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Aquest llibre ha participat en la 
convocatòria dels Premis de la 
Generalitat Valenciana per a la 
promoció de l’ús del valencià.

Aquest llibre participa en els 
Premis de les Lletres Falleres.  

(www.lletresfalleres.org)

www.fallaespanyoleto.es
espanyoleto@gmail.com

@FEspanyoleto

Queda totalment prohibida la utilització de cap part d’aquesta publicació, sense l’autorització prèvia i 
escrita de l’editor, excepte la citació en llibres, revistes o articles de premsa si s’esmenta la procedència.

1970 - Grup de danses de la «Sección Femenina»
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CELIA GORRITA I ALBIÑANA

Amics de la falla Plaça Espanyoleto , 
un orgull dedicar unes paraules a una 
comissió com la vostra.

Parlar de la falla de L’Espanyoleto, 
és parlar d’una falla gran a la ciutat 
de Xàtiva, per la gran història que li 
acompanya i per la gran feina que 
porteu fent durant tota la vostra vida 
fallera. 

Falla que ens fa recordar eixes pre-
sentacions punteres, treballades i 
protocol·làries, amb apropòsits, molt 
sentits i recordats, exemple per les 
demés comissions per agafar patró, 
i hui per hui, tindre un gran concurs 
d’aquestes.

Aquest any com bé ja sabeu, és un 
any en busca de la normalitat, i amb 
un toc d’innovació, no sols per ser una 
dona la que esta al cap de la Jun-
ta Local Fallera, també desde primer 

moment estem intenta donar veu a 
totes les comissions, i fer-vos partícips 
de tots els possibles canvis, perquè 
les falles de Xàtiva som tots i totes les 
i els components de cada comissió, i 
tots tenim el mateix dret d’expressar 
els nostres parers per millorar i fer la 
nostra festa més gran si cap. D’on tot 
açò la vostra comissió, dona una gran 
participació i aportació.

Portem un exercici molt actiu al qual 
li queda la recta final, anem de cara 
a eixa setmana fallera que tots es-
perem amb molta il·lusió i entusias-
me, fallers i falleres de la Plaça de 
l’Espanyoleto, disfrutem d’aquest any 
tots junts, fent visible eixa germanor 
fallera que ens caracteriza, ens me-
reixem un exercici faller ja dins de la 
normalitat i poder gaudir de la nostra 
festa com cal.

Molt bones falles a tots i totes. 

Presidenta Executiva JLF
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No, no, no. No és el que s’esteu ima-
ginant. Dic que tal vegada siga l’últim 
en el que aquestes paraules les llegiu 
en format paper. I no, no som una fa-
lla d’exagerats. 

Amb la velocitat a la qual canvia el 
nostre món tal vegada el proper llibret 
ja no el podeu tenir a les mans. 

Tal vegada sera un llibret hologràfic, i 
no caldrà llegir els escrits. Tal vegada 
cada escrit vindrà amb el seu autor 
o autora corresponent narrant el que 
ha escrit! 

O les fotografies antigues dels escrits 
es projectaran per a fer una experièn-
cia molt més envolvent, inclós podrem 
fer parlar als ninots de la falla! Així si 

plou els cartells ja no es banayaran i 
tots i totes podran llegir la crítica! 

La paraula futur ve del verb llatí esse 
que significa “ser”, més concretament 
del futur irregular d’aquest verb. 

La decisió de quedar-nos amb aquest 
verb per representar tot alló que vin-
drà no és una elecció aleatòria. Per 
poder continuar endavant no hem 
d’oblidar mai d’on venim, i especial-
ment, qui som. 

Amb aquestes preguntes vos deixe 
disfrutar d’aquestes lletres, i d’açí a 
uns anys, revisem a veure en quines 
coses teniem raó, i en quines, tal ve-
gada, vam pensar en un futur massa 
futurístic. 

Benviguts i benvingudes un any més al nostre 
llibret. Tal vegada aquest siga l´últim. 

Pròleg
Ofelia Maria Mira Fuentes
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Autora: Bárbara Camacho i Cháfer
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DOTZE MESOS, DOTZE FESTES (O MÉS)

Com qualsevol població
Xàtiva haurà de gaudir
de moments de diversió
i no hi ha més que dir.

Però resulta xafarder
que tot estiga barrejat
i camines pel carrer

amb vesta i disfressat.

Se’n van els Reis d’Orient
arriba el Rei Carnestoltes

junt al faller impacient
al teatre pegant voltes.

Per fi la setmana
de la pólvora i el foc
que ens agermana,

festa mai vista enlloc.

Ací em pica la agulla
ací l’espardenya em cou
mona, llonganissa i xulla

en Bixquert trenquem l’ou.

Amb la vesta regolant

Gegants i cabuts ja veig
Corpus Christi arribant

Comença el ball del paloteig.

A Juliol la calor molesta,
la moma s’ha perdut
i en un barri en festes

acalorada ha aparegut.

Verge de les Neus al riu?
açò es un disbarat

m’encomane a Sant Feliu
açò em té superat.

Oktober, festa alemanya,
els Borgia tots convidats,
Jalogüin a tota Espanya,
quin ensurt tots barrejats!

I el Betlem es va armar!
Maria a la fira medieval,
la Puríssima i el Jesuset
als cotxets volen pujar.

Dotze mesos per gaudir
festes per tot arreu,
a algú he sentit dir

un poc més i es socarreu!

Leticia García Martínez
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SERGIO TORMO VAZQUEZ

 Un 2019 va començar un nou repte 
per a mi, però ja estem en 2023… i 
això que només volia provar que és el 
que se sent en ser president d’aques-
ta gran comissió.

I el que se sent és un orgull gegant al 
representar tota la família espanyo-
letera. Sé que no estem passant per 
un bon moment, però el superarem. 
Sempre he intentat fer tan bé com 
siga possible per a tots i totes, però 
és molt difícil contentar a tota una 
comissió, ens ha tocat viure uns dels 
pitjors anys que recordem, però hem 
aguantat i seguim ací.

Però ha arribat el moment de co-
mençar de zero des de ja, se que 
seran unes de les millors falles que 
recordarem, ja que venim amb mol-
tes ganes i amb més força. Ara hem 
d’estar més units que mai i anar tots 
a l’una, perquè serà l’única manera 
d’alçar l’ànim de tots i totes.

També m’agradaria que les coses 
canvien i m’agradaria veure, com an-
tigament, els divendres de reunió ple 
de gent, amb aquells sopars de punta 
a punta del casal , quan ens donaven 
les tantes de la nit, sé que algun dia 
tornarà…és clar que els temps canvien 
i les persones també, és la joventut la 
que ha de començar a canviar això i 
“tirar del carro”.

Les que segur que enguany ho viu-
ran al màxim són els nostres repre-
sentants, Marta Perales, la nostra Fa-
llera Major, Leire Carralero, la Fallera 
Major Infantil, que al costat del nostre 
President Infantil, Alejandro Valencia, 
i un servidor, intentarem passar les 
millors falles de les nostres vides.

Només em queda donar les gràcies 
als fallers, amics, a la meua mare, 
a Eladio, i especialment a la meua 
dona i la meua filla que són les que 
més m’aguanten el dia a dia.

President

Visca Xàtiva i visca la falla Espanyoleto.
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COMISSIÓ 
MAJOR
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ARTISTA: Sergio Lis

LEMA: No Hi Ha Que Ser Adiví
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA
Aquest any al nostre encreuament 
plantarem una falla original i diver-
tida plena de color on parlarem de 
l’indosincràcia del nostre país on de 
tot fem una festa sense pensar en els 
problemes diaris tenint-nos igual si 
no podem pagar, si no tenim per a 
menjar, si no tenim feina el realment 
important és estar de festa i cele-
brar-ho tot podent, i si no podem de-
manem els diners. El cas és no perdre 
ni una.

Trobarem una familia gitana que, 
amb la gràcia que els caracteritza, 
ens faran riure,ballar i cantar per olvi-
dar-se dels problemes diaris com els 
pagaments i el poc jornal que tenim. 
Aquesta família va de poblet en po-
blet fent festa i bon ambient i, a més 
a més, s’inventen qualsevol cosa per 
treure’s el jornal.

De contraremat tenim un home orgu-
llós i respectuós amb les seues condi-
cions i les dels demés demanant amb 

alegria més llibertat i més visibilitat 
a un col·lectiu com és el lgtbi que, 
malgrat haver fet un xicotet avanç, 
queda molt de camí i des d’açí volem 
donar la visibilitat i la normalitat que 
en ple segle 21 deuria ser.

Per baix ens trobarem escenes com 
un torero aturat i sense plaça de 
bous, una dona major que pensaba 
no treballar més i li toca ser cangur 
dels seus nets. Un ballarí que no es 
trau el jornal, una pitonisa que llig el 
futur i ningú s’apropa perquè sabem 
que serà dur,  o dos homes amb es-
copeta per si algú obri la boqueta.
De segur serà una falla que a ningú 
deixarà indiferent i molts pensaran el 
què realment és la vida i què estem 
fent en ella. I com no, intentarem ficar 
en el seu lloc als nostres governants 
per a què es fiquen les piles i deixen  
d’enganyar-nos així que si algú es 
dona per al·ludit ja sap, a riure i dis-
frutar…..
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General
No fa falta ser adiví
Ni tirar-te Tota una vida estudiant
Per saber que als espanyols mentres quede 
ví
El demés ens dona tot igual
                          …..
Al nostre país de tot fem una festa
I sempre estem menjant i beguent
Mentre els que estan a la cresta
A impostos ens deixen nuets 
                         …. .
Hem de deixar de ser un país de “pande-
reta”
I lluitar per el be de la nostra nació
Que ningú ens tape la boqueta
Per tenir altra opinió
                        ……
Es pensen que els espanyols som ignorants
I que els valencians som meninfots
El que pasa es que ja ens hem cansat
Dels politics que ho furten tot 
 

Cos. central
Aquest carruatge de grans dimensions
Está conduït per un home tocant la guitarra
El dia que vulga cobrar la jubilació
No veurà  un duro fins passats els noranta
                        ……
Aquesta família va de poblet en poblet
Fent festa i mostrant la seua gràcia
Fins que els toca el polític expert
I comença  amb la burocràcia
                        ……
Aquesta típica balladora
Està ballant tot el dia
A canvi de dos duros l’hora
Acaba en els peus en carn viva
                        …….
Trobem un home cap per avall
Que aguanta la nit amb molta destressa
Beu com si fora un cavall
Per oblidar què paga de hipoteca .
                      ……..
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Açi tenim l’ànec Fet pols
De tant de caminar
Semblen els nostres majors
Que per nosaltres  dur hagueren de  treba-
llar
                    ………
Còmoda es trova la cabra sentadeta
 Esperant el torn de la seua funció
 Farta està d’ escoltar sempre la mateixa 
cançoneta
I puja i baixa soletes  l’esglaó
                      ……..
Per molt mal que estiga la situació
Mai has de deixar de ballar
No et perdes cap ocasió
Per el que puga pasar 

Contraremat
Hem de  lluitar per l’igualtat
Perqué tots tenim els mateixos drets
Deguem viure en llibertat
Que vivim en el dos mil vint-i-tres !!! 

                        …….
L’important és ser bona persona
I no la sexualitat de cadascú
Que importa  si t’agrada un home o una 
dona
Si el que has de fer, és viure feliç tu
                        ……
Es deveres que un poc hem avançat
Però queda molta feina per fer
Encara queden alguns “retardats”
Que es sorprenen per vore dos homens junts 
pel carrer
                       …….
Aquest home està orgullós
I balla sense fer mal a ningú
I així i tot, encara hi ha gent que el tracta 
como a un gos
Gent sense sentit comú

Escena trabucos
Aplegarà el moment
Que al carrer eixirem amb una escopeta
Vindra quan la gent 
No tinga res per endur-se a la boqueta
                      …....
Aquestos homes amb cara de mala llet
Porten una trabucs a la mà
Semblen els polítics del parlament
Quant els toca matinar 
Escena pitonisa
Sabem que el futur serà dur
I es que els nostres polítics són un desastre
No paren de pujar l’aigua o la llum
Per a que el sou mai els falte
                       ….....
Quan et penses que et vas a jubilar
Treballes i sense jornal,
Perquè als nets has de cuidar
Per no tindre guardería municipal
                        ……..  
Els nostres majors necessiten ajudes
Per què durant tota la vida han treballat
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Els polítics  s’espolsen les puces
Per que saben què faran tard
Escena xiqueta
Aquesta  xiqueta tan graciosa
No para de ballar
Es mou més que una “gaseosa”
En la barra d’algun bar
                       ……. 
Hui en día nostres xiquets
Somien en aplegar a ser famosos
Pasen d’estudiar l’anglés
Prefereixen posturejar a les fotos
Escena titiritero
No fa massa temps
La Fira en Xàtiva era gegant
Hui en dia demanen tants papers
Que quasi ningu vol muntar
                      ……. 
Si tens un lloc  a la Fira muntat
I vols obrir tot el dia
Has de pagar per metre quadrat
El mateix que quasi a la Gran Vía 

Escena ballador

Diuen que quan l ‘espanyol canta
O està fotut o poc li falta
El que açi troben cantant i ballant 
Poc li falta per estar arruïnat.
                       ………. 
Diuen que al ballar
Oblidem els problemes de les nostres vides
Alguns no podràn parar
Ni en deu dies

Escena torero

La plaça de bous està parada
Podrien fer un espai multifuncional
Segur que l’obra estarà acabada
Quan es vulguen pujar el jornal.
                      …… 
Decidiren prohibir els bous
I el torero es queda parat
No para de tocar els “ous”
Perquè està molt cabrejat
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MARTA PERALES PASTOR

Els fallers sempre hem sigut els en-
carregats de donar la nostra caloro-
sa  benvinguda a la primavera. Com 
tots sou coneixedors fa tres anys ens 
paralitzarem a les portes de la nostra 
festa, però hem aconseguit renàixer 
com una au fènix, hem sigut capaços 
de volar amb més força i amb més 
ganes que mai. 

