passarem d'allò més bé, espere que tots

gaudiu de la setmana fallera com jo vaig a fer-ho.

Visquen les falles i visca la falla Murta Maravall!!!

PRESIDENT INFANTIL

GUILLEM PLÁ I COLOMER





Aquest any, és un any molt especial per a mi, perquè representaré a la meua

falla, la falla avinguda de la Murta-Acadèmic Maravall, o com nosaltres li diguem, la

Murta o MUMA. Aquesta falla és en la que he crescut i m’he criat per això em feia

tanta il·lusió ser la que la representaria aquest any.

A Guillem i a mi ens va costar un poc decidir-nos pel tema de l’edat, per si érem

massa majors, per si els altres serien més xicotets i no ho passaríem bé... Però ens vam

decidir i ací estem, ja que, per a representar a la teua falla, no importa l'edat que

tingues, sinó aquest sentiment que, sols els fallers, coneguem bé.

Aquest any espere que estiga ple d’alegria, d’emocions, i com no d’ambient faller

que és el que fa que les falles siguen el que són. Gaudir, al màxim, de tots i de cadascun

dels actes fallers amb la vostra companyia i la de totes les falleres majors i presidents

de les diferents comissions.

Sols em queda fer una crida a tots vosaltres, la meua comissió: dir-vos que

acudiu al casal en tots els actes, tan oficials com no, que gaudiu de la nostra festa com

tots sabeu, i que seguim demostrant que la Murta és una GRAN COMISSIÓ!!!

I com no, donar les gràcies a la nostra presidenta Iris, per tindre el valor de

posar-se al càrrec d’aquesta comissió, d’estar sempre pendent de nosaltres, de vetlar

perquè tot isca perfecte i de fer créixer aquesta gran falla.

VISQUEN LES FALLES I VISCA LA FALLA MURTA-MARAVALL!!!!!!!

FALLERA MAJOR INFANTIL

CARLA CASTELLANO I GARCÍA





Tot va començar quan uns amics de la falla se n'anàrem de pasqua, la quadrilla

va anar fent-se gran amb els xiquets i xiquetes, però a tots els unia el mateix

sentiment per les falles.

Eixos xiquets i xiquetes, nascuts en tan sols un grapat de dies de diferència,

mamaren l'estima per les falles, la responsabilitat de ser representants i fer-ho el

millor possible i, per damunt de tot, disfrutar i assaborir cadascun dels moments i actes

que al casal es celebren.

De totes aquelles lliçons se´ls va quedar imprés el més important i, al llarg dels

anys van anar veient que podrien portar-ho endavant i... ací estan sent els

representants d'eixa comissió que tant els agrada, i eixa comissió que sap que ho faran

d'allò més bé.

Seguiu omplint la vostra motxilla de records i gaudiu les vostres falles al màxim.

PER A CARLA I GUILLEM



Els grimepàns, com ens descriu Joan Borja al llibre de "Valor, Maria!", són monstres que

devoren les ànimes de les persones. Són terribles, assassins de paraules, malfactors de la

fantasia, criminals de la imaginació, enemics de l'alegria. Hi han molts, de fet molts no saben ni

que ho són. Tant és així que un pot convertir-se en grimepà sense adonar-se'n. Quan deixes

d'estimar la fantasia, la imaginació, les paraules... deixes de somniar. Perds l'alegria, i et

converteixes en una persona grisa, mediocre i pansida, un grimepà.

Bo, i perquè aquesta explicació?, doncs molt fàcil, a la nostra comissió hi ha una persona que si

d´alguna cosa desborda és d’alegria, és una grandíssima valoriana, és a dir, és tot el contrari a

un grimepà.

Si algú estima de cor és ella, si hem de pensar en alguna persona que es desvisca per la nostra

festa i no li faça por res... també, és ella. Ens ha sabut involucrar, ens ha sabut traslladar

aquesta passió al fer les coses, i sobretot ens ha fet vorer que res és impossible si li poses

ganes, que són falles els 365 dies de l'any, que es pot viure en Canals, i ser presidenta de la

falla, que es pot treballar i gaudir a parts iguals, i sobretot que en quatre coses fas un

"putxero" de categoria!

Iris, de veritat, volem que sàpigues que té molt de mèrit tot el que estàs fent, i que tots els

valorians que formem aquesta comissió serem la força que tot ho mou per a fer més gran, si

cap, la nostra festa.

De les teues xiques.

PER A IRIS



Ara ja coneguem als protagonistes i és el torn de la resta de

personatges:

Aquests són xicotets, no paren quiets ni un moment i el més

important de tot; són màgics, molt màgics... sense ells res sería

possible, podriem dir que són el futur, els que ens fan brollar les

llàgrimes, els responsables de que aquest conte puga continuar...





FALLERETS I FALLERETES



DISTINTIUS INFANTILS 2023

Els distintius o "bunyols" fallers són la

recompensa que li correspón als fallerets i

falleretes per part de la Junta Central Fallera,

per pertanyer i fer més gran la nostra festa. I

aquest any els pertoca rebre els següents

distintius a:

BBUUNNYYOOLL DD''AARRGGEENNTT

ARGENTE I JUAN, FERRAN

LLOPIS I PÉREZ, ESTELA

LLORENS I COMPANYS, HUGO

MOSCARDÓ I CERDÀ, ALBA

SEBASTIÀ I PERUCHO, LUCA

ZORRAQUINO I PÉREZ, LARA

BBUUNNYYOOLL DD''OORR

CASTELLANO I GACÍA, LAIA

GARCÍA I SANTAMAGARITA, JULEN

MARTORELL I GIMÉNEZ, GERARD

MORELL I JUAN, ALBERTO

OLTRA I PERIS, SOFÍA

TORMO I TAENGUA, PAULA



AARRTTIISSTTAA:: JJ..CC BBaannaaccllooyy

LLEEMMAA:: ""LLaa mmeeuuaa ccooll..lleecccciióó ddee......""

SSeecccciióó PPrriimmeerraa



AARRTTIISSTTAA:: JJ..CC BBaannaaccllooyy

LLEEMMAA:: ""LLaa mmeeuuaa ccooll..lleecccciióó ddee......""



EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓ

Aquesta és la preciosa falleta dels

menuts personatges que acabem de

presentar-vos.

Una falla no ha de ser sols bonica, ha

d'estar plena de significat i en aquest cas,

dirigit a unes personetes que han d'entendre

el que l'artista vol transmetre, així que allà

anem...

Igual que fer exercici aporta

beneficis, ser col·leccionista ajuda al

desenvolupament de certes habilitats que

beneficiaran als xiquets en un futur pròxim,

com pot ser en l'ordre i l'organització.

Qui no ha col.leccionat de menut

qualsevol tipus de objecte que a priori

pareixia que no valia per a res?

Amb el col·leccionisme es fomenta la

concentració: un nen que col·lecciona és un

xiquet que para atenció i es concentra per

saber exactament quin crom, segell o peça li

falta, com ordenar la col·lecció, com tindre

cura d'ella i com completar-la el més

important, tot eixe temps no estan cara a

una pantalla que no aporta res. També

ajuda a la sociabilització: una col.lecció ajuda

als nens timids a trencar el gel.

I tot això és el que enguany

trobarem a la falla. Un àvia ensenyant al

seu net la col.lecció de didals que ha

aconseguit durant tota la vida, un altre

menut observant la col.lecció de ventalls de

la mare, es a dir, escenes quotidianes que

tot xiquet és capaç d'entendre, resultar-li

familiar o inclús sentir-se identificat



Col.leccions de nines, nusos mariners,

croms, boletes, plantes i un milió d'objectes

més que depenent de lépoca, edat o moda

que en eixe moment estiga present

tractarem com a petits tresors i

aglutinarem de manera descontrolada als

ulls d'un altre, però de manera clara i

ordenada per als nostres, sense tindre´n mai

prou, tractant a cadascún com es mereix,

contant la seua història, fent-los únics i

afegint-li un valor contundent per a ocupar

un lloc a la nostra col.lecció.

I sí, tots hem coleccionat qualsevol

cosa alguna vegada i mentre llegim

aquestes línies hem recordat aquells

moments que segur que ara ens apeteix

compartir amb els més menuts



GGUUAARRDDOONNSS FFAALLLLEESS

22002222

SSeeggoonn pprreemmii sseecccciióó pprriimmeerraa

mmoonnuummeenntt

TTeerrcceerr pprreemmii ddeeccoorraacciióó

iinnffaannttiill

TTeerrcceerr pprreemmii mmiilllloorr nniinnoott

sseecccciióó pprriimmeerraa

MONUMENT INFANTIL 2022



Les falles 2022, unes falles molt esperades per tots els fallers i falleres, perquè

després de 2 anys tornàvem a viure la nostra festa, encara que va ser una tornada

molt agredolça, dolça perquè per fi podíem gaudir de la nostra comissió, i agria perquè la

pluja no ens va donar treva.

Però, així i tot, traguerem el sentiment faller, eixe sentiment en qui ni la pluja pot

acabar, i on gaudirem al màxim de tots i cadascun dels moments, fent-nos més forts i

mostrant al món de quina pasta estem fets els fallers i falleres.

Falles 2022, unes falles que no oblidarem i tindrem sempre al nostre cor.



Després d'un berenaret i de contar-los el

conte "Valor, Maria", Els xiquets i xiquetes

de la comissió han fet aquests meravellosos

dibuixos.

Sofía Oltra, 11 anys

Joan Sánchez, 10 anys

Laia Castellano, 11 anys

Elsa Oltra, 7 anys

Marta Aibar, 12 anys

Júlia Plà, 11 anys
Biel Ballester, 9 anys

DIBUIXOS AMB MOLT DE VALOR



Paula Tormo, 9 anys Hugo Martínez, 8 anys

Claudia Gisbert, 13 anys Adrià Ballester, 12anys

Daniela Molla, 13 anys Luca Sebastià, 4 anys

Noa Sanchis, 13 anys Daniel Aragón, 9 anys



Candela Pastor, 11 anys Izan Tormo, 5 anys

Ferran Argente, 6 anys Carla Castellano, 13 anys

Alba Moscardo, 6 anys Lara Zorraquino, 5 anys

Emma Sánchez, 5 anys Alberto Morell, 9 anys Lola Sala, 8 anys



Marc Llario, 9 anys Mireia Aragón, 13 anys Julen García, 9 anys

Adrián Català, 11 anys Júlia Argente, 3 anys

Ismenia Marí, 12 anys Ámbar Marí, 7 anys

Javier Molla, 11 anys Guillem Plà, 13 anys



MOMENTS PER AL RECORD



MOMENTS PER AL RECORD



MOMENTS PER AL RECORD



MOMENTS PER AL RECORD



Ara anem ja amb la resta de protagonistes, els que fan

possible que tot isca, que tot vaja avant, els valorians, els

que no deixen que els grimepans es fagen els amos de tot, els

que mentre estiguen presents, per pocs que siguen, no

deixaran que ens retallen la fantasia, ni que ens ofeguen la

imaginació, ni que ens lleven l'alegria, i el que és el més

important mantindran viva la nostra festa i les nostres

tradicions





FALLERS I FALLERES





DISTINTIUS 2023

Els distintius fallers d'aquest any com a

recompensa, per part de la Junta Central Fallera,

per pertanyer i fer més gran la nostra festa, són

per a:

BBUUNNYYOOLL DD''OORR

GUERRERO PERUCHO, RAQUEL

HORCAJUELO SANCHIS, RAQUEL

BBUUNNYYOOLL FFUULLLLEESS DDEE LLLLOORREERR

AMORÓS SALINAS, JOANO

GARCÍA LÓPEZ, REBECA

BBUUNNYYOOLL FFUULLLLEESS DDEE LLLLOORREERR II

BBRRIILLLLAANNTTSS

ALBIÑANA NAVARRO, RAFAEL

CABANES INIESTA, MAR

CASTELLANO TUDELA, PEPE

CHULIÀ LÓPEZ, LAURA

COLOMER CAMÚS, SUSANA

JUAN SARIÓN, ROSA MARIA

TORMO RICHART, NEUS



DDIISSSSAABBTTEE 2222 DDEE GGEENNEERR

20:00 H CONCERT DE PASDOBLES, AL GRAN

TEATRE DE XÀTIVA.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT.