El sentiment de tristesa va envair els 
nostres cossos, passant a convertir-se 
amb un fort desig per tornar. Tornar a 
engalanar els carrers de colors, mú-
sica i amb la pólvora com aroma es-
pecial. Les hores s’esmunyen, la vida 
s’escapa i brollen nous projectes. Al-
guns com els monuments fallers els 
trobem cada anys en les nostres pla-
ces i carrers. 

Però no de cartó vivim únicament els 
fallers, també demostrem que es-
timem la nostra festa treballant 365 
dies de forma altruista. 

Per aquesta raó a tot el món alié a 
aquesta festa, des de la Falla Plaça 
de l’Espanyoleto tenim el plaer de 
convidar-vos a gaudir de la gran fes-
ta dels valencians, a contagiar-vos 
de l’alegria que desprenen els carrers, 
de tornar a gaudir del perfum de la 
pólvora, de la màgia dels colors dels 
nostres monuments acompanyats de 
la música, donant així la nostra espe-
cial benvinguda a la primavera. 

I sobretot mostrant la importància 
que té la cultura a la nostra ciutat fent 
partícep a tot aquell que ho desitge. 

Us desitge a totes i tots unes bo-
nes falles.

Fallera Major
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PER A MARTA

Així començaven els versos que la 
veu en off del Gran Teatre de Xàtiva 
li dedicava a Marta un 9 de gener de 
2005. Els dos ens trobàvem plens de 
nervis dalt de l’escenari.

Avui ja estem a 2023 i 28 són els 
anys que ja acompanyen a Marta al 
món de les falles, enguany vivint-les 
des d’un dels papers protagonis-
tes de la festa. I ací estic jo, desset 
anys després amb la missió d’escriure 
unes poques línies sobre ella com feia 
aquella veu que retombava a tota la 
sala del teatre aquella vesprada de 
gener.

Com hauria jo de començar aquest 
conte al que ens referiem fa anys? 
S’ha de fer una xicoteta descripció 
de la protagonista, no? Com contar 
que la meua cosina sempre ha sigut 
una persona valenta i decidida, fins i 
tot des de molt jove? Si em pregunten 
per la primera qualitat que se’m ve al 
cap d’ella, diría que sempre he pen-
sat en aquesta decisió que la carac-
teriza; quan li ronda una idea al cap 
fa tot el que calga per dur-la enda-
vant tota decidida.

Pot ser no tinga tanta idea ni les qua-
litats per escriure un conte, ni siga jo 
“aquell autor de temps antics”. Quan 
pense com plantejar aquest text em 
dic “m’agradaria fer un viatge pels 
records de la nostra infantesa” per-
que en tenim un fum. Es poden traure
més d’alguna historieta. Aquestes lí-
nies podrien contar totes aquelles 
vesprades d’estiu que vam passar 
junts al xalet; és tan gran el recomp-
te d’hores que feiem que fins i tot hi 
havia temps per a acabar bregats al 
final del dia per qualsevol ximpleria. Si
li preguntàvem aleshores, quan era 
xiqueta, què volia ser ella de major 
sempre deia que, o es feia cirurgiana 
o buscava un bon marit ben ric que la 
mantingués mentre ella es dedicava 
a viure la bona vida (raó no li falta 
amb aquesta segona opció).

Si he de parlar de la meua relació amb 
ella i el món de les falles, a la ment 
em ve dir que és una persona espe-
cial en la meua vida, no sols perquè 
estàvem molt units quan érem xiquets, 
també perquè ella va ser una de les 
persones qui em va acompanyar els 
primers anys de vida a l’aventura de 
la falles i és que junts vam créixer a 
aquesta comissió junt a la resta dels 
nostres cosins, tios i ties. Vam crear 
els nostres primers records de la festa 
de les falles disfrutant d’hores i hores 

Paco Muñoz Perales

“Hui pense que d’haver escriure un conte,
algún d’aquells autors de temps antics,
tindria en tu el model imprescindible

per fer una princesa d’ampla estirpe…”
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dins de les quatre parets del casal de 
la falla.

Ara que ens veig de majors, dic ben 
alt que estic molt orgullós de la per-
sona en la qual s’ha convertit i sé que, 
per l’estima que li te a aquesta fes-
ta, es mereix el millor que puga rebre 
d’aquest any. Segur que sempre re-
cordarà compartir la màgia de les fa-
lles de amb els seus éssers estimats.

Estimada Marta, tracta de trobar en-
guany l’alegria i la felicitat i totes les 
coses que has estat esperant. No et 
mereixes res més que el millor i sé que 
aprofitaràs al màxim cada oportunitat 
que se’t presente. Eres una persona 
increïble i tinc, i tenim, molta sort de
tindre’t en la nostra vida. Fes d’en-
guany un dels millors fins ara!
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MEMÒRIA

Any rere any, recordem els esdeveni-
ments més significatius de l’any de la 
comissió en un escrit, a títol de diari, 
per deixar-ne constància, i en lle-
gir-los provocar-nos alguna mena de 
sentiment, bé siga nostàlgia, rialles, 
alegria... al cap i a la fi, sentiments, 
emocions.

Si fem una ullada enrere, l’any co-
mençava amb la il·lusió de tornar 
a gaudir de les falles desprès de la 
pandèmia de la COVID19, el confina-
ment, l’alarma social i una parada de 
la nostra festa de dos anys de durada. 
Tal volta, les expectatives de gaudir 
de la nostra festa eren molt altes, i les 
ganes de ‘cremar-ho tot’ s’apagaren 
en començar la pluja a la setmana 
fallera. Des de 1938 no teníem tanta 
aigua en unes falles, encara que no 
va ser suficient per a impedir la ce-
lebració d’actes a la nostra comissió, 
això sí, al nostre casal. Música de la 

nostra meravellosa xaranga al casal, 
fent gaudir als xiquets i als adults, i 
l’actuació del grup «Cara-B» el dia 
18 per la nit.

Alguna eixida es va fer al recorregut 
de les falles, a visitar alguns casals 
de comissions de forma improvisada, 
en un moment en què el sol va eixir a 
saludar, però amb una pèrgola per si 
de cas a les mans, per a evitar ban-
yar-se més del compte, quan la pluja 
fera acte de presència.

Finalment la setmana de falles fina-
litzava com començava, amb pluja 
però amb la comissió feliç d’haver 
gaudit d’unes falles més.

Passem al 8 d’abril, dia en el que es 
presenten els comptes de l’exercici i 
la nostra junta dimiteix.

Sergio Tormo, el nostre president en el 
seu discurs d’acomiadament s’emo-
ciona agraint a les seues falleres ma-
jors, a la seua junta i a tota la co-
missió el recolzament per fer, per fi, 
possible la celebració de la festa de 
les falles, finalitzat per un vítol «d’Es-
panyoleeeeeeeeeto» llançat, com no, 
per José Emilio, on tota la comissió 
present a l’acte acompanya a crit de 
«OE!».

Felipe Díez Vañó
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Un cop finalitzat el discurs, el nostre 
secretari, Miquel Diego, pregunta si 
existeix alguna candidatura, sense 
obtindre resposta. Una vegada trans-
corregut un període de temps, Sergio 
torna a presentar la seua candidatu-
ra, la qual es votada per la comissió i 
aprovada per unanimitat.

Una vegada triat el president, es hora 
de confeccionar la nova junta, pre-
parar pressupostos i organitzar a la 
comissió. 

La junta es presentada el 22 abril 
amb la novetat d’involucrar més que 
mai a la gent, ja que la integren 32 
persones. Comencem fort i ja està 
organitzada la primera festa, la fira 
d’abril per al 30 d’abril, que tindrà lloc 
al nostre casal. Més tard, el dia 7 de 
maig participem al comiat de les Fa-
lleres Majors de Xàtiva fent acte de 
presència els nostres representants.

Finalment, el dia 13 de maig, es pre-
senten els pressupost de l’exercici 
faller. Eixe dia, a banda dels pressu-
postos, Sergio ens comunica que ja 
tenim falleres majors per a l’exercici 
2022-2023, Leire Carralero i Garcia 
com a fallera major infantil i Marta 
Perales i Pastor com a fallera major. 
Aquesta notícia teníem que cele-
bra-la i la nostra secció de festejos 
organitza una nova festa, la festa de 
les flors per al dia 21 de maig, únic re-
quisit dur estampat de flors a la roba. 
El 26 de maig es torn de la Junta Lo-
cal Fallera, la dimissió de Jesús com 
a president i tota la seua junta es fa 
efectiva, on segons les paraules de 
Sergio que fou present a l’acte, fou 
un acomiadament molt sentit i emo-
tiu. La nova presidenta de la Junta es 
Celia de la comissió Abu Masaifa.

Un altre acte important a la nostra 
comissió, el comiat de les nostres 
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falleres majors Vicen Solves  i Lluna 
Edo, va tindre lloc el dia 3 de juny.

Tota organització o associació, està 
regida per unes normes o estatuts, 
el dia 17 de juny té lloc la reunió ex-
traordinària de esmenes per a modi-
ficar el reglament intern de la nostra 
comissió.

Ja estem en estiu, representats de la 
nostra comissió acudeixen a Alacant 
per a desfilar junt amb els membres 
de la nostra foguera agermanada 
Escriptor Dàmaso Alonso el dia 22 de 
juny.

Com ja va sent un clàssic, la nostra 
festa de «la nit al ras» el dia 25 de 
juny, que es duu a terme a la nostra 
benvolguda plaça de l’Espanyoleto, 
amb rècord d’assistència a l’esdeve-
niment.

Sense descans al dia següent re-
presentants de la nostra comissió 
acudeixen a l’acte del Besamans a 
València.

Un nou acte de germanor entre co-
missions falleres va ocórrer el dia 3 
de juliol, el curs de manipulador d’ali-
ments al convent de Sant Domènech. 
Fou un dia molt divertit amb una par-
ticipació activa de membres de la 
nostra comissió.

El 16 de juliol es l’acte de nomena-
ment de les nostres falleres majors 
Marta i Leire al nostre casal.

Un altra volta i com és de costum, la 
nostra comissió participa en els actes 
de fira, representant el dia 15 d’agost 
als Jardins del Palasiet un sainet. 
Àlvaro, Mara, Koeman, Cristina, Al-
berto, Espe i Pepe foren els artistes 
responsables dels aplaudiments dels 
assistents.
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Després de no es sap quants anys, no 
muntem el «xiringuito» de Fira, la Fira 
ens trobarà a faltar.

Ja estem a la meitat de l’exercici, això 
vol dir que venen les celebracions del 
mig any infantil i major. El 17 de se-
tembre a l’albereda amb les activitats 
per als més menuts te a l’acte del mig 
any infantil i el 24 de setembre a l’es-
tació d’autobusos, acudim pocs però 
bons, al mig any.

El 8 d’octubre anàrem a Aldaia al ta-
ller de l’artista a vorer la falla infantil. 
La visita a l'artista va anar molt bé i 
la falla que te feta per ara, es molt 
bonica.

Es hora de la presentació de les nos-
tres falleres majors que va tindre lloc 
el 23 d’octubre al Gran Teatre de 
Xàtiva a les 18:00, amb l’apropòsit 

“Dibuixant les falles” i amb el sainet 
“Punt de ganxo” com a segona part.
El 29 d’octubre va tindre lloc la po-
pular carrera dels autos bojos, que 
substitueixen al ral·li faller, i al dia 
següent torn dels més menuts al ral·li 
infantil amb ja la popular “holi party” 
on gaudeixen arrebossant-se en la 
pols de colors.

Dos festes més, el 31 d’octubre, la cer-
cavila amb sopar de Halloween, on la 
comissió i els més menuts passeja-
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rem pels carrers de Xàtiva disfressats 
amb una “electro xaranga”. I el 12 de 
novembre la “Cata” de cervesa, amb 
menjar casolà fet pels membres de la 
comissió.