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE FFEEBBRREERR

PLAYBACK INFANTIL

DDIISSSSAABBTTEE 1111 DDEE FFEEBBRREERR

9.30 H OFRENA D’OUS A SANTA CLARA.

12H DANSÀ POPULAR.

14 H FESTA DE LES PAELLES.

DDIIUUMMEENNGGEE 1199 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL.

DDIISSSSAABBTTEE 2255 DDEE FFEEBBRREERR

8.00 H MACRODESPERTÀ.

12 H ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

19 H PREMIS EXPOSICIÓ DEL NINOT I

MAQUETES.

20 H CRIDÀ DE LES FALLERES MAJORS DE

XÀTIVA.

20.30 H INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL

NINOT.

22 H SOPAR DE LA CRIDÀ.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE MMAARRÇÇ

V CONCERT COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSIÓ

"LA SOCARRADA"

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE MMAARRÇÇ

10 H ROMERIA A SANT JOSEP.

12 H DINAR DE GERMANOR.

MONUMENT 2022

GGUUAARRDDOONNSS FFAALLLLEESS

22002222

PPrriimmeerr pprreemmii sseecccciióó sseeggoonnaa

PPrriimmeerr pprreemmii iinnggeennii ii ggrrààcciiaa

PPrriimmeerr pprreemmii mmiilllloorr nniinnoott



PROGRAMA D'ACTES FALLERS
DDIISSSSAABBTTEE 1111 DDEE MMAARRÇÇ

MASCLETÀ A VALÈNCIA.

DINAR DE GERMANOR DE LA FALLA MURTA

AMB LA FALLA CLERO.

VISITA ALS MONUMENTS FALLERS DE

VALÈNCIA.

DDIIUUMMEENNGGEE 1122 DDEE MMAARRÇÇ

08:00 h PLANTÀ DEL MONUMENT GRAN AL

CARRER.

DINAR AL CASAL.

DDIISSSSAABBTTEE 2222 DDEE GGEENNEERR

20:00 H CONCERT DE PASDOBLES, AL GRAN

TEATRE DE XÀTIVA.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT.

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE FFEEBBRREERR

PLAYBACK INFANTIL

DDIISSSSAABBTTEE 1111 DDEE FFEEBBRREERR

9.30 H OFRENA D’OUS A SANTA CLARA.

12H DANSÀ POPULAR.

14 H FESTA DE LES PAELLES.

DDIIUUMMEENNGGEE 1199 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL.

DDIISSSSAABBTTEE 2255 DDEE FFEEBBRREERR

8.00 H MACRODESPERTÀ.

12 H ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

19 H PREMIS EXPOSICIÓ DEL NINOT I

MAQUETES.

20 H CRIDÀ DE LES FALLERES MAJORS DE

XÀTIVA.

20.30 H INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL

NINOT.

22 H SOPAR DE LA CRIDÀ.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE MMAARRÇÇ

V CONCERT COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSIÓ

"LA SOCARRADA"

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE MMAARRÇÇ

10 H ROMERIA A SANT JOSEP.

12 H DINAR DE GERMANOR.

DDIIMMEECCRREESS 1155 DDEE MMAARRÇÇ

AMBIENTACIÓ DEL CARRER AMB

BANDERETES.

18:00 h BERENAR FALLERA MAJOR I

PRESIDENT INFANTIL

A les 20 h ARREPLEGÀ DELS NINOTS DE

L´EXPOSICIÓ.

A les 21 h PLANTÀ OFICIAL DELS NOSTRES

MONUMENTS.

SOPAR: TORRÀ DE XULLES I EMBOTITS

TRADICIONALS



DDIISSSSAABBTTEE 2222 DDEE GGEENNEERR

20:00 H CONCERT DE PASDOBLES, AL GRAN

TEATRE DE XÀTIVA.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT.

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE FFEEBBRREERR

PLAYBACK INFANTIL

DDIISSSSAABBTTEE 1111 DDEE FFEEBBRREERR

9.30 H OFRENA D’OUS A SANTA CLARA.

12H DANSÀ POPULAR.

14 H FESTA DE LES PAELLES.

DDIIUUMMEENNGGEE 1199 DDEE FFEEBBRREERR

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL.

DDIISSSSAABBTTEE 2255 DDEE FFEEBBRREERR

8.00 H MACRODESPERTÀ.

12 H ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

19 H PREMIS EXPOSICIÓ DEL NINOT I

MAQUETES.

20 H CRIDÀ DE LES FALLERES MAJORS DE

XÀTIVA.

20.30 H INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL

NINOT.

22 H SOPAR DE LA CRIDÀ.

DDIISSSSAABBTTEE 44 DDEE MMAARRÇÇ

V CONCERT COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSIÓ

"LA SOCARRADA"

DDIIUUMMEENNGGEE 55 DDEE MMAARRÇÇ

10 H ROMERIA A SANT JOSEP.

12 H DINAR DE GERMANOR.

DDIIJJOOUUSS 1166 DDEE MMAARRÇÇ

A les 9.30 h 1a DESPERTÀ.

A les 10.30 h. 1a JORNADA GASTRONÒMICA:

CARN AMB TOMACA.

A les 13 h. CERCAVILA.

A les 14 MASCLETÀ A L’ALBEREDA.

A les 14.15 h. DINAR: ARRÒS AL FORN.

19 h LLIURAMENT DE PREMIS.

RECEPCIÓ FMI, PRESIDENT INFANTIL I LA

PRESIDENTA.

22.00 h aprop. 1r SOPAR FALLER: ENTREPANS

VARIATS.

1a FESTA AMB DJ.

DDIIVVEENNDDRREESS 1177 DDEE MMAARRÇÇ

A les 9.30 h 2a DESPERTÀ.

A les 10.30 h. 2a JORNADA GASTRONÒMICA:

EMBOTITS I LLANDES VARIADES.

A les 10 h - 12 h CASTELL UNFLABLE PER ALS

MENUTS.

A les 13.00 h CERCAVILA.

A les 14 h MASCLETÀ A L’ALBEREDA.

A les 14.15 h. DINAR: FIDEUÀ

17 h ACTE DE VISITA OFICIAL DE LES FALLES.

A les 22.15 h. SOPAR: PIZZES.

FESTA DE DISFRESSES I 2a FESTA AMB DJ.

MURTERA.

DDIISSSSAABBTTEE 1188 DDEE MMAARRÇÇ

A les 9.30 h 3a DESPERTÀ.

A les 10.30 h. 3a JORNADA GASTRONÒMICA:

COQUES D'EMBOTIT.

A les 12 h. GRAN MASCLETÀ INFANTIL

MURTERA.

A les 12.33 h. FOTO OFICIAL DE TOTA LA

COMISSIÓ.

A les 13.00 h. CERCAVILA.

A les 14 MASCLETÀ A L’ALBEREDA.

A partir de les 14.15 h. DINAR: PAELLA

VALENCIANA.

A les 18 h. OFRENA A LA MARE DÉU DE LA SÈU.

A les 22.00 h. SOPAR: Catering forn de Rico

3a FESTA AMB DJ.

DDIIUUMMEENNGGEE 1199 DDEE MMAARRÇÇ

ESMORZAR A LA CASA DE LA FMI.

A les 11.00 h. PUJADA A L’ERMITA DE SANT

JOSEP.

A les 12.00 h MISSA EN HONOR AL NOSTRE

PATRÓ I ROMERIA.

A les 14 h MASCLETÀ A L’ALBEREDA.

14.30 h DINAR.

A les 18.00 h BERENAR INFANTIL: XOCOLATÀ.

A les 19 h ACTUACIÓ DE MÀGIA: MAG DALUX

A les 20.00 h. CREMÀ DEL NOSTRE MONUMENT

INFANTIL.

21.30 h SOPAR.

A PARTIR DE LES 22 h CREMÀ DEL NOSTRE

MONUMENT GRAN.



AARRTTIISSTTAA:: PPaallaacciioo ii SSeerrrraa

LLEEMMAA:: ""EEqquuiilliibbrriiss""

SSeecccciióó SSeeggoonnaa





CCAADDAAFFAALL -- EELL GGRRAANN BBUUDDAA..

Un gran buda encapçala el nostre

monument. Un buda fent equilibris per no

caure. Equilibris que hem de fer en tots els

aspectes de la nostra vida per aconseguir no

caure, en un món on cada vegada és més

difícil mantindre's en peu.

Un gran buda que vol trobar el

“nirvana” amb l'equilibri i la moderació,

trobar el camí del mig, assumint així una de

les màximes el budisme. I si anem al

diccionari trobem el següent: equilibri m.

(plurals equilibris) Estat de repòs d'una

balança en què la massa dels dos plats és

equivalent. Possició d'un cos en què la massa

del qual està repartida de manera que

s'evita que aquest caiga. Punt d'igualtat

entre dos aspectes contraris. m.

Imparcialitat, prudència o sensatesa en la

forma de pensar o d'actuar. En les situacions

extremes convé obrar amb equilibri.

EESSCCEENNAA PPRRIIMMEERRAA -- EEQQUUIILLIIBBRRIISS

DD''EENNEERRGGIIAA IIMMPPOOSSSSIIBBLLEESS..

Una bombeta, una garrafa de gasoil i

una bombona de butà. L'energia que

consumim, l'energia que està a preus

inabastables que ofeguen negocis i famílies.

A causa de la situació d'alçada de

preus que vivim, el principal equilibri que cal

trobar és el de sobreviure amb els jornals

actuals. Pugen els preus de totes les

matèries primeres, però no així el de les

nòmines dels treballadors, mentre que

l'administració opta per la via de

subvencionar els costos en lloc de trobar una

fórmula per abaratir-los i controlar-los, fins

que la mamella quede exhaurida i els rics

siguen més rics.

EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓ



EESSCCEENNAA SSEEGGOONNAA.. LL´́OOSS PPAANNDDAA

EEQQUUIILLIIBBRRIISSTTAA..

Quins equilibris més difícils s'han de

fer al món de les falles. Igual que el nostre

os panda equilibrista, que amb un peu alçat

ha de mantindre un pal on gira un plat en

perfecte equilibri. Més o menys és el que les

comissions falleres han de fer per acontentar

a tots. Els seus equilibris: equilibri entre

festers i fallers, entre monument o casal.

Equilibrar el preu que es paga amb el que

s'oferirà. Equilibrar el passar-ho bé i el

treballar.

També a la Junta Executiva de la

Junta Local Fallera no es queden curts

d'equilibris, han de buscar l'equilibri entre

prendre decisions i que totes les comissions

estiguen contentes.

I relacionat amb Falles i Junta Local,

també hi ha una qüestió complicada

d’equilibrar. Algú haurà de buscar l'equilibri

entre ser regidora de Falles i Fallera Major.

Atendre a les Falles, atendre a la seua

comissió i atendre a la Junta Local Fallera,

equilibradament.

EESSCCEENNAA TTEERRCCEERRAA.. SSAAVVII XXIINNÉÉSS..

A la nostra societat tots tenen

cabuda, però hem de viure en equilibri. Els

que viuen a la ciutat i els que viuen als

pobles. Els que pensen blanc, els que pensen

negre, els que pensen en gris, han de

conviure. Però als que viuen en blanc i negre

no cal blanquejar-los, perquè aquests,

desequilibren la convivència.

Ací, aquest savi xinés va fent

figuretes de paper i les repartirà de la millor

manera, perquè tots gaudisquen d'elles. A

uns els farà un cavallet a altres un avió. A

cadascú el que més li agrade, tots en tindran

un, però no cal que siga la mateixa figura, cal

que hi haja diversitat perquè hi haja

equilibri.



EESSCCEENNAA CCIINNQQUUEENNAA.. FFAAQQUUIIRR..

I ací un dels equilibris més difícils de

trobar. Podríem anomenar-los com els

equilibris impossibles. Són els equilibris

polítics i de poder. És el faquir amb una

espasa, que amb una mínima errada pot ser

mortal i pot travessar-li el coll fàcilment

(metafòricament clar). De vegades els

desequilibris el provoquen els mateixos

interessats, per així canviar de faquir.

A la política moderna, als òrgans de

decisió opten pel “café sol per a tots”, i això

és impossible, perquè a no tots els agrada el

café sol. No es pot quedar bé en tots. Per

governar cal prendre decisions que per alguns

no seran beneficioses, però, que buscaran el

bé comú, que és una altra forma d'equilibri.

Entre el benestar de molts i el benefici

d'alguns. Entre la solidaritat social i els

interessos particulars. Entre evolucionar i

respectar la natura. Mirar al futur però

respectant les tradicions. Equilibris de

vegades impossibles si no hi ha voluntat.

EESSCCEENNAA QQUUAARRTTAA.. EEQQUUIILLIIBBRRIISS

PPOOSSIITTIIUUSS

Però al llarg de la història s'han

trobat equilibris que perduren i que cal

celebrar, encara que s'haja de continuar

reivindicant-los per anar millorant-los. I per

això aquest seguidor de Buda toca el Gong,

per celebrar-ho i fer-los públics. Anem

avançant en equilibrar/eliminar desigualtats

socials amb impostos als quals més tenen,

amb ajudes als que menys tenen, igualant els

drets de tots els ciutadans, respectant la

natura, intentant no exhaurir els recursos

naturals. S'han fet molts passos endavant,

aconseguint equilibris, però també algun pas

enrere, contra el que s'ha de ser ferm per

recuperar-lo. Cal buscar l'equilibri social i

solidari.



EESSCCEENNAA SSIISSEENNAA.. LL''EEQQUUIILLIIBBRRII DDEE

LLEESS PPEERRSSOONNEESS MMAAJJOORRSS..

I el sector que també ha de fer

mil equilibris amb la que cau són els

nostres majors, que amb les seues

pensions han de fer front a les seues

necessitats, les dels seus fills i les dels

seus nets. Un altre equilibri que han

d'aconseguir és el fet de gaudir de la

seua jubilació, la que s'han guanyat

durant tota la vida i la d'estar

pendents de la criança dels nets. I ací

està l'equilibri que han d'aconseguir els

seus fills, com és la de conciliar la vida

laboral amb la familiar, per alliberar

així als nostres iaios i que gaudisquen

de la seua jubilació.

El que hem dit, grans equilibris.

Els aconseguirem?



MOMENTS PER AL RECORD



MOMENTS PER AL RECORD
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MOMENTS PER AL RECORD



Alguns d'aquets personatges han volgut ser bons valorians i demostrar-nos que les

paraules tenen el secret de la vida; que la curiositat i les ganes d'apendre són la

força que tot ho mou. Aquests personatges són persones que saben estimar el valor

de les paraules, de la imaginació, de la fantasia i han volgut acabar d'escriure

aquest conte tan especial...

Allà anem!!!



PARAULES AMB MOLT
DE VALOR



Benvolguda Carla,

S’acosten les falles i acabe de recordar què, tot i que hem estat juntes pel Nadal, no

t’he preguntat com portes això de ser fallera major infantil, com vas de compromisos i d’actes

i com t’ho fas per quadrar-ho tot amb la teua agenda d’adolescent efervescent, si em permets

la redundància... No és poca l’obligació, o almenys per a mi no ho era fa més de quaranta anys.

No hi havia dissabte que no s’haguera d’anar al taller de l’artista a veure com anava la

falleta, als pobles de la redor a aparaular la xaranga o a les monges a comprovar si brodaven

correctament les bandes de les falleres. Està clar que, en el meu cas, a la condició de fallera

major infantil s’afegia la de ser la filla del president, el teu iaio, i això suposava allargar el

calendari de l’activitat fallera d’octubre a març.

Jo a la teua edat només sabia llegir. Poques activitats més ocupaven el meu temps lliure, i les

que ho feien eren ràpidament abandonades per falta de constància. Per això, quan veig tot el

que eres capaç de fer amb catorze anys mal comptats – tocar l’oboé a la banda, fer volantins

fantàstics amb la gimnàstica rítmica o jugar-la ben llarga al trinquet -, em balla el cap i no

m’atrevesc a predir en quin calaixet de la memòria de la dona que seràs viurà la teua

experiència fallera. Però el fet d’intentar accedir al teu cabet, m’ha fet posar ordre en el meu i

recuperar, de la manera més harmònica possible, el record de la meua infantesa fallera.

I ací va com jo m’ho he explicat i el sentit que li he donat dins del meu periple vital, per

si algun dia et fa paper.

LLAA CCAANNIILLLLAA
PPeerr NNeeuuss CCaasstteellllaannoo

“With the drawing of this Love and the voice of this Calling

We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time”.

T. S. Eliot: “Little Gidding”, Four Quartets, (1942



Fa unes setmanes, vaig començar un

curs de costura de supervivència que

consisteix, primer de tot, a entendre com

funciona una màquina de cosir. “I això ara a

què ve, tia?”, et preguntaràs amb tota la

lògica del món. Ni jo mateixa sé del cert la raó

última, però supose que ho he fet per

estalviar-me el bonegó de ton tio i de la teua

cosina en el cas d’haver-los plantejat una

quarta matrícula en la universitat. Siga pel

que siga, el cas és que s’ha obert davant

meu tot un món i un lèxic que em té ben

entretinguda davant la màquina de cosir i

també durant el trajecte de tornada a casa.

Tres quarts d’hora ben bons de passejada,

de Gràcia a la Vila Olímpica, per pensar-me

la vida com una classe de costura infinita.

I heus ací que m’he representat la

vida, el temps que ens toca viure, com una

peça de tela sobre la qual nosaltres, les

bobines de fil, anem deixant rastre: de

vegades traçant camins ben rectes, d’altres

apanyussant pedaços. Quan som joves, som

fils lluents, acolorits i tibats, com la seda dels

brodats dels teus vestits de fallera. I com

que ens sabem bobinetes llargues i

resistents, ens descabdellem a la velocitat

embogida de la curiositat i tenim esme i

metres de fil de sobres per pegar-li la volta

al món. Després, a mesura que l’agulla

avança i el metratge acurta, ja no ens

importa tant la brillantor del fil, sinó la seua

solidesa a l’hora de poder-lo empalmar amb

algun tubet de plàstic farcit d’antibiòtic o al

cable d’un monitor que vigile que les nostres

constants vitals no facen baga. Però la

bobina de fil, llarga o curta, jove o vella, és

incapaç de traçar una puntada sense una

peça clau: la canilla. Invisible i humil, la

canilla s’oculta en el cor de la màquina de

cosir, però és determinant a l’hora de fixar la

puntada des de baix de la tela, encara que no

es veja.

La canilla és l’arrel que ens ajuda a

cosir-nos a la vida. I si és arrel vol dir que és

tradició i que ve de dins, i de lluny. La canilla

és la que ens dona el peu per a què el fil de la

nostra bobineta esdevinga cinta de

gimnasta, faixa de pilotari, pentagrama o

lligacama de fallera. Jo l’he entesa així, com

el fil que ens creix des de la terra, des del lloc

on dormen els que ens han precedit, que és el

lloc al que estem cosits per molt que

descabdellem la bobina arreu del món. Un dels

dos caps del fil de la vida, per tant, corre per

baix i és arrel. D’alguna manera, arribar al

final és arribar al començament perquè, com

deia el poeta T. S. Eliot, “la història és una

pauta de moments intemporals”.

Et deixe ací la traducció del poema

que encapçalava aquesta carta amb el desig

que no deixes d’explorar, que la curiositat et

moga sempre a descabdellar la bobineta i que

no oblides mai on està el cap del fil.

“Amb l’atracció d’aquest Amor i la veu d’aquesta Crida

no pararem d’explorar

i el final de la nostra exploració

serà arribar on vam començar

i conéixer el lloc per primera vegada”.

La tia Neus.

Barcelona, 8 gener del 2023.



Si busquem al diccionari la paraula faller- fallera, entre altres accepcions, ens diu que és

aquella persona que participa de la festa de les falles. Des de menuda sempre m’ha agradat

molt aquesta festa: l’ambient de rebombori que hi ha als carrers, el soroll i l’olor de la pólvora,

la preciositat i varietat de la nostra indumentària, la música... però mai, fins ara com ara,

havia participat activament en una comissió.

És veritat que de vegades els fills i les filles ens aficionem a les coses que els agraden

als nostres progenitors i progenitores. En el meu cas, mon pare era un apassionat de la música

de banda en general i un enamorat de la Música Vella en particular. No debades vaig dedicar

vint-i-cinc anys de la meua vida a tocar la flauta travessera en aquesta agrupació. Quan els

meus germans i jo déiem de ser faller i falleres sempre contestava que el que era músic no

podia ser faller ni fallera per què fer les dues coses eren incompatibles. Bo... això era la seua

manera de veure-ho per què a ell les falles no li agradaven. Vaja per davant el meu agraïment

infinit cap al meu pare per haver-me inculcat el seu amor per la música.