El 18 de novembre, el nostre artista 
faller Sergio Lis ens va presentar i ex-
plicar al casal, els esbossos dels dos 
monuments a tota la comissió.

Hem entrat en desembre, queda 
menys per a l’inici de la nostra festa, i 
tristament la iniciarem sense un faller 

de primera, lamentem la gran pèrdua 
de Juan Carlos Perales, faller, família, 
amic i persona molt volguda a la co-
missió.

La loteria de Nadal no ens dona una 
alegria, però al menys la del xiquet 
ens tornen els diners.

El 31 de desembre, com a novetat, es 
cap d’any, i alguns membres de la 
comissió van celebrar-lo al casal.
Ja entrats en l’any 2023, com a acte 
més immediat tenim el vi d’honor de 
la fallera major infantil Leire el dia 7 
de gener.

A partir d’ací en avant, les lletres ja 
no poden determinar que ha fet la 
comissió, ja que encara no ho hem 
realitzat. Ara toca viure-ho, gau-
dir-ho i en acabant, a l’any que ve,  
tornarem a escriure-ho.
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JUNTA DIRECTIVA

Diego Ventura, Inma
Tresorera

Dominguez Rivera, Fran-
cisco

Vice-Tresorer

Revert Alba, Eva María
Comptadora

Navarro García, Carmela
Vice-Comptadora

Pla Muela, José Emilio
Delegat Loteria

Diego Ventura, Miguel
Secretari

Díez Vañó, Felipe
Vice-Secretari

Tormo Ferraut, Javier
Xarxes Socials

Perales Pastor, Carmen
Delegada Festejos

Boils Peropadre, Helio
Cerda Samit, Enrique
Payà Arcos, Fernando
Alcocer Esparza, Ana

Molina, Gayà Rafa
Activitst diverses

Grau Martínez, Miquel Àngel
Delegat Música

Solves Monton, Vicenta
Delegada Infantil

Torres Martínez, Ariadna
Cerdà Ferrero, Cristina

Delegades Cabalcades

Perigüell Rubio, Jorge
Delegat Cultura

Pastor Vidal, Nieves
Arxivera / Estatuts

Sánchez Tormo, Isabel Marina
Delegada Llibret

Albiñana Gallego, 
Aleixandra

Delegada Protocol

Tormo Vázquez, Sergio
President

Vidal Revert, Amparo
Vice-Presidenta I

Salas Fernández, Javier
Vice-President II

Torres Martínez, Andrea
Vice-Presidenta III

Crespo Garcia, Ignacio
Vice-President IV
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VOCALS

Alberola De La Asuncion, Joaquin
Alberola Gómez, José Manuel
Álvarez Gallego, José
Bacete Lladosa, Esperanza
Ballester Plà, Sandra
Barbera García, Armando
Barberá Micó, Modesto
Bravo Méndez, Marta
Bru Murillo, Rosa
Cano Aroca, Paula
Carralero Plaza, David
Cerdá Cabanes, Eva
Cerda Escamilla, Mª Jose
Dauder Vila, Ana María
De Diego Ferrán, Victoria Nieves
Diego Soler, Carolina
Diego Soler, Enrique
Diego Torres, Patricia
Edo Bru, Edgar
Edo Moreno, Jorge
Escribano Sinisterra, Carla
Esteve Domínguez, Juan Fco.
Fernandez Guijarro, Angela
Frigols Gómez, Mª Nieves
Fuentes Bono, Rafael
Fuentes Bono, Marta
Fuentes Vercher, Daniela
Fuster Albert, Ivan
García Morell, Pedro
García Morell, Pilar
Garcia Navarro, Pedro
García Navarro, Irene
García Ortolà, María Pilar
Garcia Perez, Sonia
Garcia Sancho, Maria Elvira
Gayà Gómez, Almudena
Gil Esparza, Alberto
Gil Moncho, Federico

Gramaje Victoria, Alexa
Gregori Grau, Luis
Guerrero Almiñana, María Vicenta
Guerrero Almiñana, Óscar
Guerrero Nadal, Ismael
Gutiérrez Arnau, Ricardo
Hernan Perez, Eva
Iborra Casanova, Alejandro
Juan Noguera, Ricardo
Lomas Munera, Sonia
Lucas Poveda, Jose Vicente
Manjon Santamaria, Maria Vanessa
Marin Serrano, Soraya
Martí Muela, Alejandro
Martí Muela, Marta
Martí Rubio, Agueda
Martin Gomez, Maria Del Rosario
Martínez Milan, Sonia
Martínez Vidal, Carmen
Martínez Vidal, Inmaculada
Mas Such, José Vicente
Mira Fuentes, Ofelia Maria
Mira Soriano, Emilio José
Molina Soro, Rafael
Monroig Cerdá, Ricardo
Monroig Revert, Carmen
Muela Martínez, Mª Julia
Munera Morant, Marta
Navarro Mestre, Vanessa
Ordiñana Gil, Alberto José
Payà Arcos, Fernando
Perales Bellver, Ricardo
Perales Bellver, José Rafael
Perales Morales, Azucena
Perales Pastor, Marta
Perales Vidal, Beatriz
Perales Vila, José
Perigüell Rubio, Julia

Picó Canet, Trinitat
Pla Berzosa, Claudia
Pla Lomas, Aaron
Pla Lomas, Javier
Pla Mejías, Vicent
Pla Mompo, Irene
Pla Morata, José
Pla Muela, José Emilio
Pla Pont, Álvaro
Pons Frances, Antonio Rafael
Pont Cuenca, Maria Nieves
Revert Alba, Eva María
Revert Alba, Mª Carmen
Revert Torremocha, Laura
Ripoll Montell, Jorge
Roldán López, Sandra
Rus Ricart, Bàrbara
Sáez Sancho, Natividad
Salas García, Gema
Salas García, Álex
Sisternes Martínez, Miguel Ángel
Soler Gómez, Andrea
Soler Rubio, Antonio
Soler Rubio, Jose
Solves Badia, Borja
Taengua Pastor, Carla
Taengua Serrano, Alba Maria
Tamarit Alapont, Juan
Tormo Cucarella, Sergio
Tormo Martínez, Lucía
Tormo Pérez, Mercedes Maria
Valencia Navarro, Antonio
Vaquer Iborra, Laura
Vercher Peris, Julia Isabel
Vicedo Revert, Cristina
Vicedo Revert, Neus
Vicedo Sabater, Vicente
Villa Ventura, Noa
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Gutierrez Arnau, Ricardo

Bunyol d’Or i Brillants amb 
Fulles de Llorer

RECOMPENSES

Picó Canet, Trinitat Grau Martínez, Miquel Angel Dominguez Rivera, Francisco 

Gaya Gómez, Almudena Roldán López, Sandra

Navarro Mestre, Vanessa Gil Moncho, Federico Tormo Perez, Mercedes Maria

Hernan Perez, Eva
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Crespo Garcia, Ignacio 
Juan Noguera, Ricardo 
Perales Vila, José 
Revert Torremocha, Laura
Vercher Peris, Julia Isabel

Alberola De La Asunción, Joaquin 
Barbera García, Armando 
Barbera Micó, Modesto 
Cerda Ferrero, Cristina 
Dauder Vila, Ana Maria 
Diego Soler, Enrique 
Escribano Sinisterra, Carla 
Fernandez Guijarro, Angela 
Garcia Perez, Sonia 
Garcia Sancho, Maria Elvira 
Iborra Casanova, Alejandro 
Martí Rubio, Agueda 
Mira Fuentes, Ofelia Maria 
Monroig Revert, Carmen 
Navarro Garcia, Carmela 
Perales Bellver, José Rafael 
Perales Pastor, Carmen 
Saez Sancho, Natividad 
Vicedo Revert, Cristina 

Bunyol d’Or

Bunyol d’Argent

RECOMPENSES

Alberola Gómez, José Manuel 
Álvarez Gallego, José 
Carralero Plaza, David 
Diego Ventura, Inmaculada 
Esteve Dominguez, Juan Fco. 
García Morell, Pilar 
Solves Monton, Vicenta 
Vidal Revert, Amparo
Albiñana Gallego, Aleixandra
Boils Peropadre, Heliodoro

Bunyol d’Or amb Fulles de 
Llorer
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Aquest any la recompensa se li ha atorgat a NIEVES PASTOR VIDAL. Nievi 
és la fallera en actiu més veterana de la comissió, ja que fa 56 anys que per-
tany a la falla Espanyoleto de forma ininterrompuda. Les falles del 1984 van 
ser molt especials per a ella, ja que va ostentar el càrrec de Fallera Major de 

la comissió. 

També ha format part de la junta durant molts anys. Va ser delegada d’acti-
vitats diverses als anys 90 i 91. A l’any 1992 va ser vice-secretària i arxivera a 
l’any 93. Este últim càrrec l’ha tornat a exercir des del 2015 fins a l’actualitat, 
junt amb la gestió de les esmenes. A més de tot açò, l’any 2017 va estar al 
capdavant de la seua estimada falla com a Presidenta. Amb una llarga tra-
jectòria fallera, Nievi continua amb la mateixa il·lusió i energia que el primer 

dia, participativa i amant de la falla que l’ha vist créixer. 

Enhorabona Nievi per la recompensa!

RECOMPENSA 2023
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Gener

Diumenge 22.
18:00h    Vé Concurs Nacional de 
Pasbles al Gran Teatre de Xàtiva

Febrer
Dissabte 4. 
18:00h    Cavalcada ninot

Diumenge 5.
18:00h    Playback Infantil

Dissabte 11. 
09:30h    Ofrena d’ous a Santa Clara

Diumenge 19. 
11:00h    Cavalcada ninot infantil

Dissabte 25.
8:00h     Macrodespertà
20:00h   Crida de les Falleres Majors                          
de Xàtiva a la ciutat
20:30h   Inauguració Exposició 
Ninot
22:00h   Sopar de la crida

Diumenge 26.
14:00h    Dinar
17:00h    Acte imposició bandes

Març
Diumenge 5. 
10:00h    Romeria a Sant Josep
12:00h    Dinar de Germanor

Dissabte 11. 
21:00h    Vi d’honor Fallera Major 
Marta Perales Pastor

Setmana Fallera

Dimecres 15.
PLANTÀ DELS MONUMENTS

22:00h    Sopar de torrà a la Plaça de L’Espanyoleto.

Dijous 16.
LLIURAMENT DE PREMIS

10:00h    Esmorzar
13:00h    Cercavila pel nostre barri
14:00h    Dinar
19:00h    Lliurament de premis
22:00h    Sopar i Festa al casal

Divendres 17.
VISITA OFICIAL A LES FALLES

10:00h    Esmorzar
13:00h    Cercavila pel nostre barri
14:00h    Dinar
17:00h    Visita Oficial a les Falles de Xàtiva
22:00h    Sopar i Festa al Casal
22:00h    Nit del Foc Faller

Dissabte 18.
DIA DE L’OFRENA

10:00h    Esmorzar
13:00h    Cercavila pel nostre barri
14:00h    Dinar
18:30h    Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Seu
22:00h    Sopar i Festa al casal

Diumenge 19.
DIA DE LA CREMÀ

8:00h     Gran despertà
10:00h    Esmorzar
13:00h    Baixada de l’ermita de Sant Josep
14:00h    Dinar
18:30h    Xocolatada
  Cremà del nostre monument infantil
22:00h   Sopar
 Cremà del nostre monument

PROGRAMA D’ACTES OFICIAL
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LLIBRET
 INFANTIL
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ARTISTA: Joaquín Rubio

LEMA: La Xati-Band
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EXPLICACIÓ DE LA FALLA
EL CENTRE

A Xati-Band donem bola 
i hi ha que vore com mola. 

En la granja surt l’idea
de profit traure als sorolls
diferents que en conjunt creen
els animals l’assemblea
posant orde als atropolls.

Toca la rabosa la guitarra
i al granger puja a la gepa
perque ausades que té barra!

Enmig d’aquest guirigall
el quiriqui entona el gall.

El granger el banjo toca,
instrument habitual
en el ‘folk’ que a ell li pertoca.
Com vergonya en te poca
“va d’oïda” i no ho fa mal.

Toca i balla a ritme viu
al sò d’un acordió
pel mig ‘la vaca que riu’.

Toca un porquet la trompeta
i un triàngul la rateta.

Alça el gat la seua veu
i amb vigor diu ‘marrameu’.

MÚSICA TECNO

El ‘dijí’ que és un cavall
punxa música moderna,
‘tecno’ que en els plats governa
creant síncopes a destall.

Ballen els eriçons
disco-música o ‘bachata’,
i a distància sensata
no es punxen fent ‘reggaetons’.

MÚSICA VALENCIANA

Vestits de passacarrer
ací es mostren com deuen ser
tan polits com elegants.

Convida a ballar la taina
els conills valencians
a la xiqueta en sa dolçaina.
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CABRES I OVELLES

Les cabres i el seu bee bee
en conjunt sonen molt bé. 