Però la vida dona segones oportunitats en segons quines coses i jo he tingut la sort de

tindre una neboda molt fallera. Per circumstàncies que no venen al cas, la meua neboda Aitana

va recalar en aquesta comissió i sa mare i jo ens apuntarem amb ella per acompanyar-la en

alguna ocasió. Al principi l’única cosa que volíem era estar ahí per si a la “xica" féiem falta. Ni

plantejament d’integrar-nos en la falla per què et fa “no sé què” baixar al casal donat que et

trobes fora de lloc, per què la festa de les falles sembla una cosa molt tancada, per què penses

que tu que fas envoltada de persones que formen part de la comissió tota la vida, en fi... et

veus un poc estranya. Però un dia algú et dona l’empenteta que et fa falta, en el meu cas la

meua germana, que fa que canvies de parer i la teua visió de les falles canvia completament.

Nosaltres hem trobat en la gent de Murta-Maravall un grup de persones molt amables, amb

ganes de passar-ho bé, que gaudeixen de la festa al màxim, però sobretot molt acollidora. Des

del primer dia ens han fet sentir unes falleres com qualssevol altres, sense importar si som de

SSEERR FFAALLLLEERRAA
PPeerr MM.. NNiieevveess FFrraannccééss



la comissió tres anys o trenta... Ací tot el

món és ben rebut i rebuda...

Una cosa porta a l’altra i un dia

penses: “I per què no vestir-me de fallera si

sempre m’ha fet il·lusió”? He de dir que eixe

mèrit no és solament meu. De nou la meua

germana em va acompanyar en tota aquesta

aventura i quan em vaig adonar tenia a casa

el meu vestit. Després d’esperar dos anys

per culpa de la pandèmia mundial que tots i

totes hem patit, enguany he pogut vestir-

me de fallera. Creueu-me que ho vaig gaudir

com una xiqueta menuda amb sabates noves.

Va ser un dia emocionant i ple de bones

sensacions, recordant-me de manera especial

de ma mare i de mon pare. A ma mare li

haguera encantat viure tot açò en

companyia meua per què era una comboianta

i s’apuntava a tot. I a mon pare, a pesar de

no agradar-li les falles, estic segura que li

haguera caigut la bava de vorem gaudir

aquesta experiència.

Espere que les falles que venen les

vivim tots i totes al màxim que ja toca!!!

Moltes gràcies a tots i a totes per

deixar-nos formar part d’aquesta gran

família que formem la gent de Murta-

Maravall.

Visquen les falles i amunt la Murta!!!



Va ser l'any 2015 quan un grup de fallers fórem cridats per formar part d’una nova

Junta Local Fallera, renovada al càrrec de president.

A les primeres reunions se’ns va dir si teníem coses noves a aportar, i ens quedàrem

pensant què es podia fer en un calendari ple d’actes, però amb coses a refer.

I la casualitat va voler que dos dels integrants d’aquesta nova Junta, Alberto

Ordiñana i jo, fórem, a més de fallers, músics. I un dia comentant sobre la música que

escoltàvem i que tant ens agrada, diguérem que hi havia poca música nostra, música fallera, ja

que moltes de les composicions que s’estaven escoltant al carrer eren de música de bous, o

pasdobles de moros i cristians, però de música fallera, no se’n feia. Sols un concurs a València i

altre a Alzira motivaven als compositors amb premis. Mentre que de música mora i cristiana

tenim com a referents Villena, Benidorm, Muro, L’Olleria, Calp, i un llarg etc. No hi havia color...

Per tant ho comentàrem amb el president i els altres companys de la Junta, i ens

ficàrem amb una tasca nova per a nosaltres amb molta il·lusió. Com podíem fer-ho? Hi havia

temps per a organitzar-lo?

A més, pensàrem que els pasdobles guanyadors podrien dur el nom de les Falleres Majors

de Xàtiva, amb la il·lusió que açò podia representar per a les protagonistes de la nostra festa.

Com que a Xàtiva hi ha dues bandes de música, comentàrem de fer-ho cada any amb

una, i com que eixe any li tocava a la Música Nova el conveni amb la JLF, parlàrem primer amb

la seua presidenta. Però no arribàrem a un acord amb els termes. No hi havia temps ni diners...

El temps passava i cada vegada en teníem menys... així que, cabuts, parlàrem amb

l’altra banda de Xàtiva. Les primeres reaccions amb Quique Alonso, el president, foren molt

positives, però calia concretar què volíem, per a quant, etc.

En una segona reunió amb la Música Vella, vingué també el seu director titular Paco

MMÚÚSSIICCAA FFAALLLLEERRAA,,

PPEERR FFII

PPeerr JJoossee LLuuiiss MMoorreellll



Sánchez Roca, i parlàrem de molts conceptes

tècnics que feien falta, jurat, dates,

planificació, dotació econòmica... moltes coses

a fer en molt poc de temps, perquè ja

estàvem a final d’any, i no hi havia quasi

temps.

I si enguany fem un concert i l’any

que ve més? Aquesta va ser una de les

primeres reaccions, però nosaltres volíem

noves composicions, i li demanàrem a Paco que

fera un nou pasdoble almenys...

Quedàrem en parlar després de Nadal

per concretar més coses... però tot anava

avant.

L’Ajuntament ens podria cedir el

teatre? Hi havia dates? Clar, el calendari

està saturat eixos mesos previs a falles,

amb les presentacions, i és difícil d’incloure un

altre acte nou... i la resposta de sempre,

diners no hi ha.

Al mes de gener Paco ens donà una

alegria, i comentà que almenys una composició

nova hi hauria al concert de Música Fallera.

I si foren 2, una per a la Fallera Major i

altra per a la Fallera Major Infantil? I ací

entrà el director de la banda juvenil de la

Música Vella, Jordi Durà, que volgué

participar amb una composició feta per ell.

Ara calia organitzar el concert, amb

una cercavila i tot. Recorde cada moment

d’aquell dia, amb fotos amb els músics, traca,

música al carrer... i un concert emocionant,

amb l’explicació de cada pasdoble que es va

tocar, la seua procedència, el seu motiu, el

seu origen, el compositor... i música en

directe. Un company de la JLF em deia que ell

també tenia els pèls de punta en sentir

aquells pasdobles tan ben interpretats.

I per finalitzar, les 2 noves

composicions, “Adriana Pérez Ramírez”, i

“Olivia Cabezón Cuenca”, que formaran part

de la història per a sempre, per ser les 2

primeres Falleres Majors de Xàtiva en tindre

un pasdoble amb el seu nom.

Després d’açò, el concurs de Pasdobles

Fallers Ciutat de Xàtiva s’ha estabilitzat, ja

amb temps suficient per a organitzar-lo com

cal.

Alberto, Jesús, objectiu complit!!! Ara,

quasi set anys després, ja tenim ací el primer

CD de música Fallera de Xàtiva.

Que sone la Música Fallera al carrer!!!

José Luis Morell García. Febrer 2022



El meu nom és Sílvia, vaig nàixer i viure durant 27 anys a Reus, una ciutat de la

província de Tarragona, molt pareguda a Xàtiva, pel que fa al comerç. Des de fa 13 anys vaig

començar una nova vida a Xàtiva i us assegure que ni era ni tenía intenció de ser fallera. Cert

és que sempre m’han agradat molt les falles, soc una apassionada d’anar a veure monuments

fallers tant de València com de Xàtiva, tinc milers de fotos que ho demostren.

Us he de dir que fins al març del 2002 no havia vist mai cap falla. Aquell any Ximo i jo

vam decidir anar a veure les falles a València, segurament seria de nit perquè ell era músic i

tocava en alguna xaranga d’alguna falla de Xàtiva i, l’únic moment que teníem per veure-les,

era anar de nit a passejar-nos. De les falles de Xàtiva, ja tindríem temps entre acte i acte

faller. Així, van ser aquelles falles i moltes de successives, Ximo tocant i jo anant a veure els

diferents actes, us he de dir que com a espectadora a mi la que més m’agradava era la

baixada de Sant Josep, tot i que vista des de fora es fa llarguíssima...

A poc a poc, la família va augmentar, primer va arribar Neus i després Lluís. Les coses

es van anar complicant i Ximo va deixar la banda per un temps. Això ens va permetre establir

un nou ritual, ja podíem anar a veure les Falles de València durant el dia, comprar xurros, dinar

en algun bar de la zona, pujar al tren (si encara quedava algun lloc) o esperar al següent per a

poder seure. Va ser a València davant de l’estació del Nord, que un 18 de març vam decidir

veure una estona l’ofrena a la Mare de Déu i allí va començar la història de la nostra família

fallera. Ens vam assentar a terra, perquè ja estàvem cansats, Neus que en aquell moment

acabava de fer dos anys estava molt emocionada de veure desfilar les falleres, les aplaudia i

animava com una autèntica “Hooligan”. Lluís també s’ho va passar bomba, ell acabava de fer

un anyet i de tant en tant, s’adormia. Aquells ullets de fascinació i aquella alegria de veure

falles, ens van fer plantejar-nos “per què no ens apuntem a una falla?”.

CCOOMM SSEERR ""TTAANN"" FFAALLLLEERRAA SSEENNSSEE SSEERR

VVAALLEENNCCIIAANNAA DDEE NNAAIIXXEEMMEENNTT

PPeerr SSííllvviiaa BBllaanncchh GGaarrrriiggaa



Pel tren vam començar a parlar, “a

quina falla podríem apuntar-nos?”. La Selgas

està al costat de casa, però gairebé no té

comissió infantil. La Benlloch està bé, però

tampoc són molts i, aleshores vam pensar i,

la Murta? Està a prop de casa i té una gran

comissió infantil. L’elecció ja estava feta,

primer només anàvem a apuntar a Neus i

Lluís, com anava a ser jo fallera?? Si no sabia

res de les falleres, de monuments sí, però de

roba, indumentària, pentinat..., d’això no en

sabia res. Però clar, ells dos eren molt

xicotets, com anaven a eixir ells sols, doncs jo

també m’apunte... va segur que a Canals em

donaran algun dia de Falles i podrem eixir els

tres, així va ser, com fa set anys vam

començar a ser fallers.

Per què soc tan fallera sense haver

nascut ací i sense haver-ho viscut des de

sempre? Doncs crec que és una mescla de tot

el que he explicat fins ara, una combinació

entre la meua fascinació pels monuments

fallers, l’alegria dels meus fills al vestir-se de

fallers, la gent de la falla que amb els anys

s’han convertit en amics (aquella família que

elegim). Són molts actes en els quals hem

participat tots junts, dies preparant

cavalcades, playbacks, esmorzars de Fira,

berenars infantils, etc.

Encara recorde el primer any de

fallers que va ploure tots els dies, Sí!, igual

que l’últim any, em fa gràcia perquè tothom

diu “això de ploure tots els dies no passa

mai”, doncs, mireu per on, a mi ja m’ha

passat dues vegades en set anys, però us

puc assegurar que no passa res, han sigut

unes falles diferents, però les hem gaudit

com sempre. Tornant al primer any de

fallera, recorde arribar a l’antic casal amb la

mantilla a la mà perquè no sabia com posar-

la, només entrar van eixir unes quantes

voluntàries per ajudar, ara que totes elles

em deien: “Com eixireu plovent, si estreneu

els tratges?”, jo pensava “L’any que ve ja

veurem si som fallers o no”. El dia de hui, jo

tampoc entendria que algú eixirà sota la

pluja amb un tratge nou... mireu com he

canviat.