Entre la cabra i l’ovella
mana aquell que duu l’esquella. 

EL TAP

Com està mig cec el talp
ha d’anar tocant al palp.

EL DIRECTOR MOFETA

Pensa que és abellidor
combinar atre sentit
a l’oït com la pudor.

I a la música el ‘Mofeta’
afegir ‘l’eau de cochon’
consegueix en porcs la feta.

EL CONILL EN EL SEU CAU

S’ataranta pel sarau
este conill atordit
i en pau es sent acollit
ajocat a el seu cau.

L’ESPANTAPARDALS

Al camp l’espantaocells
utilitzant música de vent
ahuixa ocells i els seus mals.

El xiquet du vitualla
agraït pels seus quefers
al valent ninot de palla

Els girasols en coral
cantants són del món rural
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UN ROMANÇ INFANTIL

La música amansa feres
i els nanos sembla que ho són
i la xica i el xic
es torben així deveres.

Ella toca la guitarra,
el xic la percussió,
entre ells creix la passió...
d’anar donant la tabarra.
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LEIRE CARRALERO GARCÍA

Hola a tots i totes, 

Per si no sabeu qui sóc, em dic Leire 
i hui estic dedicant aquestes paraules  
a la meua benvolguda comissió. 

Estic molt agraïda que vosaltres ha-
geu decidit que jo siga la fallera ma-
jor infantil de la meua comissió, per a 
aquest exercici; perquè és un càrrec, 
que jo des de ben xicoteta, he desit-
jat ostentar. 

També vull agraïr als meus pares per 
haver-me apuntat a aquesta falla 
i per consentir-me tot, per a què jo 
siga feliç.

També vos convide a gaudir d’aquest 
any amb mi i amb tots 
els de la comissió.

De veritat, moltes gràcies, i espe-
re que aquest any siga inoblida-
ble.

Fallera Major Infantil
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ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO
President Infantil

Som a prop de la setmana fallera, vull 
aprofitar per dirigir-me a cada xiquet 
i xiqueta, especialment als d’aquest 
barri, per dir-vos que gaudiu dels 
nostres monuments, del soroll dels 
petards, de la música de les bandes 
i xarangues.

Estic ben segur que tots els fallerets 
i falleretes de la nostra benvolguda 
comissió ho passarem d’allò més bé 
amb els nostres jocs i la nostra il·lusió 
que contagiem a tothom.

Donar-vos les gràcies a majors i xi-
cotets que formen aquesta família 
de l’Espanyoleto per estar sempre al 
meu costat, en especial a Leire, Mar-
ta i Sergio, per cada moment mera-
vellós que passem junts.

Que visquen les falles i que visca 
la falla Plaça Espanyoleto.
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PER A LEIRE

Som Ada i Edurne

Ens han dit que podíem dedicar-te unes paraules en el llibret i no hem volgut 
deixar passar l’oportunitat.

Que podem dir de tu? Doncs, que....

Eres una xiqueta molt activa, simpàtica, xarradora i com no, t’agrada fer “me-
junques” (com a nosaltres).
Per a les dos eres molt bona amiga i molt bona germana, amable amb els 
demés, empàtica…

Tenim un grup en la falla que es diu “les brilli brilli”, perquè fa quatre anys 
vam anar al bany totes juntes i ens vam trobar una Caixa de manualitats, allí 
hi havia purpurina i ens la vam tirar per damunt totes a la vegada, vam fer la 
festa de la purpurina!!

Ara et volem dedicar unes paraules cada una:

Leire, des de ben xicotetes hem si-
gut molt bones amigues. Quan et van 
nombrar Fallera Major Infantil de la 
Comissió em vaig alegrar molt per tu. 

Tu saps que sempre estaré ahí per 
ajudar-te en tot. A tu i a Edurne vos 
estime com a unes germanes més!

Ada

Ada i Edurne

Leire eres molt bona germana, sem-
pre has estat per a mi i ara em toca 
estar per a tu. Estic molt feliç per tu, 
gaudeix cada minut.

Eres la major i jo la xicoteta. La major 
sempre ajuda a la xicoteta però ara 
la xicoteta ajudarà a la major. 

Edurne

T’ESTIMEM
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PER A ALEJANDRO

Estes són les paraules que broten 
d’un faller del muntó dirigides a un 
Faller d’emoció. Emoció que emana 
de la sutil infantilesa que representes, 
emoció que junt amb la il·lusió dona 
com a resultat la creativitat. Creati-
vitat sempre necessària i present al 
món de les Falles. Falles que després 
d’uns anys rebolicats, vas a ser un 
privilegiat representant. Sense eixa 
representació a la que t´has aclamat 
no serien plenes les Falles, que bon 
companyer vas a ser, “vitat” Leire? 

Si, ell és Alejandro, President Infan-
til de la Falla Espanyoleto 2023, da-
des  que són aportades per si es perd 
aquest document, cosa que no se si 
va a passar, però el que se segur que 
va a passar, és que els que están al 
teu voltant, la comissió major com la 
infantil, van a voret gaudir com traus 
el xiquet que portes dins, cosa més 
que evident, ja que eres un xiquet, 
però amb traços de major. Be, pen-
sant, pensant, quina altra cosa po-
dries traure de tú? “Pues muy sencillo” 
farem mostra d’algunes de les coses 
grans que tens, com la generositat, 
responsabilitat, simpatia, etc... Gene-
rositat perquè la practiques, respon-
sabilitat perquè la mostres i la simpa-
tia cosa evident que no pots amagar, 
paraules que deriven per l’admirable 
correcció en el tracte que has tingut 

en mi i que ja pregaríem molts ma-
jors per tindre. Dir-te que de menut 
moltes de les coses que s’exposen en 
aquest text solen ser aportades per 
les persones majors, però també et 
dic una cosa, conservarles va a ser 
cosa teua, espere i desitje que tin-
gues eixa brúixola, màgica o no, que 
t’ajude en els moments d’adversitat 
que comporta la vida. Bo, Alejandro 
ja ho tinc bé, crec que m’he passat 
un poc, no creus?

En fi, recuperem el tema, vore com 
t’apasionen les Falles, com gaudeixes 
els divendres al casal, la correcció en 
que has participat als actes, he d’ex-
pressar la meua admiració per el teu 
saber estar.

Sé, sabem i saps que vas a estar l’al-
tura que et correspon com a President 
Infantil de la Falla Espanyoleto i que 
així ens ho faràs sentir, sols em que-
da donar-te les gràcies i desitjar-te 
el millor, disfruta de la Gran Famillia 
Fallera i sobretot gaudeix d’elles, les 
Falles.

Visca Xàtiva, visquen les Falles i 
visca la Falla Espanyoleto!!!

Modesto Barberá Micó
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ÁLVAREZ HERNÁN, MANEL JOSEP
BOILS RUS, ENZO
CANET GARCIA, MARTA
CARRALERO GARCÍA, EDURNE
CORBERÁN ALBIÑANA, ÁLVARO
CRESPO TORRES, ARNAU
DAUDER PERALES, JOSEP
DAUDER PERALES, SARA
DÍEZ GARCÍA, VALERIA
DOMÍNGUEZ DIEGO, INMACULADA
DOMÍNGUEZ DIEGO, ELENA
EDO BRU, LLUNA
EDO SOLVES, ALYSA
FRESCO ORDIÑANA, OLIVIA
FUSTER CORTES, CAROLINA
FUSTER CORTES, PABLO
GARCIA RIBERA, MIREIA
GIL BACETE, CANDELA
GIL BACETE, LEIA
GRANERO CALATAYUD, MARTINA
GRAU GIL, NÀDIA
GRAU GIL, ORIOL
GREGORI GRAU, ZAIRA
GUERRERO SANCHIS, AITOR
GUTIERREZ REMON, RICARDO JOSE
IBORRA DIEGO, PABLO
IBORRA DIEGO, MARTIN
JUAN CERDÁ, LEO
JUAN CERDÁ, RICARDO
LLOPIS ESTEBAN, ESTHER
LLORENS LOMAS, DANIELA

LUCAS CIGES, GABRIEL
LUCAS CIGES, LAIA
MAS PERALES, ANDREA
MAS PERALES, PAULA
MORET ROLDÁN, SARA
ORDIÑANA GRAMAJE, MARTÍN
ORDIÑANA GRAMAJE, MIREIA
PENALBA SANCHEZ, LUCAS
PERALES JOVER, DIEGO
PONS MANJON, ADRIAN
PONS MANJON, EMMA
REVERT TORMO, JOANA
RIBES ROLDÁN, HUGO
RIBES ROLDÁN, SOFÍA
RICO CERDA, JORGE
RICO CERDA, SARA
RIPOLL PERIGÜELL, JOANA
RIPOLL PERIGÜELL, QUIM
SALAS CERDÁ, ERIC
SISTERNES MARTÍNEZ, BLANCA
SOLER MARTÍNEZ, JÚLIA
SOLER SAMPEDRO, GALA
SOLER TORMO, ABEL
TAMARIT GARCIA, IRENE
TAMARIT GARCIA, BRUNO
TORMO BRAVO, BLANCA
TORMO BRAVO, EDU
TORMO GALBON, AFRICA
TORMO MARTINEZ, KATIA
VAQUER IBORRA, CARLOS

COMISSIÓ INFANTIL

PRESIDENT: VALENCIA NAVARRO, ALEJANDRO
FALLERA MAJOR INFANTIL: CARRALERO GARCÍA, LEIRE
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NADONS

Lucas 
Penalba Sánchez

Ricardo José 
Gutiérrez Remón 

Martin 
Iborra Diego

Joana
 Revert Tormo
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Álvarez Hernán, Manel Josep
Corberán Albiñana, Álvaro
Dauder Perales, Josep
Edo Solves, Alysa
Fresco Ordiñana, Olivia
Gil Bacete, Candela
Grau Gil, Oriol
Guerrero Sanchis, Aitor
Juan Cerdà, Leo
Juan Cerdà, Ricardo
Mas Perales, Paula
Moret Roldán, Sara
Ordiñana Gramaje, Martín
Ribes Roldán, Sofía
Ripoll Perigüell, Joana
Sisternes Martínez, Blanca
Soler Bellver, Alba
Soler Martínez, Júlia
Soler Sampedro, Gala
Valencia Navarro, Alejandro

Distintiu d’Argent

RECOMPENSES

Boils Ris, Helio
Carralero García, Leire
Díez García, Valeria
Dominguez Diego, Inmaculada
Grau Gil, Nàdia
Gregori Grau, Zaira
Mas Perales, Andrea
Pla Valls, Lucas
Ribes Roldán, Hugo

Distintiu d’Or
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1er premi Narrativa 

(1a Categoría: 1r i 2n d’ESO)

Lema: Les meues festes ideals

Maria Alejandra Garzón Ennis

Col·legi: IES Josep de Ribera

Les meues festes ideals

Jo sóc Alejandra, tinc 12 anys i estem en 
época de falles. Un dia en el meu col legi, un
amic se'm va acostar i em va dir:

- Si pogueres canviar alguna cosa sobre les 
Falles o pogueres ficar més coses, què fa-
ries?

Jo m'havia quedat pensant: "quina pregun-
ta més extranya per a eixe moment, en mei-
tat del
col·legi ‚si estem en les falles però eixa pre-
gunta…”
- No sé, no em ve cap idea a la ment. Per 
quê ho preguntes?- li vaig respondre.
- Havia pensat en alguna idea, però no me'n 
recorde - em va dir.
Va tocar el timbre i ens vam anar a classes.

Després de passar les altres 3 classes, que 
eren Matemàtiques, Educació Física, què
teniem que córrer uns vints minuts al vol-
tant de la pista i després un partit de futbol i
després de tot, l'última classe, que era Bio-
logia.

Després, havia anat a la meua casa, vaig di-
nar i vaig anar a fer els deures i em vaig
ficar a pensar en la pregunta del meu amic. 
Perquè m'havia preguntat això? Tal
vegada volia contar-me alguna cosa, però 
no volia dir-m'ho.

Quan havia acabat els meus deures, no te-
nia res a fer i m'havia ficat a pensar en
què canviaria o passaria en les Falles.

A veure, m'agradaria que entre les Falles 

posaren vàries idees de què farien com, per
exemple, el tema és pel·lícula infantil, triar 
entre el País de les Meravelles , Pinotxo,
Mickey Mouse, etc. I que les persones que 
viuen en la ciutat voten, els que vulguen,
els xiquets xicotets també, sols si es pot amb 
permís del pares o que fora només del tema
infantil.

M'havia agradat tant la idea que havia deci-
dit dibuixar-la.

El dibuix m'havia quedat perfecte amb les 
ombres i els detalls. M'havia divertit i
agradat tant la idea i dibuix, que volia pen-
sar en altra idea i fer un altre dibuix.
M'havia quedat pensant en altra idea, no se 
m'ocorria cap altra idea.

Després d'una estona, se'm va ocórrer una 
idea. Que els xiquets xicotets pogueren fer
unes maquetes, com Falles del que ells vul-
guen, com un pont amb materials reciclats,
o amb coses de casa o palets o tapes o paper 
de periòdic.

Havia fet altre dibuix sobre això i m'havia 
divertit molt i volia fer un altre.

Se m'havia ocorregut una altra idea paregu-
da. També, alguns xiquets que sàpien de
què va alguna falla d'algun carrer, fer una 
en un full decorat i amb informació sobre el
tema de la falla. Per exemple, si és del País 
de les Meravelles, es fa un full amb infor-
mació sobre el País de les Meravelles.

Ja era de nit, vaig fer la motxilla per a l'en-
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demà. Ja a l'institut li vaig mostrar les meu-
es
idees i dibuixos al meu amIc.
- Qué bones idees i dibuixos, quan faces un 
altre, m'ho dius!
- Val. I ja te'n recordes de la idea que se t'ha-
via oblidat?
- No. Però si vols podem quedar hui per a 
pensar en alguna idea junts
- Val, però hui tinc handbol. Si vols, després 
de les cinc i mitja.
- Val ‚a las sis et sembla bé?
- Si, fins les sis.  
- Quan havia acabat handbol, vai esperar a 
les sis. Després va arribar el meu amic i li 
vaig obrir la porta.

- Hola Ale! -em va saludar el meu amic.
- Hola!
- Comencem?
- Val.
- La idea de les maquetes del xiquets, per 
qué no la fiquem tipus concurs, la millor i la 
pitjor maqueta?
- No! Són xiquets xicotets. Imagina’t, qui 
quede l'últim estaria molt trist. Millor que 
cada maqueta siga presentada per cada 
xiquet davant del seus o altres pares, pero 
només una vegada a l'any, en setmana de 
Falles, i se la puguen endur a casa.
- Tens raó! Millor que presenten la seua ma-
queta. El dibuixem? Tens colors?
- Si.
Ens haviem posat a pintar i se'ns va ocòrrer 
que si teniem més idees, les donariem
a les Falles.

Haviem estat un temps pensant més idees, 

per a que en consideraren alguna.
Se'm va ocórrer que, com en la Fira hi ha-
vien moltes atraccions, que en les Falles
posaren una, diferent cada any, per a diver-
tir-se més.

Li la vaig contar al meu amic.

- I què posarem? Diguem la Ilagosta per a 
no avorrir-nos tant o un trampolí? - li vaig
dir.
- No em sembla mala idea - em va dir.

La vam dibuixar i pintar.
- Ara pensa tu una idea. -li vaig dir.
- Em semblaria bé que alguna vegada con-
taren l'opinió de les persones de la ciutat, 
per saber quina és la millor falla. - va dir.
- No és mala idea. - li vaig dir.

La vam començar a dibuixar.

- I ja que hem acabat de dibuixar, qué et 
sembla si mirem vídeos d'altres falles dels 
anys passats? - li vaig dir.
- Abans d'això, si nosaltres elegirem les fa-
lles i queden en empat, com es faria? - em 
va dir.
- Crec que fariem altra votació, però només 
entre eixos dos o tres que queden. - li vaig 
dir.
- Em sembla bé. - em va dir.
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1er premi Narrativa 

(2a Categoría: 5é i 6é de primaria)

Lema: Álvaro, el músic

Miquel Sanchis Gil

Col·legi: Claret

El secret de la llibreria abandonada

Era 13 de Març, tot el món estava prepa-
rant-se per a les Falles virtuals, i sense que 
s’ ho esperara ningú, se’n va anar la llum 
elèctrica de tot el país durant dues setma-
nes. No funcionaven ni els mòbils, ni les 
tauletes, ni els ordinadors i ni les Falles ho-
logràfiques es van poder plantar.

Tots estaven tristos i avorrits perquè no hi 
havia tecnologia. Però hi havia una perso-
na que no, eixa persona era Álvaro, tenia 
vint-i-quatre anys i li apassionava la mú-
sica, però no la música electrònica, perquè 
en l’ any 2063 totes les persones escoltaven 
música eletrònica composada per intel·li-
gències artificials. A Álvaro el que li agra-
dava era la música més tradicional i anti-
ga. L’ havia descobert gràcies a qué la seua 
iaia Marcelina, que acabava de complir 104 
anys, tenia un tocadiscs antic i molts vinils 
i cassets de música, i Álvaro els escoltava 
amb l’esperança de que tornara algun dia 
eixa música.

Un dia d’ eixes falles, com que no hi havia 
electricitat ni pantalles que el distragueren, 
a Álvaro se li va ocórrer la idea d’ anar a 
casa de la seua iaia. Quan va arribar, van 
estar parlant una estona, i la iaia li va reco-
manar investigar a la tenda de Ilibres aban-
donada que havia sigut de la seua propie-
tat quan era jove, i que estava abandonada 
perquè com tots utilitzaven tecnologia, ja 
ningú llegia Ilibres. Ell li va fer cas i va anar 
a l’antiga Ilibreria, va començar a agafar lli-
bres, i, casualitat!, dins d’un d’ ells va trobar 
una clau misteriosa. Va tornar a casa de la 
iaia i li va preguntar:

- Mira què he trobat -li va dir Alvaro-. Saps 
per a què és esta clau?
- Ui! Esta clau la vaig perdre fa molt de 
temps! Obri una porta molt especial - li va
contestar la iaia, amb un somriure a la boca-
. Ves i busca en la tercera prestatgeria de lli-
bres, si et fixes bé, trobaràs la porta.

Álvaro estava intrigat per tant de misteri, i 
va tornar corrents a investigar. En la pres-
atgeria,
amagat darrere dels libres, va trobar un 
pany, va insertar la clau, es va activar un 
mecanisme, i tot seguit es va obrir una sala 
secreta. Álvaro, molt emocionat, va dir:

- Quina iaia més peculiar, que va fer una ha-
bitació secreta en l’ antiga tenda de libres!

La sala estava plena d’ instruments antics, 
que feia dècades que no es veien. Hi havia:
maraques, un saxofo, una flauta, diver-
sos violins, un violoncel, un muntó d’ ins-
truments de percussió... fins i tot hi havia 
una timba! I també, a part d’ instruments, 
hi havien papers amb la Iletra i partitures 
de cançons i de grups antics i de l’època de 
Marcelina: Paquito el Xocolatero, Ramonet, 
els Beatles, Alaska, Queen, etc. Alvaro es-
tava molt content, havia trobat els instru-
ments amb els que es feia música com la d’ 
abans, com la que a ell li agradava tant. I 
es va posar a provar-los tots. Es va estar la 
resta del dia, i va acabar super cansat, però 
molt feliç.

A partir d’aquell dia, tornava tots els dies a 
la libreria per a practicar amb tots i cadas-



66

cun dels instruments i inventar nous ritmes 
i melodies amb ells. Després d’anar a la 
Ilibreria tots els dies a practicar, ja sabia a 
muntó de ritmes amb diversos instruments.

I després de que Álvaro haguera esta prac-
ticant durant un temps, es va atrevir a mos-
trar allò que havia aprés. Va agafar els ins-
truments que millor sabia tocar, i va eixir al 
carrer.

I va començar a fer música. Va tocar dife-
rents ritmes i melodies, i la gent s’ apro-
pava a escoltar-lo, i alguns li preguntaven 
qué eren tots eixos instruments. I Álvaro els 
responia:

- La música es feia així antigament, amb 
músics que la interpretaven en directe, 
igual que les falles, que en compte de falles 
hologràfiques, es feien en tallers d’ artistes 
fallers, que les construïen i les pintaven a 
mà. Fins i tot la fira de Xâtiva es celebrava a 
l’Albereda, i la gent eixia a comprar i a pas-
sejar i a passar-s’ho bé, en ple agost, amb 
tota la calor, i no com ara, que es fa la fira 
a través d’aplicacions del mòbil i ulleres de 
realitat virtual!

Algunes d’ aquelles persones que el varen 
escoltar li preguntaren si els podria ensen-
yar a tocar diferents instruments. Álvaro 
estava encantat de la vida, i els va dir que 
clar que sí. Cadascú es va triar un instru-
ment, i a partir d’ aquell dia anaven totes 
les vesprades a l’antiga libreria a practicar 
i aprendre.

Amb els mesos, van saber tots tocar molt 
bé, i van formar una banda. Eixien tots els 
festius a tocar al carrer, i tots s’ho passaven 
molt bé amb ells, i de tant que els agradava 
a la gent, els donaven diners i tot.

Va passar el temps, i el mes de març del 2064 
s’acostava. Molts fallers van decidir fer les 
falles com antigament, amb fusta i cartró. 
Dies abans de la festa, anaren a buscar a 
Álvaro i el seu grup per a que animaren el 
carrer amb música d’ abans.

Eixes falles la gent s’ho va passar millor del 
que s’ ho havia passat mai, i varen ser tot 
un èxit. Però Álvaro es va donar compter 
que eren encara molts pos músics per a tan-
ta gent, i va pensar fundar una acadèmia de 
música per a tota la gent que vullguera en-
senyar-se a fer música com la dels temps d’ 
abans. Els membres de la banda d’ Álvaro 
es convertiren en professors per a l’Acadè-
mia, i en poc de temps tingueren moltíssims 
alumnes.

Amb el pas dels anys l’Acadèmia va créixer 
molt, i les festes, les falles i la música
recuperaren l’ esplendor d’ abans.

Álvaro havia aconseguit el seu somni, i era 
molt feliç. I estava tan agrait, que tots el
diumenges anava a visitar a la seua iaia, la 
treia a passejar al pare quan feia sol i bon 
temps, i amb els seus amics, els mestres de 
la sea banda, li feien concerts a ella i a tota la 
gent que passava per allí, i l’àvia plorava de 
felicitat perquè estava molt orgullosa d’ell.
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1er premi Narrativa (3a Categoría: 

3r i 4t de primaria)

Lema: Un dia de fira

Rosa Gomez Jordà

Col·legi: CEIP Jacinto Castañeda

Un dia de fira

Hui hem anat a la fira els meus amics i jo.
En la fira hi havia coses rares i molt boni-
ques. Hi havien ovelles amb huit potes, 
dues d’aranya, dues de persona i per fi qua-
tre de ovella, també hi havia cotó de sucre 
que al menjar-te’l, els ulls se’t posaven d’un 
altre color, també hi havien gossos que par-
laven anglés, català, italià, castellà…
I figures que es menejaven i parlaven, tam-
bé monstres de colors (blau, roig, groc, 
verd, morat, roso…)

També contes i llibres que volaven com par-
dals, també varetes màgiques i dragons vo-
lant pel cel, i també avatars…
També hi havien concursos de robòtica, 
concursos de dibuix…
De tot. També i havia una granja amb molts 
pero que molts animals, també graneres 
voladores, també fòsils que cobraven vida, 
també hi havia paper que no s’acabava mai 
(infinit), també hi havien unes histories 
molt boniques, una era de pirates una altra 
d’astronautes, de princeses…
També hi havia un fotògraf que et fea fotos 
que donàven molta risa o unes altres que 
donaven por.

Crec que el que més em va agradar va ser 
una història que vaig llegir que anava de 
una xiqueta i els seus amics que buscaven 
un tresor.
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1er premi poesia

Stefan Dudán Romero

Col.legi CEIP Beato Jacinto Casta-

ñeda

3er primaria

La gran festa familiar

laia, iaia estàs desperta? Ja ha començat!!
Grans i menuts cap a la plaça del mercat.
Jocs populars i famílies participant.
Primera i tercera edat, tots emocionats,
jocs d’abans, ara en l’actualitat.

Dos bàndols, un a cada costat,
amb els ulls emocionats,
els avis comencen a recordar.
La petanca, les trompes, les boletes al clotet,
el sambori, els escacs i també el mocadoret.

Quina alegria poder jugar.
Als escacs estava ple de jugadors,
aquesta festa és el millor!!
Els carrers plens de llums i colors,
tots somrient, esperant al guanyador.

Ens pintem les cares i ens mirem als espills,
un tigre, un elefant, un gat i un conill.
M’agrada estar en família i també amb bons 
amics,
aquest moment tan màgic, per gaudir i 
compartir.

Açò ja ha arribat al seu fi,
mira que m’agrada ser Xativí!!
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2on premi Narrativa (2a Categoría: 

5é i 6é de primaria)

Lema: Joselín

Leire Carralero Garcia

Col·legi: Claret

Les falles del futur

Hui anem a sumergir-nos en el temps, per a 
veure com seran les falles del futur.

Tots pensen, que les falles del futur seran 
com:

vestits de ferro, carrosses voladores.... Pero 
no es així.

Jo m’imagine les falles d’un altra manera. 
Voleu saber-ho? Doncs, si tots digueu que 
SÍ, allà anem:

Jo m’imagine que en lloc de les xiques anar 
en cos i falda, aniràn en pantaló i armilla, i 
els xics en falda i cos.

Les carrosses, jo crec que seran en més co-
lors oscurs, més grans del normal i que els 
xics vagen damunt d’elles.