Neus també va començar a ballar

danses valencianes amb el grup Canyamars,

l'any 2015, això també m’ha ajudat molt a

conéixer les tradicions d’ací, la música, els

balls, la indumentària, el pentinat..., Tot això

m’ajuda a ser fallera, sabeu per què? Doncs

perquè com a mínim cada dos o tres mesos he

d’estar fent el monyo de fallera, així que

després de tants anys ara ja el puc fer sense

problema. Als primers actes, venia una xica a

casa i ens feia els monyos a Neus i a mi, però

en un determinat moment ens va dir que ja



no podria fer-ho, així que jo, que amb prou

feines sabia fer una trena em trobava

davant un monyo de fallera, així que em vaig

apuntar a un curs de fer monyos, de tot el

que em van explicar poc em va quedar, però

em vaig quedar amb les nocions bàsiques, que

amb els anys s'ha anat perfeccionant.

En indumentària també he millorat,

en gran part, gràcies a Marien, la mestra de

danses de Neus, tot i que hui en dia, encara

porte el davantal i el mocador a la mà perquè

ella els col·loque perquè encara no ho faig del

tot correctament. Per això quan he de vestir

a tota la família amb indumentària fallera

em sembla fàcil perquè com tot està cosit es

pot col·locar tot en un moment, només es

necessita una miqueta d’organització. Primer

el meu monyo (intente que a la TV hi haja

una bona peli i em puguen deixar 15 minuts

tranquil·la o el dia de Sant Josep, que encara

estiguen tots dormint), després el monyo de

Neus, que com és tranquil·la no se’l desfà, en

tercer lloc, Lluís que com és quietet, només

em toca revisar-lo quinze vegades més abans

d’eixir de casa. Després Lluna, que com va

tot d’una peça és fàcil d’arreglar, acabem

amb la roba de Neus (perquè no s’arrugue

tant), el mocador de Ximo i, quan ja regna

l’histerisme perquè gairebé és l’hora i encara

falten mil coses per acabar de fer, llavors és

el meu torn, tots saben que quan em pose jo

el cosset, ja no hi haurà res a fer,... ni faixes,

ni mocadors per a arreglar, ni cordons per

passar... Però, coses de la vida, acabem a

hora i, encara tenim temps per fer-nos la

fotografia de rigor abans d’eixir de casa. Ara

ja a gaudir de la festa, bé els altres tampoc,

s’han sulfurat molt, em toca a mi gaudir de

la festa. Del casal, cap a casa del president i

de la fallera major, crec que és una mostra

de respecte cap a ells, ja que han sigut tan

valents de representar-nos.

Caminant cap allà comences a veure

que el llaç està tort, que se n'ix un ganxo del

monyo, que la faldilla està torta, però al

final, tot té solució i quan pares s’acaben

d’apanyar totes aquestes coses.

El que més m’agrada de ser fallera és

poder compartir aquesta experiència amb

tota la meua família i amics, ser faller/a no

és només gaudir dels dies de falles, és tot

l’any d’actes. Desfilar, tot i que pensava que

seria allò que menys m’agradaria doncs he de



dir, que tampoc està malament, tot i que dur

les sabates de fallera em provoca dolors

irreparables durant setmanes, en els meus

peus, aprens a gaudir del moment i

t’emociones i tot, quan fas un passadís per

als representants de la falla quan arribes a

l’ajuntament o quan entregues el ramell de

flors dins de la Seu.

Quan em van dir que fera aquest

article, la veritat vaig pensar que tampoc

soc “tan” fallera, però després de tot el

rotlle que he escrit crec que sí que em puc

considerar “prou” fallera, que tot i no saber-

ho tot de les falles, cada vegada aprenc més

coses, disfrute més dels actes i sé més coses

d’aquest món faller. Aquest Nadal parlant

amb el meu cosí, un català afincat a Nova

Zelanda què em feia preguntes sobre coses

de les falles, entenia que si fa vint anys jo

haguera parlat amb algun faller o fallera

hauria fet aquelles i moltes altres

preguntes, què hui dia puc respondre i pensar

“Com no saben aquestes coses?”. Així que

Amunt les Falles! I Amunt la Murta!



Des de ben menut he sentit un gran vincle per la música i per les falles. Quan era xicotet,

sempre anava de les xarangues quan les sentia desfilar en les cercaviles de les festes del carrer Puig de

Xàtiva, d'on són originàriament els meus pares i darrere de les xarangues de les falles. Era sentir la

música festera de les falles i no poder controlar el meu cos es posava en moviment i no s'aturava fins

ballar. Tant era la meua passió que els pares em van apuntat a la Unió Musical l'Horta de Sant

Marcel·lí, jo vivia en aquest barri de València, quan tan sols tenia 6 anys.

Als 9 anys vaig començar a eixir a tocar a falles. Jo estava superil·lusionat, anava a tocar i

damunt a Na Jordana!!! Aquells dos anys que vaig tocar en la falla del barri del Carme van ser

inoblidables. Tocava a les presentacions de les falleres, interpretant l'himne de Na Jordana. Aquelles

primeres falles vaig passar més estona plegant papers que tocant, els meus amics i jo, que eren molt

menuts ens sentiem ben acollits pels més majors. Aquells dos anys sols vam cobrar mil pessetes, perquè

era més per a rodar que per a tocar, però jo em sentia molt orgullós. La meua primera paga!!! A sobre

aquells dos anys anys per Na Jordana, també van ser molt fructífers en la història de la Comissió, el

primer any va guanyar el premi de Secció Especial, la falla gran i el segon any Primer premi de la gran i

de l'infantil i ninot indultat de la falla gran. Encara recorde tocar des de Na Jordana fins a la plaça de

l'Ajuntament i tornar sense aturant-nos, desfilant tocant València i tots aplaudint-nos. També em

recorde arribar banyats de dallt a baix de l'ofrena, perquè també va ser unes falles banyades i penjar

els papers per les parets per a què s'aixugaren. Era emocionant ja que com a músics podíem entrar

gratuïtament a veure la falla per dins i entrar al seu casal amb tants anys d'història, al Casal antic

encara estava marcat fins on va arribar la riuada de València, També era impressionant veure

l'enclavament on plantaven la falla de Na Jordana, per una banda el riu per l'altra banda l'església del

Carme. També ens van ensenyar el seu enclvament antic en una xicoteta plaça, encreuada per estrets

carrers on ens deixaven llançars els inoblidables trons de bac. Encara recorde la imatge d'aquella falla

mítica de Na Jordana... un pont gegant i dos enamorats al remat de la falla.

Els dos anys següents vaig tocar primer en una falla del districte de Malilla i després en una

falla del discricte Jesús-Creu Coberta. En aquest darrer any, en febrer vaig patir una lesió en el

LLAA MMÚÚSSIICCAA II LLEESS FFAALLLLEESS

PPEERR XXIIMMOO SSAANNCCHHIISS BBAACCEETTEE



turmell esquerre practicant judo. Jo no vaig dir

res als meus pares de que em feia mal perquè

estaven els actes previs de les falles del 91 i no

volia perdre'm cap acte. Així que vaig anar a

desfilar amb la meua banda caminant durant

moltes hores. Quan vaig tornar a casa, després

de refredar-se'm el turmell em feia un dolor

horrible. Se m'havia inflamat el peu i vaig haver

d'anar d'urgències a l'hospital. Confirmat, tenia

trencat el taló d'Aquil·les per tres o quatre

parts, em quedava sense poder anar a tocar a

falles!!! Encara recorde com mon pare quan

encara estaven muntant les falles em va

acompanyar de bon matí a veure com muntaven

totes les falles d'Especial de València i les falles

de Xàtiva. Amb els meus amic vaig muntar una

falla a Bixquert amb xaranga inclosa i els músics

van vindre a tocar a ma casa per a què no em

sentira tant trist.

M'encantava molt el món de les falles. A

Sant Marcel,lí hi ha dues falles, una més xicoteta

la d'Ingenier Josep Sirera- Pius IX, a la que

pertany la que fa dos anys va ser la Fallera

Major Infantil de València i la falla del barri,

l'arquebisbe Olaecheu- Sant Marcel·lí, que està

ubicada a la plaça del barri. Sempre està la gran

en la secció 1A i l'infantil en secció 1A i alguns

anys en secció Especial. Per tant, sempre han fet

una gran falla. Sempre m'agradava anar a veure

com arribaven i plantaven les peces més grans

del monument, posaven les banderes dels carrers

o encenien l'enllumenat de les avingudes principals

del barri, sobretot els anys que va plantar

l'artista Paco Roca,

A l'any sengüent, quan tenia 14 anys, com

els meus pares tenien por que fera la vida a

València, van decidir deslligar-me del meu vincle

de Sant Marcel·lí i apuntar-me a la família de la

Música Vella de Xàtiva a la que a partir d'ara

seran els meus amics, serà ma casa.

El primer any vaig anar a tocar a Sant

Jordi, els altres cinc anys vaig tocar a Tetuan i a

la plaça Benlloch. Van ser els meus millors anys

fallers, tocava en la xaranga amb els meus amics

i sent joves ho donàvem tot com a músics i ens

ho passàvem genial. De fet, conserve encara

amistats del vincle que vam crear entre músics i

fallers. Com tocava en un grup de jazz a València

i estudiava el grau professional de música al

Conservatori de València em van cridar que com a

favor tocara durant dos anys a València, cobrant

600 euros per tant sols 5 actes. Com em venien

bé aquests dinerets per a pagar-me els gastos

universitaris i no volia deixar de passar-m'ho bé

amb els meus amics a les falles de Xàtiva, no sé

com ho vaig fer, però en aquests darrers dos

anys vaig compaginar tocar a València i a Xàtiva.

Vaig acabar la carrera i aquell any també

vaig aprovar les opcions de mestre de música a

Catalunya. Vaig anar de mestre a Reus, allà no hi

havien falles i no em podia estar sense tocar la

música festera. Durant aquests quatre anys,

que vaig treballar a Catalunya, vaig demanar un

permís no retribuït per a vindre a tocar a falles.

Vaig tocar dos anys en Gregorio Molina i dos anys

en Abú Massaifa.

Vaig continuar tocant en falles fins que

va nàixer el meu segon fill Lluís, el xiquet no em

deixava dormir per les nits i no ho podia

compaginar. Quan Neus va fer tres anys i Lluís

dos ens vam apuntar a la falla Murta Maravall,

a la que a partir d'aleshores serà la nostra

família fallera. Des d'aquell moment torne a viure

i disfrutar de les Falles, com sempre ho havia

fet, això sí des d'un altre prespectiva. Visca les

falles i Visca la Murta!!!



Els temps s'han tornat bojos. Les falles pareix que han recuperat la seua normalitat,

però, el món, després d'aquells mesos en què ningú no podia eixir de casa i el planeta pareixia

rebre un respir per part de la humanitat, ara veu com tot està desbaratat, o camí de

desbaratar-se més encara (o això intenten transmetre, una vegada més, els mitjans de

comunicació).

Però sempre hi ha coses bones, coses per les quals alegrar-se: les falles i els fallers han

tornat amb més ganes i amb nous propòsits. I és que, malgrat tot, pareix que va tornant

l'alegria, aquesta joie de vivre que va pintar Picasso o que també va escriure Zola. I quin

millor membre de la nostra comissió per a representar aquesta alegria de viure, aquestes

ganes de passar-ho bé però sense importunar ningú? Efectivament, es tracta de Jaume Josep

Garrigues, mestre casaleter.

És una mena de Falstaff, però sense fanfarronejar, encara que sí que és optimista.

Tampoc és vanitós però sí molt feliç. No beu alcohol. És un bon vivent, però fet al segle XXI:

esportista, respectuós, discret, humil... una persona que fa que la seua companyia siga sempre

molt agradable.

A més a més, Jaume Josep té motius per veure augmentada la seua alegria: l'estrena

d'un nou casal. Un nou espai equipat amb totes les prestacions, que més bé pareix un

restaurant, o una discoteca, o un mini cinema, o un mini casino, o... tot! La veritat és que el nou

casal és una meravella, que es pot fer servir per a moltes coses i que, després dels darrers

anys, ha contribuït a despertar una comissió que pareixia adormida. Jaume Josep està pletòric.

DDOOBBLLEEMMEENNTT LLLLEEIIAALL

PPeerr PPaabblloo CCaammaarraassaa



Des de llavors, es duen a terme

nombroses activitats, algunes relacionades

amb l'alimentació (esmorzars, dinars,

berenars, sopars...); altres destinades a

l'entreteniment (jocs de taula, projeccions de

pel·lícules...) i, per descomptat, tot el fet

relacionat amb activitats falleres.

Jaume Josep està molt content de

veure com ha reviscolat la comissió, com es

plena el casal els divendres i com noves

activitats sorgeixen envoltades d'un clima

molt agradable. Ha tornat la diversió. El

divendres vinent torna a haver sopar, i

després segur que hi ha temps per jugar una

partideta al truc o qualsevol altre joc de

cartes.

El tresorer, apassionat per les falles

des de xiquet, deu d'acostar-se al polígon

perquè ha quedat amb l'artista faller que

enguany s'encarrega de donar forma al

monument. La idea és anar a veure com

treballa, com dona forma als ninots i com

aplica el color. Gràcies a la seua capacitat

d'observació, és tot un expert. Però també

és possible que calga carregar algun ninot

per deixar-li lloc al seu taller, i, per tant,

caldrà ajuda. Sabent que rebrà un si com a

resposta, telefona a Jaume Josep per tal

d'anar junts el diumenge de matí. I, en

efecte, sense discutir gens ni miqueta, tots

dos, i probablement algú més, aniran a la nau

on treballa l'artista faller.

La presidenta, que també és una

gran cuinera, ha coordinat un dinar per als

membres de la comissió el dissabte vinent.

Molta gent ha confirmat la seua assistència.

Però necessita suport moral. I Jaume Josep

es recolza a la barra i l'escolta quan ella li

parla. Es podria dir que fa d'ajuda tècnica

mentre la presidenta prepara la paella. A ell

els plats d'arròs no li agraden especialment,

però menja unes papes, olives i tramussos

per tal d'anar omplint la panxa.

Després de la paella, la gent que

conforma la comissió es queda al casal bevent

un poc amb l'objectiu de baixar el dinar.

Decideixen amenitzar la vesprada amb

música i van passant les hores entre

anècdotes, acudits i rialles, fins que arriba la

nit. Amb la tornada de la fam, comencen a

arribar entrepans (de truita amb formatge,

de truita amb tonyina, de llomello, tomaca i

formatge, de sèpia amb maionesa...). La

gent agarra forces i es revitalitza, pensant

en què durant les hores de foscor, també hi

ha diversió.

Alguns fallers veterans, festers

habituals, proposen anar una estona al

Mercat. El casal deu tancar a una hora

prudent, ja que, per damunt de qualsevol

cosa, s'ha de respectar al veïnat i complir

amb les normes, així que es mouen per

continuar la festa. Jaume Josep, seré, es

mostra incansable i, com sempre es diverteix,

es suma a aquest grup que s'avança, com si

es tractara del Tour de França. I ells ho

agraeixen, perquè si més endavant decideixen

anar a la discoteca i cal agarrar cotxe, saben

que és un segur a tot risc. Jaume Josep és

com un àngel de la guarda.

Aquesta és la programació d'un cap

de setmana normal i corrent, i es repeteix

tot sovint, perquè ara hi ha ganes de casal,

hi ha ganes de falles.



Tot això ha estat generant un ressò

a la ciutat que ha tornat a posicionar la falla

a un lloc privilegiat. I el resultat és que ara

està apuntant-se nova gent, nous fallers,

menuts i grans. Gent que torna, gent que

s'estrena... Són nous membres de la comissió

que busquen integrar-se dins d'un grup que

ve de lluny, però que ben segur que no tindran

problemes.

Per damunt de tot, els fallers

veterans, deuen donar exemple. Pels xiquets,

per què és el que fan els bons esportistes

d'elit (o, almenys, els que són conscients de

l'impacte que té la seua figura en la

societat), perquè hi ha personalitats que

poden servir com a referents i tots veiem la

importància del seu comportament.

I en aquest aspecte, aquesta

comissió té un gran exponent: Sí, es tracta

de Jaume Josep. Ell més que ningú

exemplifica l'honorabilitat, l'honradesa i el

bon cor. Aquell que acompanya a la

presidenta mentre cuina, o que ajuda al

tresorer en les tasques de moure ninots o

altres coses pesades. Però també aquell que

mai diu que no quan li telefonen. Els nous

membres de la comissió tenen un immillorable

espill en el qual mirar-se. Mestre casaleter,

sempre partícip de tot allò que gira al

voltant de la falla, silenciós, però present,

faller des de fa molts anys, col·laborador i,

com tots sabem, gran escoltador.

Però el fet més gran característic de

Jaume Josep és que és com la mateixa

València: doblement lleial. Per un costat, ho

és a la pròpia comissió. Per a ell el significat

de la falla va més enllà d'una simple festa.

És un grup de gent que formen part del seu

cercle, són família elegida. Per altre, és lleial

als seus principis: ho passa bé, gaudeix (a

vegades més que ningú) d'una forma que cap

altre ho fa: amb Coca-Cola (per molt que uns

i altres insistisquen en el fet que barrege

altres líquids al seu got). I eixa doble

lleialtat és exemplar per als més menuts, per

als que acaben d'arribar, i, en el fons, per a

tots.

És, com dèiem, un referent, tant per

comportament i respecte cap als altres, com

per fidelitat al grup i als seus principis.

Jaume Josep és un gran exemple perquè és,

per damunt de tot, una bona persona.



CCÒÒMMIICC
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Voldria en aquest llibret, amb el permís dels altres articulistes, agafar la paraula per parlar

d’eixa paraula que és la paraula.

Segons el diccionari de l’AVL la paraula paraula és una paraula polisèmica, és a dir, que és una

paraula que té diverses accepcions i diferents entrades. Significats, entre d’altres, com els següents:

1. És la facultat d'expressar el pensament per mitjà del llenguatge articulat. 2. És la representació

gràfica d’un conjunt de sons. 3. Es pot exercir la facultat de la paraula (que és el que he fet jo en

aquest article, com he dit abans, agafant la paraula) 4. És la promesa de complir o de mantindre el que

es diu.

Per tant, i basant-me en la 1a i la 3a definició, puc afirmar que la paraula té un valor suprem,

ja que amb la paraula expressem el pensament, ens comuniquem amb els altres, expliquem el nostre

entorn, podem raonar (acció tan necessària en els temps que vivim al món que tots no executen), amb

ella ens relacionem i vivim en comunitat.

Una facultat única i definitòria la de l’ús d’aquesta paraula dels humans que no té cap altre

ésser viu ni cap altre animal. I així és que, quan una paraula és pensada i pronunciada per algú, de

sobte i com un tsunami, en la ment d’aquest individu o indivídua s’amuntonen mil idees i mil sensacions.

Aquest és l’exercici, que com a escriptor, faré en el present article prenent com a base una

paraula essencial en el món cultural i fester valencià. A continuació citaré aquesta paraula a l’aire, i

indagaré en el meu interior i intentaré expressar en paraules el que, com un torrent de pluja, m’arribe al

meu pensament.

Allà va.

Cridaré al vent ben fort.

Cridaré la paraula...“FALLA”, “FALLA”.

Falla, quina paraula tan simple, dues síl·labes, dues lletres repetides. Una paraula que diu ben

poc i a pocs. Té sentit en el món de la geologia per a un geòleg. En un esport és allò que criden amb

EELL VVAALLOORR DD´́UUNNAA PPAARRAAUULLAA
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vehemència els aficionats d’un equip quan un

jugador de l’equip rival es disposa a llançar un

penal: “falla, falla”, diuen en un intent d’influir en

el llançament i la trajectòria de la pilota.

No obstant, per a una gran part de la

població aquesta paraula no té, com se sol dir

col·loquialment, "ni txitxa ni llimonà".

Però, per contra, això canvia quan

ressona dins de la nostra cultura, en el nostre

territori, ja que es tracta d’una paraula plena de

sentit i de força que fa tremolar l’interior de

qualsevol fallera o faller, com el qui escriu

aquestes línies.

De nou una paraula polisèmica donat que,

per una banda, fa referència a aquests

monuments que, amb un enorme esforç econòmic

fruit de la planificació, del treball i dels sovint no

massa quantiosos recursos de les distintes

comissions falleres, es planten al carrer durant

uns dies per a delit dels mateixos fallers,

visitants i encuriosits. Uns monuments que sonen

a alegria, diversió, festa, tractats com uns

valuosos objectes que cuides amb mim quan els

transportes del taller de l’artista faller fins al

lloc on esperaran fins al març quan veuran de nou

la llum, i que plantaràs com si de porcellana

estigueren fets, i allí estaran per ser visitats,

contemplats, mirats i remirats fins que arribe el

dia en què olores el fum que desemboca en la

desaparició d’aquesta creació el dia de la cremà.

Torne a pronunciar la paraula: “FALLA”, i

ara em ve a la ment el casal, eixa altra casa. I

escolte dins de mi eixes expressions “sopem a la

falla”, “ens veiem a la falla”. Frases que remeten

a moments de diversió, excitació per retrobar-te

amb la gent de la comissió, l’altra família amb qui

visc una part de la teua vida, i no estic

exagerant. Família amb la qui compartisc, plore,

ric, discutisc...com passa en qualsevol família del

món. Sent l’excitació i com el cuquet em mossega

per dins quan escolte “hui baixem a la falla”.

Falla, la paraula falla que relacione amb

la música pels carrers, amb eixes hordes

ordenades d’artistes que fan que alguna cosa

explosione al nostre interior; paraula que aparelle,

sense cap tipus de dubte, amb la gastronomia.

Soc capaç d’olorar el menjar i degustar la beguda

tan essencial d’una festa mediterrània. Ara soc

capaç de notar eixos moments de plaer per al

paladar.