La xaranga ja no tocarà el d’ara, tocarà reg-
gaeton, perquè així mola molt més, veritat? 
Tots contesten: sííí !

El playback ,jo crec que serà moltíssim mi-
llor que altres anys, vull dir, que es treba-
llarà més del normal per a què quede molt 
mes xulo i guanyem.

Les presentacions ja no es faràn al teatre, es 
faràn a l’exterior per a que quede més bo-
nic.

A l’ofrena ja no es donaràn flors, es donarà 
xocolate. Perquè el xocolate està més bo!!

La baixada de sant Josep serà igual, però no 
caminant, en patinets elèctrics.

Als nomenaments ja no farà falta anar mu-
dat, per què podràs anar com tu vulgues.
Al mes de falles tirarem petardos, igual que 
tots els anys, però els veïns no es podràn 
queixar.

Els berenars infantils seràn igual, perque de 
per si, ja son divertits. En la cremà ja no fara 
falta vestir-se de fallera, només per a això.

I per últim, els monuments seràn més bo-
nics del que ja ho son.

Espere que açò que vos he contat vos haja 
agradat.

La veritat, no sé si es farà realitat, però si es 
fa, estaré molt agraïda.
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2on premi Narrativa 

(2a Categoría: 5é i 6é de primaria)

Lema: El beuratge màgic

Alejandro Valencia Navarro

Col·legi: Dominiques

El beuratge màgic

La bruixa Matilda neteja la seua bola de vi-
dre fins a deixar-la lluenta. Té una missió 
molt important; compondre la festa fallera i 
ensenyar-la a Àlex, un xiquet d’un altre pla-
neta anomenat Lander.

Matilda prepara els beuratges màgics; pel 
de llop blanc, les babes d’un caracol, un pot 
de mel d’abella i bigots de ratolí. diu unes 
paraules balabribabra bababurbuja, i de la 
bola comença a sorgir:

- Llum de castells de focs artificials, que 
il·luminen la nit.
- Colors: verd, roig, blau, groc, de la pintura 
de cada ninot.
- Soroll dels petards de la despertà.
- Música de cada banda i xaranga que acom-
panya a les comissions.
- Foc roig i ataronjat de la nit de la cremà.

Matilda i Alex van decidir que tenien que 
anar al gran espectacle que havia sorgit. 
Van pujar a la granera de la bruixa i sobre-
volaren per tota la ciutat, veient que en cada 
carrer i plaça hi havia un monument ple de 
ninots de colors, eren les falles.

Se li acabava el beuratge a la granera i van 
parar a repostar en una plaça molt bonica, 

havia una escultura d’un pintor amb la pa-
leta de colors, era L’Espanyoleto.

Un ninot se va escapar de la falla que allí 
es plantava i li va demanar a la bruixa i a 
Alex que el pujaren en la granera. Els tres 
van acabar la nit contemplant: monuments, 
els castells de focs artificials, les revetles, les 
parades de xocolata i xurros.

Clarejava i era hora de tornar a casa, el 
ninot que es deia Leto li va demanar a la 
bruixa que l’amagara a la seua casa per no 
cremar-se la nit de Sant Josep, la bruixa va 
accedir a quedar-se amb Leto.

Matilda, Alex i Leto van veure en la bola 
de vidre la nit de la cremà i quan va aca-
bar Alex va agafar el plat volador i amb un 
claror ataronjada fuig al seu planeta. Esta-
va una miqueta trist perquè savia que mai 
en Lander arribarien a gaudir d’aquesta 
meravellosa festa perquè no tenien els in-
gredients per a poder comprendre el senti-
ment faller. No obstant això, Leto i Matilda 
estaven molt contents, sabien que amb el 
beuratge de la bruixa el futur de les festes 
falleres estava assegurat, cada any podrien 
gaudir d’aquesta gran festa.



71

2on premi Narrativa 

(3a Categoría: 3r i 4t de primaria)

Lema: Baby Candy

Edurne Carralero Garcia

Col·legi: Claret

La meua Fira del futur

Jo mai m ́havia para a pensar como seria la 
fira del futur, però ara ja ho he pensat.

Jo me la imagine amb moltes més atrac-
cions, i una d’elles que t’envie a Mart.

També que pugues comprar els cotxes de 
xoc, que facen atraccions per a gossos i 
molts més animals. Jo m’imagine al meu 
gos Max, el meu agaporni Pompón i la 
meua conilla Lili en el Saltamontes.

Ara anem a parlar del manjar. Imagineu-se 
un cotó de sucre per a animals. Jo ja puc 
imaginar-m’ho.

Vinga Max, Lili i Pompón, que ja falta poc 
per a que vingueu a la fira amb nosaltres.

M’he desviat del tema, però em falta alguna 
cosa. Ja ho tinc! Les paradetes de joguets: 
espere que els bebés de joguina siguen més 
barats; dic açò perquè quan tenia un anyet 
vaig comprar el meu primer bebé i era de la 
Fira. Era xicotet i valia poc, pero ara en nou 
anys ja no puc comprar-me bebés perquè 
els que m’agraden són més cars.

Espere que vos haja agradat.
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JOCS

Com es diuen aquests animals? Col·loca el seu nom sota el dibuix.
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Què menja cada animal?

Uneix els punts i pinta.

Hola!Vols ser el meu amic?
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1960 - Xiqueta vestida de llauradora, retratada a Sant Josep, amb la Col.legiata al fons AXM
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Falla de la plaça de Bailén, 1935. 3er premi. Imatges per al futur - AMX
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Portada del llibret 
La Creu del 

Matrimoni, 1866
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LÍNEA TEMPORAL DE LES FALLES DE XÀTIVA

1 falla gran

Primera falla plantada per 
Blai Bellver en plaça de la 
Trinitat. Duia per lema La 
peixca de l’Aladroch i va 
estar construida pel fuster 
del barri Jaume Garí 
Fabregat, nascut al voltant 
de 1832. S’hi va editar un 
fullet  explicatiu de la falla 
plantada i el programa 
d’actes, editat per la 
imprenta de Blai Bellver.

Segona falla projectada per Blai Bellver en la 
plaça de la Trinitat i primer llibret explicatiu 

sobre la mateixa, que duia per lema La Creu 
del Matrimoni.

En aquest llibret, que consta de seixanta 
pàgines, descriu les escenes que envolta el 

cadafal i el programa d’actes. Les 
il·lustracions del llibre foren realitzats pel seu 

germà Manuel Bellver Tomás, qui fou un 
reconegut grabador. Aquest llibret es podia 

comprar el dies abans del 19 de març per 50 
cèntims a la impremta i llibreria de Blai 

Bellver del carrer Vallés i també a la fusteria 

Tercera falla projectada per 
Blai Bellver en la plaça de 
la Trinitat sota el lema 
Eclipses de matrimonio, 
amb un llibret que consta 
de 6 fulls meitat en valencià 
i meitat en castellà. Aques-
ta falla tampoc s’hi va 
arribar a plantar.

Interpretació il·lustrada 
de José Blesa de la falla 
La peixca de l’Aladroch

Portada del llibret La 
Eclipses de Matrimoni, 1867

Cremà de la Tortuga del 
Corpus pel Gremi dels 
fusters a les portes de 

l’ermita de Sant Josep. La 
tortuga del gremi dels 

fusters es va crear en 1821 
amb  motiu de la desfilada 

commemorativa per 
l’aprovació i declaració de 

la Capitalitat de la 
Provincia de Xàtiva. 

Posteriorment eixiria, de la 
mà del Gremi de fusters al 

de Jaume Garí. El dia 12 de 
març un exemplar va 
arribar a les mans de 

l’arquebisbe de València, 
qui va manar que s’editara 
al Butlletí Eclesiàstic del 15 

de març una carta pastoral 
per condemnar-lo i 

retirar-lo de la venda. 
Gràcies a aquesta 

prohibició, fou el llibret més 
popular de tots els editats 

en aquella època. 
L’ajuntament no va 

autoritzar la plantà de la 
falla.

1 falla gran

1 falla gran

1 falla gran

Tortuga dels fusters, 
cremada com falla en 1922.

Corpus, processó on participaven molts 
gremis de la ciutat des de segles abans. 
Any rere any, abans de la seua eixida al 

carrer, calia revisar-la i subsanar els 
possibles desperfectes. Finalment 

l’estructura de fusta es va deteriorar 
notablement i es va emmagatzemar en la 

seu del gremi dels fusters, a l’ermita de 
Sant Josep, ubicada al Bellveret, en la 

costa del Castell.

alberto ordiñana & rafa tortosa

LÍNEA TEMPORAL DE LES FALLES DE XÀTIVA
Alberto Ordiñana y Rafa Tortosa
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1932

1933

Primera Falla plantada a la 
plaça d’Emilio Castelar (actual 
La Bassa) per la Societat 
Musical la Primitiva Setabense 
feta per l’artista Francisco 
Climent Mata.

1 falla gran

La cremà de la falla de la 
Música Vella fou l’inici de 
tot. L’any després, amics i 
veïns de distints districtes 
de la ciutat conformaren 
diferents comissions per 
plantar falla en març de 

1933. Una notícia al 
Demócrata anomenava la 

creació de cinc falles, pero 
al final sols foren dos, i en 

Primera falla plantada de la comissió de 
Méndez Núñez, actual Falla Sant Jaume 

(Districte Barreres) amb el lema Ciutat de les 
Fonts de Jose Maria Pastor Llanes.

Primera Bellesa de la ciutat, Mercedes 
Cuenca Climent de la falla Méndez Núñez. 

Primera falla plantada de la comissió de 
Blasco Ibáñez, actual Falla Cid-Trinitat 

(Districte Centre) amb el lema Tres coses de 
Xàtiva de Francisco Climent Mata.

Primera falla infantil plantada de la comissió 
Falla José Espejo, desapareguda en 1963.

Primera falla infantil plantada de la comissió 
Falla plaça de l’Om, desapareguda l’any 1934.

Creació del Comité Central Fallero, actual 
Junta Local Fallera,  el 6 d’abril.

Creació d’un llibret en conjunt entre les dos 
comissions majors. El programa d’actes 

d’aquest any fou: el dia 16 la plantà; el 17 
mascletà; festival esportiu al camp de Murta i 
per la nit concert a les dos places per les dos 

bandes de música locals; el 18 despertà, partit 
de futbol i concert a les dos places però 

cambiades les bandes respecte el dia 
anterior i per al 19 despertà, repartiment 

d’arròs per als pobres, cercavila per la 
localitat a càrrec de les dos bandes musicals, 
festival esportiu, concerts i cremà de les falles.

2 falles grans
2 falles infantils

Francisco Climent, va nàixer a Xàtiva el 3 de 
desembre de 1894. En aquest any, construeix i 
pinta la falla de la Música Vella de la qual era 
president. Les seues nocions artístiques van 
ajudar a realitzar la falla en pocs dies i així va ser 
com es va convertir en el segon personatge local 
que promociona la festa a la ciutat. 
Aquella falla duia per lema L’Art de la música i el 
seu fil conductor crític fou la rivalitat artística i 
interpretativa entre les dos bandes de la ciutat, la 
Vella i la Nova. Aquell any havien participat les 
dos bandes a un certamen a València, guanyant 
la Vella sobre la Nova. El cadafal faller represen-
tava una gran lira amb quatre ninots que simbo-
litzaven els músics que venien del certamen, uns 
amb corona de llorer (els de la Vella) i altres 
carregats amb grans carabasses (els de la 
Nova). 

conseqüència, el Comité Central Fallero no 
va estar creat per a les falles de 1933. Les 

dos comissions, per tal de recaptar fons, 
organitzaren diversos actes. La comissió 
Méndez Núñez un partit de futbol entre 

l'Olímpic i l’Espanyol, mentre que la comissió 
Blasco Ibañez organitzava dos revetlles a la 

plaça de la Trinitat, fet que va servir per 
commemorar el 66é aniversari de la primera 

falla plantada a la plaça per Blai Bellver.

Francisco Climent Mata en el seu estudi

1933 Falla de Blasco Ibañez Tres 
coses de Xàtiva de Francisco 

Climent Mata. 
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1934

1935

1936

1940

1941

1942

11 falles grans
5 falles infantils

Constitució de la comissió de la 
plaça Dr. Simarro, precursora de 

la Falla Tetuan-Sant Francesc, 
que planta la primera falla a la 

plaça de Sant Francesc.

Constitució de la comissió de la plaça de Bailén, 
precursora de la Falla Plaça del Mercat, que 
planta la primera falla a la plaça del Mercat.

Primera falla plantada per la comissió Falla 
Enriquez, desapareguda en 1972. Precursora més 

immediata de la comissió Benlloch-Alexandre 
VIé.

Constitució de la comissió de la plaça Emilio 
Castelar que planta la primera falla a la plaça 

de la Bassa, desapareguda en 1963.

Constitució de la comissió de la plaça de 
l'Ajuntament que planta falla al carrer de Sant 

Agustí, desapareguda en 1963.

Constitució de la comissió Atrilio Bruschetti que 
planta la primera falla a la plaça de Sant Pere. 

Desapareguda en 1959.

Constitució de la comissió 12 d'abril que planta 
la primera falla a la plaça de Mossèn Urios. 

Desapareguda en 1957.

Primera falla plantada pels carrers 
Vernisa-Llibertat-Blanc. L'activitat fallera, 

esporàdica, va finalitzar el 1963.

Primera falla infantil plantada al carrer de 
l'Argenteria, desapareguda l’any 1949.

Primera falla infantil plantada a l'actual carrre 
de Cebrian, desapareguda l’any 1936

8 falles grans
6 falles infantils

Plantà d'una falla infantil al carrer 
de la Reina (Pablo Iglesias en 
aquell moment).

13 falles grans
3 falles infantils

Constitució de la comissió de la 
plaça de Sant Joan, precursora de 
la Falla del Raval, que planta la 
primera falla al barri del Raval.
Primera falla infantil plantada al 
carrer  Menor, desapareguda en 
1956.

Primera falla plantada a la demarcació de 
l'Ardiaca i Bonaire, desapareguda l’any 1945.

Plantà d'una falla infantil al carrer de Sant Josep.

El 3 d’agost de 1936, l’Alcalde de la ciutat resol, per 
unanimitat de la corporació, «prorrogar 
indefinidamente la celebración de las 
tradicionales Feria y Fiestas de la Ciudad…». Se 
suspenia la Fira i qualsevol manifestació festiva de 
la ciutat i, per tant, les falles quedaven també 
prorrogades.

Arran el conflicte bèl·lic i d’acord amb les 
decisions preses per de l’ajuntament, les comissions 
falleres de la ciutat cesaven les seues activitats 
festives i organitzatives i, a més a més, dovaven tot 
allò recaptat als hospitals.

0 falles grans
0* falles infantils

Al periòdic Las Provincias apareix 
la notícia de què es planten falles 
infantils a la ciutat, sense indicar 
on.

1 falla gran
0 falles infantils

Com l’any anterior, Las Provincias 
es fa ressò de la presència de 
falles infantils i d’una falla gran a 
la plaça de Sant Jaume.

1 falla gran
0 falles infantils

Es planta una falla a la plaça de 
Sant Jaume que duia per lema 

De tot un poc, obra de J. Morell. 
Es conserva el llibret explicatiu de 

la falla, obra de José Vidal, qui 
fou inicialment president de la 

falla durant l’any 1934 i també els 
anys 1943, 1944 i 1945.
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1943

1944

1945

1946

1947

1948

1950

1949

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

12 falles grans
0 falles infantils

Primera falla plantada al carrer 
Portal de València, amb 
plantades esporàdiques i 
desapareguda en 1964

Plantà d'una falla a la plaça del 
Trinquet. Fet que es repetix només 
l'any 1955 amb una falla infantil.

9 falles grans
3 falles infantils

Plantà d'una falla infantil a la 
plaça de Benlloch per una 

comissió que va plantar falles 
esporàdicament fins el 1956.

11 falles grans
2 falles infantils

Primera activitat fallera a la placeta 
de la Mercè amb la plantà d'una falla 
infantil, fet només repetit els anys 1954 
i 1958.

6 falles grans
0 falles infantils

Primera falla plantada a la 
plaça de la Galera per la 

comissió fallera de Sant Jordi.
Aquest any no es documenta 

cap falla infantil. 3 falles grans
1 falla infantil

10 falles grans
4 falles infantils

Plantà d'una falla infantil al 
carrer del Forn de Na Pinyola. 

Única activitat fallera 
documentada.

3 falles grans
5 falles infantils

2 falles grans
3 falles infantils

6 falles grans
3 falles infantils

6 falles grans
5 falles infantils

Plantà de la falla Foc i Flama, 
amb la peculiaritat de fer-se 

damunt d'un camió que 
recorria tots els pobles. 

Aquesta experiència, que 
només va durar un any, va 

guanyar el primer premi. 8 falles grans
6 falles infantils

Plantà d'una falla infantil al carrer Grau.

Inici d'activitat fallera a la plaça 
d'Alexandre VI, la qual va perdurar tres 
anys amb les primeres falles signades 
per J. Martínez Mollà quan era xiquet.

3 falles grans
4 falles infantils

Plantà d'una falla a la plaça de 
l'Espanyoleto per una comissió infantil, 
precursora de la Falla de la plaça de 
l'Espanyoleto.

Aquest any serà un any de gelades, 
que suposarà que es planten poques 
falles

7 falles grans
8 falles infantils

8 falles grans
8 falles infantils

4 falles grans
2 falles infantils

Falla Foc i Flama 1952, AMX
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5 falles grans
1 falla infantil

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

4 falles grans
3 falles infantils

3 falles grans
1 falla infantil

5 falles grans
3 falles infantils

Primera falla gran plantada per la 
comissió de la plaça de 

l'Espanyoleto.
Primera falla a Xàtiva de l'artista 
faller J. Martínez Mollà. Duia per 

lema Quin pato de Fira i va estar 
plantada a la plaça de Sant Joan. 1 falla gran

2 falles infantils

Plantà de la primera falla per la 
comissió de Selgas. Després 
reprèn l'activitat, ja de forma 
continuada, l'any 1972.

3 falles grans
2 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Verge del Carme. 

Plantarà també el 1963 i 1965 per 
reprendre l'activitat l'any 1979 fins 

l'actualitat a excepció de l'any 1980.

Plantà d'una falla infantil a 
l'encreuat entre l'avinguda R. 

Argentina i Pare Claret.

4 falles grans
3 falles infantils

2 falles grans
0 falles infantils

Aquest any només s'hi planten dos 
falles grans, la qual cosa suposa 
que ser l'any que menys falles 
s'han plantat des de 1933. Van 
estar els anys de major crisi del 
col·lectiu faller de la ciutat.

Primera falla plantada per l'artista 
faller Manolo Blancho Sancho. 
Duia per lema Força o debilitat i va 
estar plantada per a la comissió de 
Tetuán-Sant Francesc. Va estar 
signada junt Esteve Arnau.

4 falles grans
2 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de l'Avinguda República 

Argentina

Primera falla plantada per la 
comissió de Sant Feliu. Plantarà 

també el 1966 i 1967 per reprendre 
l'activitat l'any 1974 fins l'actualitat. 

Cal remarcar que també es  
constituix la comissió infantil, un fet 

important, ja que serà la primera 
vegada en la història fallera de la 
ciutat que una comissió d'infants 

depèn de la falla gran. Per tant, la 
falla Sant Feliu plantarà un cadafal 

gran i un altre infantil.

En la plaça del Mercat es plantarà 
una falla infantil promocionada per 
xiquetes i xiquets. Serà l'única 
infantil plantada aquell any i es 
convertirà en la darrera autònoma 
comissió infantil.

Primera falla signada per Antoni 
Grau Cros de forma professional. 
Va ser plantada a l'avinguda de 
República Argentina i duia per 
lema Lluita pel nivell de vida.6 falles grans

0 falles infantils

En compliment de la normativa de 
la JCF respecte a les falles infantils, 

les quals han de dependre d'una 
comissió gran obligatòriament, no 

es planten falles infantils, un fet que 
perdurarà fins el 1971. 5 falles grans

0 falles infantils

5 falles grans
0 falles infantils

5 falles grans
0 falles infantils

6 falles grans
0 falles infantils
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14 falles grans
14 falles infantils

15 falles grans
15 falles infantils

6 falles grans
1 falla infantil

13 falles grans
11 falles infantils

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1983

1980

1981

1982

1985

1984

1986

1987

La Falla República Argentina crea 
la comissió infantil, amb la qual 
cosa planta també una falla 
infantil. Serà l'única d'aquell any. 
Aquest fet animarà a altres 
comissions a crear una comissió 
infantil i plantar falla, com és el 
cas de les comissions 
d'Espanyoleto i Selgas, que ho 
faran efectiu l'any 1973.

9 falles grans
4 falles infantils

14 falles grans
5 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Belloch Alexandre 

VIé. Serà la primer falla gran, 
atès que ja va haver-hi 

activitat de falles infantils els 
anys quaranta i cinquanta tant 
a la plaça de Benlloc com a la 

plaça d'Alexandre VI.

Primera falla plantada per la 
comissió de la Ferroviaria.

Primera falla plantada per la 
comissió de Joan Ramon 

Jimenez. Plantarà també el 
1975 1976 per reprendre 
l'activitat l'any 1979 fins 

l'actualitat.

Any esplendorós a la història 
fallera de la ciutat, que veurà 
augmentar considerablement 

el cens faller i el nombre de 
comissions, ja que s'hi passa 

de 9 a 14 comissions. S'hi creen 
noves i s'hi reconstituixen 

algunes antigues.

13 falles grans
9 falles infantils

13 falles grans
11 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Molina-Claret

13 falles grans
11 falles infantils

Primera falla infantil signada per 
Manuel J..Blanco Climent. Duia per 
lema Ja ha aplegat la primavera i es 
va plantar al Raval.

14 falles grans
13 falles infantils

15 falles grans
15 falles infantils

13 falles grans
13 falles infantils

Primera falla gran de l'artista faller 
Paco Roca. Va ser a la plaça de Sant 
Francesc i duia per lema Fantasmes i 
fantasmes de Xàtiva.

15 falles grans
15 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de l'Albereda Jaume I, 

desapareguda en 1986

15 falles grans
15 falles infantils

Primera falla feta per Xavier Herrero. 
Va ser la infantil del Raval i duia per 
lema Defensem la natura.

16 falles grans
16 falles infantils

Desaparició de la falla de 
Jaume I, la qual es convertix en 

la darrera comissió 
desapareguda en l'actualitat.

Primera falla plantada per la 
comissió d'Abu Masaifa.

15 falles grans
15 falles infantils
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17 falles grans
17 falles infantils

1988

1993

1989

1990

1992

1994

1996

1998

2000

1995

1997

1999

2001

1991

2002

2004

2006

2009

2003

2005

2008

2010

2007

16 falles grans
16 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Murta-Maravall.

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

18 falles grans
18 falles infantils

19 falles grans
18 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Passeig-Cardenal 
Serra.

Es varen plantar per primera 
vegada Falles Municipals. També 
els anys 2008, 2010 i 2011.
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2011

2016

2012

2013

2015

1996

2020

2022

2017

1919

2021

2023

2014

19 falles grans
19 falles infantils

18 falles grans
18 falles infantils

18 falles grans
18 falles infantils

18 falles grans
18 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

0 falles grans
0 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

17 falles grans
17 falles infantils

0 falles grans
0 falles infantils

19 falles grans
19 falles infantils

Primera falla plantada per la 
comissió de Corts 

Valencianes

A causa de la Pandèmia 
mundial de la covid, es deixà 

de plantar falles a la ciutat 
aquest any i el següent. 

Continuant amb l’activitat en 
març de 2022.
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85

1935 - Falla Plaça Enríquez. 2n premi de l’ajuntament - AXM
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Fons AMX
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LA CRÒNICA DE LES FALLES DEL 1933 DES DE 
L’ÒPTICA DE LA PRENSA DEL MOMENT 

Les falles havien ressorgit a Xàtiva 
l’any anterior, de la mà de «la falla de 
la Primitiva». Així l’anomena El Demò-
crata, de data 26 de març del 1932.  
El president de la Societat Musical La 
Primitiva, Francisco Climent Mata, la 
va crear i muntar a la plaça d’Emilio 
Castelar, actual Plaça la Bassa, (front 
a la seu d’aquesta societat musical), 
des del divendres dia 18 fins al diu-
menge, dia 20 de març. Una gran lira 
i, junt a ella, quatre músics que venen 
del Certamen de València, uns amb la 
corona de llorer, i els altres carregats 
amb dues grans carabasses. Al seu si 
referenciava la rivalitat entre les dues 
societats musicals de la Ciutat. Su-
posadament, els músics amb la coro-
na de llorer pertanyien a La Primitiva, 
mentre que els de La Nova portaven 
les carabasses. Una gran traca va ser 
el preludi de la seua cremà, la qual va 
estar acompanyada de l’Himne Re-
gional (1).  Com anècdota, contarem 
que el dia anterior, dissabte i dia de 
Sant Josep, els músics de les dues so-
cietats musicals existents a la nostra 
Ciutat confraternitzaren en un acte 
conjunt. La mateixa nota de premsa 
recull aquest comentari: «Que sean 
sus inspiradas notas (las del Himno) 
las que saluden las (fallas) que en el 
próximo año deben de plantarse.  Já-
tiva así lo desea, y con ella el comercio 

que es a quien más le conviene.»   