Falla em connecta amb la pirotècnia, amb

eixos petards, coets i visualitze la densitat del

fum i soc capaç d’olorar eixe aroma sense igual de

la pólvora que tant es val on aparega, ja siga a

Sevilla o a Londres, que sempre em transporta a

la Falla.

En definitiva, escoltar la paraula falla, és

pensar en la tradició valenciana, és rememorar un

món d’imatges, recordar vivències i experiències

que ja sempre quedaran com quan olores un

perfum que et remet a la infància o a

l’adolescència.

I escoltar eixa paraula aviva el desig que

arriben eixos moments, eixos actes i eixa setmana

màgica.

Quin gran valor el d’una paraula. Quina

força la dels vocables. Quin paper el dels mots.

Sols em queda passar la paraula i motivar-vos a

què agafeu el torn de la paraula i penseu en

alguna paraula i esbrineu què hi ha darrere

d’eixa paraula triada, ja que de segur amagarà

alguna vivència, record, imatge, experiència,

sentiment, emoció que de forma màgica

ressonarà en el teu l’interior en sentir eixa

paraula.



Com podeu imaginar per començar aquest article m´he hagut de despullar d’algunes

llàgrimes que encara aigualeixen els meus ulls quan el gran Miquel em ve al cap.

Entendreu que hi ha vegades que no tens ganes ni forces per enfrontar-te a certs

temes en un article, i un d´ells són recordar a una persona que ens feia gaudir de la vida igual

que va gaudir ell, i que com molts altres, se’n va anar massa prompte.

Però enguany, el llibret de Murta vol fer incís en els «valors», i si hi ha hagut un valor

segur a la Falla Murta, aquest ha sigut Miquel Roca i Tomás.

Valor en totes les seues accepcions. Valor faller, valor personal i el més important,

transmissor de valors.

Quan una quadrilla de jovenets entràrem a la falla, ara fa més de 30 anys, trobàrem

una altra quadrilla, no tan joves, entre el que estava Miquel, el qual ens va captar de seguida,

ja que nosaltres érem una «quadrilleta que feia por», però que si se’ns seguia un poc el joc es

podria traure molt de nosaltres. Miquel es va convertir en un de nosaltres. I això ho va

entendre perfectament, era igual de canalla que nosaltres, però amb la responsabilitat de

tirar una falla endavant. Estic segur que eixes quedades de diumenge de matí d´anar per

monument: «anem que paga l´esmorzar la falla», més d´una l´eixiria de la seua butxaca, i

nosaltres que ens veníem per menys que un esmorzar, amb 15 anys, acudíem al primer toc.

UUNN VVAALLOORR SSEEGGUURR:: MMIIQQUUEELLOO RROOCCAA
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Al molt poc de temps començà a

soltar les amarres i deixar-les en les nostres

mans, i quasi sense adonar-nos estàvem

tirant de la maroma, ell, uns passos més

enrere, però sempre ahí. Al final ha sigut

l´únic dels fundadors que de manera

continuada es va mantenir com a faller de la

comissió.

Ell dia que no tenia ni idea de falles ni

de monuments. Fals de tota falsedat. Massa

sabia, però relativitzava el tema, perquè

sabia sempre on estàvem. De tota manera

sempre ens agradava picar-lo: -mira enguany

Argentina que ha plantat, -lo del teu cosí és

pa matar-lo-, -el teu germà on està enguany-

, i d’ací eixien uns debats fantàstics sobre el

món de les falles, dels monuments, dels

artistes fallers, de la seua concepció i de la

seua gestió. I no sabia de falles.

D'eixa relació primerenca i fallera i

amb el pas del temps va passar a ser una

relació personal, d'amistat i companyia. De

suport personal en els moments complicats.

I també gastronòmica. A tots ens encanta

el menjar i beure, i amb un lema d´un altre

Miquel, en aquest cas de Valladolid, del llibre

“El hereje” del Senyor Delibes: «Amigo del

zumo de cepas, (…) distinguía el vino bueno

del malo, aunque gustara de ambos» creàrem

un club gastronòmic durant una llarga

temporada. Mítics els seus combois al seu

bisquert, o a la visita de bodegues o als

sopars del Bar El Carmen al “barri del

Carmen”. Reunions on acabàrem de lligar-nos

en amistat i en gaudir de la vida, que com ha

quedat demostrat massa vegades, és

tremendament fugissera. A eixes reunions

sempre alçàvem una copa pels que estàvem,



els que no estàvem i els que no estaran. I

fins hui, continuem fent-ho.

ESMORZARS MEMORIAL MIQUEL

ROCA. Què menys!! Si a dates d’ara l’acte de

l’esmorzar a la setmana fallera reunís al

voltant de 50 persones cada matí i és cita

ineludible, és herència de Miquel Roca. Clar i

ras. I qualsevol esmorzar que es faça a la

Falla Murta a la setmana Fallera serà

Memorial Miquel Roca. Fins a l’infinit. Captà

de seguida, que no sols era baixar esmorzar,

era crear un equip, era fer comboi, era tindre

el dia al davant, era traslladar la falla al

matí, era crear un futur.

Va ser un golafre de la vida i crec que

se’n va anar feliç i viscut i amb l’herència

més gran que es pot fer, com és la de llegar

a tots nosaltres uns valors que ens han

servit i serviran per a fer realitat les coses

que abans somniaven. L’herència de fer falla

sense deixar de viure la vida.

I com no, sempre hi haurà una botella

de «Veterano» a la barra de la Falla Murta

per si algun dia al gran Miquelo se li ocorre

entrar per la porta i brindar, per tant.



Va ser una plantà difícil. La pluja va entorpir les diferents operacions que realitzaven

els artistes per encaixar les peces i alçar la falla. Els retocs finals s’havien d’envoltar de

plàstic perquè l’aigua, persistent en la seua caiguda, no s’enduguera la pintura. Els paraigües

ameraven els voltants del monument, en una imatge que a tothom disgustava. Un tendal

improvisat exercia l’encàrrec de protegir la falla infantil. Semblava que la pluja no volia acordar

cap treva i les prediccions només que feien que confirmar aquest fet.

Malgrat tot, el monument va estar llest en hora i ara només restava esperar que cap

de les fustes que suportava l’estructura de les figures centrals cedira a la pressió de l’aigua i

s’ensulsiara. Començaven a arribar als mòbils imatges de falles de tot arreu del país caient, en

un espectacle visual i sonor que a ningú agradava. L’empatia per aquelles comissions feia que

davant del visionat de les gravacions, molts tancaren els ulls i altres dibuixaren al seu rostre

una ganyota de dolor.

Aquella nit ningú va voler allargar la vetllada i tots partiren prompte als seus llits, tot

imaginant que les previsions sobre l’oratge foren errades o almenys, mostraren al dia següent

algun senyal per l’esperança. No va ser així.

No va ser així i l’endemà el dia va despertar-se sense canvis quant a l’aspecte del cel.

Els actes d’aquell dia es van haver d’ajornar o adaptar a les circumstàncies. El lliurament de

premis es va seguir des de la distància dels casals, retransmés per les imatges que arribaven
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als diferents dispositius via internet. La

banda de música, present al local,

acompanyava als presents amb tot el seu

repertori. Una vegada finalitzat l’acte, les

persones d’aquella comissió, amb la seua

millor cara i les ganes i la frescor del primer

dia, encararen el sopar cuinat a les planxes

del cau faller. El posterior grup musical que

versionava grans èxits, donà un aire

d’optimisme que els allunyava del ruixat que

a fora seguia persistint. Els somriures, balls

i bromes apareixien per primera vegada, com

qui apartant els seus malsons, volguera

despertar pessigant-se la mà. Els membres

de la banda de música seguia entre ells, amb

el que semblava una excusa per continuar

durant més temps gaudint de menjar i

beguda gratuïta. La realitat era que la pluja

els feia impossible l’eixida del casal.

Els primers membres de la comissió

que van voler abandonar el local, ja siga pel

cansament dels menuts de la família o ja amb

l’expectativa de l’esmorzar de l’endemà, van

poder comprovar que la situació s’havia

complicat al carrer. Immersos com estaven

tots els fallers en l’ambient musical, ningú

s’havia adonat que la pluja havia augmentat

la intensitat fins a una quantitat que pocs

recordaven. Els carrers començaven a tenir

problemes per desallotjar la quantitat

d’aigua que rebien d’uns núvols que

semblaven no tenir límits. Aquests primers

fallers, davant la sorpresa dels altres,

tornaven a entrar en l’escena musical,

impedits com estaven per poder retornar a

les seues cases a la recerca del descans. Les

cares de sorpresa s’enfrontaven amb les

explicacions d’aquells que havien intentat

eixir i els havia resultat impossible. Ni

paraigües ni impermeables ni Katiusques

havien aconseguit el seu propòsit de protegir

a les persones de la pluja. Resultava

impossible eixir del casal. Els que havien

pogut fer unes poques passes, desistien del

seu intent quan s’adonaven de la victòria

sense pal·liatius del diluvi sobre el seu intent

de retornar a la llar.

Ja es veien entre les bancades o

gitats entre dues cadires els primers infants

que dormien, acomodats amb jaquetes i amb

mocadors fallers com a improvisats coixins.

Els més incrèduls, davant els comentaris de

què no es podia eixir del casal, obrien la porta

per demostrar que sí que es podia eixir.

Aquesta demostració xocava frontalment

amb la tenacitat d’una pluja que per

moments semblava una cascada. La festa

continuà i com en els millors concerts, ni una

ànima marxava del local. Però no era per la

qualitat del grup que versionava els grans

èxits dels últims anys, sinó per l’impediment

de recórrer més de dos metres davall l’aigua.

En finalitzar la música, els més

engrescats continuaven xarrant i rient,

envoltats això sí, de gent que esperava que



el temporal calmara o que començaven a

pegar cabotades enduts per la son o de

xiquets escampats per totes bandes que ja

feia hores que dormien o d’algú que altre que

ressopava endut per la gana pròpia del qui

allarga la nit.

Tots els intents d’abandonar el lloc

havien resultat infructífers, i a poc a poc la

resignació anul·lava la voluntat de partir, al

mateix temps que la son arribava als cossos

de tots els allí presents, que

progressivament s’acomodaven en els llocs

que consideraven més oportuns, sempre

intentant emmotllar-se en jaquetes, polars,

suèters i alguna disfressa extreta d’algun

armari.

Amb l’arribada del matí, com si allí no

haguera passat res, els primers en alçar-se

van ser els més menuts, que en despertar i

veure que els seus amics i amigues hi

estaven presents, es posaven a jugar entre

ells com en una continuació del dia anterior.

Els primers adults en despertar,

sorprenentment, no van fer cap comentari a

l’extraordinari fet climàtic que els havia fet

dormir al casal, i després d’un somer pas pel

bany, es van disposar a preparar l’esmorzar

previst pel dia 17. Alguns s’acostaren a la

porta o a les finestres per comprovar que a

l’exterior res havia canviat, i que la

incansable pluja no semblava que tinguera

ganes de donar un respir. Els actes d’aquell

dia, de nou, quedaven suspesos. Els músics,

allí presents perquè també havien dormit en

companyia de la comissió, desenfundaren els

instruments i reprengueren el so de

pasdobles, que amenitzaren les hores entre

l’esmorzar i el dinar. Alguns xerraven. Altres

jugaven a cartes, parxís o dòmino. Altres

miraven el mòbil. Els xiquets pujaven i

baixaven les escales del local, incansables, en

infinitat de jocs i aventures imaginades.

En un determinat moment, davant la

sorpresa de tothom, la porta del casal es va

obrir i va aparéixer la comitiva de calderos a

braços dels cambrers del restaurant del

costat del casal, amb la paella encarregada

pel dinar d'aquell dia. Això va fer que molts

despertaren de la letargia i s’adonaren que si

les persones que duen les paelles havien

pogut moure’s i arribar al casal, elles també

podrien eixir. Malgrat aquest pensament, i

com que el dinar ja estava allí, van ajornar la

decisió de tornar a casa per la pertinent

dutxa, canvi de roba i altres menesters per a

després del dinar. Però això va resultar

impossible. En acabar de menjar, la suposada

treva que havia donat la pluja havia remés, i

tot tornava a la normalitat d’aquelles falles:

plovia a bots i barrals.

La vesprada i la nit van ser una

fotocòpia del dia anterior, amb una excepció.

Els fallers i falleres, com imbuïts per un



embruix, no van fer l’intent de tornar a casa

davant del consistent ruixat, que

s’endevinava pel soroll de les gotes i per la

imatge al contrallum dels fanals quan

guaitaven per la finestra. No van fer

l’intent de tornar a les seues llars i

directament s’acomodaven al lloc on havien

dormit la nit anterior quan la son els

arribava.

Així va concórrer també el dia 18, i

res va fer pensar als allí presents que

l’arribada de l’encàrrec de flors per la ja

suspesa ofrena, i de nou, l’arribada del dinar

al local, podria fer que es poguera eixir del

casal. Semblava que ja ningú s’ho plantejava.

Ajornats en la seua voluntat de tornar a

casa, els fallers ja trobaven normal aquella

situació i seguien al casal com si res no

passara.

El dia de Sant Josep va amanèixer

com si tots els dies foren el mateix. Les

dinàmiques al casal es reproduïren, i cap

mostra de sorpresa hi havia entre els

presents. No se sentien comentaris de

l’estranyesa de no poder eixir d’un lloc en

quatre dies, ni de dormir en terra o entre

dues cadires, ni dels rècords de precipitacions

que arribaven a totes les notificacions dels

mòbils. Aquella nit, just minuts abans de la

cremà, i contra tot pronòstic de les

prediccions meteorològiques, la pluja va

remetre. El silenci ensordidor del final de la

pluja va fer que tothom girara el cap cap a

les finestres, com si retornaren a la realitat

des d’un viatge a una altra dimensió, o com a

persones hipnotitzades que de sobte

recuperen la consciència. Tothom va adreçar

la mirada a l’exterior per comprovar que,

efectivament, ja no es veia la desfilada de

milions de gotes davant del reflex del llum

dels fanals. Amb total normalitat, tothom

va eixir del casal per adreçar-se a la cremà

dels monuments fallers. Els encarregats dels

preparatius de l’encesa disposaren tot el

necessari perquè aquesta resultara efectiva,

i amb més benzina del que és habitual per la

humitat dels monuments, es va passar a

cremar les dues falles davant la impossible

normalitat entre els presents, que en res

feia sospitar que més de cent persones

havien estat tancades a un casal durant

quatre dies.



El meu nom es José Antonio Moya Martínez, veí de Dénia, faller de la Falla les Roques

de Dénia des de 1989, a més a més President de la falla Les Roques en l’any 1994 i l’any

2007. Membre de la Junta Local Fallera de Dénia durant 12 anys i més de 30 anys com

artista en el disseny i creació de cartells anunciadors de falles i de Carrosses Dénia,

considerades Patrimoni Cultural. Faller exemplar de Dénia en l’any 2013, el premi a faller

exemplar s'atorga cada any a Dénia a aquell faller/a que col·labora de forma molta activa en

les tasques de la seua pròpia falla, fent carrossa, decorats, dinars i altres actes, així com la

col·laboració en altres falles.

És tot plaer poder col·laborar amb la Falla Murta Maravall en el llibret faller, aportant

aquest breu escrit que parla dels sentiments, des del prisma d’un faller.

Els sentiments, podem definir-los en un sentit ampli, tant com un estat d’ànim o com

una emoció conceptualitzada que determina un estat d’ànim.

Dintre els sentiments i emocions bàsiques, tenim: amor, por, tristesa, alegria i rabia. No

obstant, els fallers i falleres tenim una altra percepció del sentiment, doncs tenim el

SENTIMENT FALLER.

Com definir EL SENTIMENT FALLER, és la passió en la qual vivim la festa de les

falles, que es veu reflectida en els nostres monuments, en les boniques dones i homes que lluïxen

gran varietat de les nostres indumentàries, d’espectaculars teles plenes de colors i bonics

bordats.

EELLSS SSEENNTTIIMMEENNTTSS
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Monuments que omplin de color, art e

il·lusió cada barriada de les nostres ciutats.

En els que es treballa durant tot un any i

que en aplegar el dia de Sant Josep cremem

amb molta emoció i satisfacció.

Per altra banda, tenim el so de la festa, que

mou molts sentiments i ens fica els pèls de

punta, en sentir a la banda de música fent

sonar els seus instruments pel carrer i els

fallers i falleres desfilant en el cercavila. Que

dir de les mascletades i els coets, tant típics

de la nostra terra, amb eixe olor de pólvora

tan nostre. Emocions que anuncien l’arribada

de la primavera i el nostre mes de març i que

ja estem en falles, sentiment que ens corre

als valencians per les nostres venes.

Sensació inigualable, quan tanquem els

ulls i olorem l’olor de pólvora, a bunyols amb

xocolate, eixe ambient de festa al carrer, que

fa que el nostre cos transmeta felicitat en

estat pur. Que fa que els valencians tinguem

un sentiment molt especial, que no es coneix a

la resta del món.

Per últim i no menys important, el

sentiment que surt en l’ofrena de flors a la

Benvolguda Mare de Déu, moment en el qual

tots els sentiments estan a flor de pell, sent

els fallers i falleres uns afortunats de poder

participar en aquest acte tan significatiu i

ple d’emocions, no hi ha faller/a que no se li

escape una llagrimeta.

Sentiments i emocions, des de el meu punt de

vista com a faller.



Parlar de l'acte de la Romeria el dia de Sant Josep a la Ciutat de Xàtiva, és parlar d'un

acte únic a la Comunitat Valenciana, històricament relacionat amb el Gremi de Fusters des de

moltes dècades arrere. Tradició i costums des del segle XVI, quan per a celebrar la terminació

de les vetlades de treball a l'hivern, celebraven la festa de Sant Josep en la seua vespra,

encenent a la porta dels seus respectius tallers, les primeres falles. Les quals estaven

compostes pels sobrants dels treballs realitzats i la confecció de manera satírica d'algun

personatge popular de l'època.

A la nostra Ciutat, es du a terme un acte únic el qual continua evolucionant, tenint una

repercussió molt positiva any rere any, estant en constant innovació i aportació d'idees i

suggeriments per a més esplendor. Xàtiva ha sigut i és, un referent molt important en la

història de les Falles de la Comunitat Valenciana.

No deixa de ser curiós, que el dia de la celebració de Sant Patró, el Gremi de Fusters per

a participar en la Missa i posterior romeria, vestien amb brusa de seda negra, mocador al coll o

corbata, i opcional amb sabates o botes negres, sortejant en acabar, el recorregut entre tots

els assistents, unes delicioses postres de dotze racions.

Posteriorment, el col·lectiu faller s'integra en aquest acte formant part d'aquest, en un

dels més destacats, al costat de l'Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Sèu, en el qual

participen la totalitat de les comissions, Junta Local Fallera, Falleres Majors de la Ciutat,

Autoritats (Polítiques i Eclesiàstiques) i el Gremi de Fusters impulsor històric de l'esmentat

acte.

EEVVOOLLUUCCIIÓÓ DDEE LLAA RROOMMEERRIIAA DDEE SSAANNTT
JJOOSSEEPP

PPeerr JJaavviieerr GGaarrccííaa PPaaññooss



Des de fa diverses dècades, varis han

sigut els canvis que s'han anat introduint al

voltant de l'acte en si, des del trasllat de la

imatge a l'Ermita, per a la seua posterior

baixada en l'acte multitudinari, el qual partia

des del domicili del Clavari, posteriorment des

de la seu de la Junta Local Fallera quan

aquesta estava situada en la Pl. Espanyoleto

(actual Casa de les dones), fins que l'any

2019, sent president del Gremi de Fusters

Fèlix Pont Suñer, i president executiu de la

Junta Local Fallera, Jesús González Sarión,

juntament amb la col·laboració de l'Excm.

Ajuntament. ,sent un acte participatiu i

obert a tota la ciutadania. Aquesta

innovació, requeria una col·laboració molt

especial per part de diferents col·lectius i

Entitats Culturals de la nostra Ciutat, i que

millor ocasió que la participació en el mateix

de l'Escola de Danses interpretant “La

magrana” en dos punts emblemàtics del

recorregut ( plaça de Sant Jordi i en arribar

al destí a la porta d'accés a l'Ermita).

Destacada va ser l'actuació de la

Muixeranga, tancant la desfilada la Societat

Musical “La Vella”. Novetat també va ser el

trasllat de la Imatge fins a l'Ermita sent la

mateixa situada sobre un carruatge de

cavalls embellit per a l'ocasió. El colofó de

l'acte va ser un esmorzar popular en els

limítrofs, amb la posterior actuació de

l'Escola de Danses i la Muixeranga.

L'acte central, i tal vegada el més

esperat per tots en general, és la gran

mostra d'indumentària tant per part dels

fallers i falleres, que des de fa poques

dècades després d'un Congrés Faller, sent el

president executiu de la Junta Local Joaquín

Sánchez Pérez, van ser establits

Estatutàriament i aprovats com a vestits

Oficials. Aquest acte amb gran participació

per part del col·lectiu, com també

d'expectació tant de les comarques limítrofes

com de qualsevol lloc de la geografia

Espanyola.

Acte històric d'una Ciutat “històrica”

culturalment, havent celebrat anys en arrere

el 150 Aniversari des de la realització del

primer monument faller, sent la primera

després de València on perdura part molt

important de les nostres tradicions, sent

aquest acte el que ens fa únics a través del

temps amb un passat carregat d'història,

un present amb noves iniciatives... i un futur

de generacions que mantindran tots els

nostres senyals d'identitat.



<<si alguna vegada teniu por de tornar-vos grimepans, obriu amb força el vostre

pensament, deixeu eixir els homenets i les donetes, escampeu la música del vostre

cor als quatre vents i feu volar ben alt l´amor de les paraules, del saber i de la

meravella>>

però sobre tot vetleu per a que les nostres tradicions continuen, per a que la nostra

esencia no es perda i per a que en tot moment recordem qui som