I en aquest desig a la motxilla, sembla-
va que l’esperit faller anava deixant-
se veure per la Ciutat. Així anava re-
flectint-se en la premsa de l’època, 
la qual es feia ressò dels moviments 
fallers que creixien, a poc a poc, als 
nostres barris. En aquest temps, l’ac-
tualitat de la Ciutat quedava escrita 
en periòdics de periodicitat setmanal 
i amb el dissabte com a dia d’eixida 
al carrer. Tots ells responien a l’aspi-
ració de donar a conèixer, publicitar i 
fer-se’n ressò, de la ideologia política 
que els suportava.

Per una banda trobem a El Progreso 

el qual, a més de republicà es con-
siderava defensor de la llibertat i de 
la Sobirania Nacional. José Fabra, el 
seu director, formava part junt a per-
sones tan notables de l’època, com 
l’alcalde republicà José Medina Ma-
ravall, del memorable acte produït el 
huit de febrer de 1930, en què pacta-
ren crear un front únic d’àmbit muni-
cipal el Círculo Unión Republicana i el 
Partido Republicano Radical Socialista.

Per altra banda, teníem El Demócrata. 
Aquest periòdic portava primerament 
el peu de títol següent: «Órgano de la 
Derecha Liberal Republicana del distri-

Juan Ramón Alcocer PLa
Membre de l’AC Estudis Fallers de Xàtiva 
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to» Però, a partir del número 556 del 
dia 5 de setembre de 1931, el peu de 
títol es va suplantar per aquest: «Se-
manario Republicano».

La veritat és que les relacions entre els 
dos periòdics anteriors no era massa 
amistosa, amb polèmiques reiterades 
respecte de comentaris fets per l’un i 
l’altre.  A la fi, responien a interessos 
polítics diferents. 

El ciutadà xativenc també podia 
comptar amb El Agrario, òrgan de la 
Dreta Regional Agrària, el número 1 
del qual es publica el 31 de desembre 
de 1932. A la primera plana aferma 
els seus principis: “Surge El Agrario a 
la vida pública, con el noble empeño 
de propagar los principios y la táctica 
de Derecha Regional Valenciana.”  Al 
seu sí trobem la major part de la dre-
ta monàrquica,  orfe de rei.

I per últim, però no per això menys 
important, podíem trobar El Obrero 
Setabense, un setmanari de propa-
ganda catòlica-social (amb censura 
eclesiàstica). Aquesta publicació va 
néixer a l’any 1894 i, en temps de la 
II República, es va caracteritzar per 
la seua defensa de la llengua valen-
ciana i del valencianisme. També va 
mostrar el seu suport a que el nos-

tre territori es conformara  en regió 
autònoma, dintre de l’Estat Espanyol.  
Tampoc aquest setmanari mantenia 
bones relacions amb El Progreso, per 
raons obvies.

Precisament és El Demócrata el que 
aporta la primera notícia del naixe-
ment d’una comissió fallera. La de 
la Plaça de Méndez Núñez (l’actual 
plaça de Sant Jaume).  En el seu nú-
mero del 9 d’abril de 1932 es fa ressò 
de les dotze persones que conformen 
la seua junta directiva, encapçalats 
per En Rafael Maset Fuster en qualitat 
de president. A més d’aquesta junta 
directiva, la comissió tenia designat 
un delegat per a organitzar feste-
jos en els carrers més característics 
d’aquest barri, com ho són el carrer 
Taquígraf Martí, Argenteria o Font de 
Sant Joan, arribant a ser 11 delegats 
de carrers. D’entre els seus objec-
tius es trobava l’elecció de la bellesa 
fallera del districte de Barreres, així 
com plantar un monument digne, de 
la mà de l’artista Joaquín Tudela Pe-
rales (objectiu a la fi no aconseguit).  
La mateixa notícia recull els rumors 
existents en eixos moments, els quals 
feien referència al naixement d’altres 
comissions falleres a les places del Dr 
Simarro (actual plaça de Sant Fran-
cesc) i Blasco Ibáñez (actual plaça 

 (1) Com veurà el lector, res està per descobrir: fa uns anys enrere algunes comissions van traure les seues xarangues a la cremà 
dels seus cadafals com una innovació, i resulta que ja es feia molt abans.
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del Cid), així com una nova falla de 
la Societat La Primitiva i inclòs una 
penya del Café Navarro.

Tan sols uns dies desprès, el 16 d’abril, 
El Progreso anuncia el naixement 
d’una nova comissió, la del districte 
centre. Al president, N’Emilio Llan-
deral Puchades, l’acompanyen en la 
junta directiva altres nou persones, 
d’entre les quals trobem a Francesc 
Climent Mata. Aquest membre de la 
comissió resulta ser l’encarregat de 
crear el monument que es plantaria a 
la plaça de Blasco Ibáñez. En aquesta 
notícia comença a parlar-se d’un fu-
tur “Comité Central Faller”, en el que 
quedaren integrades totes les comis-
sions de la Ciutat. Per cert, també es 
parla de la possibilitat de formar una 
comissió a la plaça de Bailén (distric-
te del Mercat). Els rumors continuen...

El 28 de maig de 1932, tant El Demó-
crata com El Progreso, confirmen la 
notícia de que la falla Méndez Núñez 
ja ha publicat les bases del concurs 
de bellesa fallera. La veritat és que, 
en aquell temps, no tot el món podia 
ser fallera major (millor dit, bellesa 
fallera) atenent a les condicions de 
les bases: soltera, entre 15 i 23 anys, 
veïna del barri i contribuent a la falla. 
Si es complia amb aquestes exigèn-

cies i es volia participar, es tenia que 
aportar abans del 30 de juny, una 
foto recent dintre d’un sobre on figu-
rara un lema i un domicili.

La notícia d’aquest concurs va avivar 
l’olfacte dels comerciants de la Ciutat, 
que van començar a comprendre que 
la festa de les Falles podria conver-
tir-se en un benefici econòmic per als 
seus negocis. Així, el dia 18 de juny, El 
Progreso recollia la intenció de varis 
comerciants per participar en la festa 
fallera. El primer, Eliseo Vila, fotògraf 
de professió, que va voler regalar una 
foto a color a la bellesa fallera del 
districte de Barreres.

Amb aquesta notícia naix un emble-
ma que, fins l’actualitat, anava a ser 
una constant en els complements fa-
llers femenins: la banda. Es van en-
carregar de brodar-la unes veïnes 
del barri, que van tenir el detall de 
posar-li l’escut de la Ciutat, a més de 
la inscripció corresponent. 

Començava ja a parlar-se de la 
possibilitat d’imposar la banda en un 
acte que tinguera el màxim rebom-
bori com, per exemple, en un dia de 
Fira...

Com un trofeu a admirar, al seu aca-
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bament va ser exposada en la tenda 
de teixits nomenada “La Mona”, si-
tuat al número 26 del carrer Wilson 
(2). 

Ja teníem banda... però ens faltava la 
dona que tindria el privilegi de por-
tar-la.  En la seua edició del dia 9 de 
juliol, el setmanari El Demócrata ens 
conta que, presentades un nombre 
indeterminat de dones aspirants al 
lloc de Bellesa Fallera, totes elles i per 
unanimitat, decidiren cedir la respon-
sabilitat d’aquest càrrec a la senyo-
reta Mercedes Cuenca Climent, per 
entendre que era la persona idònia 
per dur endavant la representació del 
districte de Barreres.

(2) El Demócrata, de data 02/07/1932.
(3) El Demócrata, de data 27/08/1932.

Tenim que esperar fins el tretze 
d’agost per obtenir una notícia de 
l’altra comissió fallera organitza-
da aquest exercici. El Progreso es 
fa ressò de que la Falla de la plaça 
de Blasco Ibáñez, carrer Montcada i 
adjacents, també havia elegit la seua 
regina: la senyoreta Consuelo Pardo 
Torregrosa, una senyoreta de 17 anys, 
filla d’En Vicent Pardo (3) .

Arribà l’agost, i amb ell els prepara-
tius de la Fira.  Aquest any, amb uns 
actes que mai s’havien dut a terme 
a la Ciutat. La festa fallera anava 
a formar part de la programació de 
Fira, amb una proclamació fallera, un 
sopar i una berbena als jardins de la 
Glorieta.  En realitat, no estava repre-
sentada “tota la festa fallera” en la 
Fira, perquè els actes es van dedicar 
únicament a enlluir la representació 
d’una comissió fallera de la Ciutat, 
obviant la representació de la comis-
sió del districte centre.  

Tots aquests actes es celebraren el 
dia 19, divendres. De 18:30 a 20:00 
hores, va tenir lloc el “Festival de be-
llezas” (4) en què es va realitzar la 
proclamació oficial de la Fallera Ma-
jor i dames del districte de Barreres.

A la Plaça de Méndez Núñez es tro-
Foto publicada al setmanari 

El Demócrata, 3/07/1932 
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bava Mercedes Cuenca, acompan-
yada de les seues quatre dames: 
Amparo Cuenca, Trinidad Forques, 
Carmen Pla i Amparo Miralles (5). 
Les cinc senyoretes muntaren en un 
cotxe descobert el qual les va portar 
fins a la Porta del Lleó. Autoritats, fa-
llers i mantenidor les esperaven. Des 
d’allí, tots en comanda es dirigiren a 
la Glorieta, on la Música Nova els va 
rebre al so de “L’entrà a la Murta”.  A 
l’escenari, les ensenyes de la Repúbli-
ca i de València. A l’acte participaren 
la secretària de la Joventut Femenina, 
Amparo Miralles Terol, que es va en-
carregar de llegir dues poesies: una 
feta per ella mateix i l’altra composa-
da per Amparo Campos Millet.

De la poesia es va passar al parla-
ment del mantenidor i, a la seua fi-
nalització i desprès d’interpretar-se 
l’Himne Regional Valencià, va ser el 
propi mantenidor qui va imposar les 
bandes tant a la Fallera Major com a 
les seues Dames d’Honor. Les parau-
les de la Fallera Major del districte de 
Barreres van tancar l’acte oficial (6).

A les 21 hores, l’Hotel Españoleto va 
ser l’escollit per celebrar un sopar 
que, encara que obert a qualsevol 
ciutadà, la seua entrada estava su-
peditada al pagament de huit pes-
setes. 

I la berbena? En ella es fa palès la 
intenció del comerç en participar de 
la festa fallera. Es va recollir un ven-
tall de productes provinents de diver-
sos comerços, els quals es van expo-
sar a la sabateria de N’Indaleci Vera, 
al carrer Nicolás Salmerón, cantó a 
Cebrián (7).

A les 23 hores, amb una hora de re-
tràs (en aquell temps ja hi havia re-
tards en els horaris), va començar la 
berbena als jardins de la Glorieta, i 
en ella es van celebrar diversos con-
cursos i activitats, convertint-se en un 
dels actes socials de major partici-
pació dels realitzats durant aquesta 
Fira. Es platejaren dos concursos, un 
de pentinats i l’altre de mantons (8).

Crida l’atenció que El Demócrata por-
te la notícia de que anava a cele-
brar-se la proclamació, el sopar i la 
berbena, en la seua edició del dia 
20 d’agost... quan ja s’havia produït 
la notícia!.  A la mateixa plana, apa-
reix el següent text: “Cuando vea la luz 

En aquest QR trobareu les 
poesies dedicades a Mer-
cedes Cuenca, així com 
altra dedicada a la festa 
de les Falles, totes elles pu-
blicades en premsa. 

(4) El Demócrata, de data 13/08/1932.
(5) El Demócrata, de data 10/09/1932, només es fa ressò de dues dames d’honor: Amparo Cuenca i Trini Jorques (amb J).
(6) El Progreso, de data 27/08/1932.
(7) El lector pot trobar la relació de premis a atorgar a l’edició del setmanari El Progreso del dia 13/08/1932, o en El Demócrata, del 
dia 27/08/1932.
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nuestro semanario ya casi estará mon-
tado el tinglado de nuestra Feria de 
Agosto”. Més encara: en l’edició del 
27 d’agost aquest mateix setmanari 
publica la relació de premis i regals 
que anaven a ser repartits en la ber-
bena del dia de Fira.

Continuava setembre, i s’apropava el 
24 d’eixe mes, dia en què Mercedes 
complia anys. En aquest dia tan as-
senyalat, la Plaça de Méndez Núñez 
es va engalanar per a rebre a la Mú-
sica Nova, la qual va oferir Mercedes 
una serenata d’honor (9). 

A meitat de setembre, El Progreso 
avança una notícia relacionada amb 
el Deportivo Español, un equip de fut-
bol local: “Sabemos... Que en breve, 
se jugará un partido a beneficio de la 
Falla de Méndez Núñez... Que el Espa-
ñol pone a la disposición de dicha co-
misión, la fecha que le corresponda, y 
su once, para mayor relieve de dicha 
organización.” A la fi, eixe partit es va 
jugar entre el Deportivo Español i el 
C.D. Olímpic, tots dos equips locals, 
a les 15:30 hores del dia 2 d’octubre. 
A ell va assistir la Fallera Major de la 
Plaça de Méndez Núñez, la qual va 
lliurar un trofeu a l’equip guanyador: 
el C.D. Olímpic (Olímpic 3 – Español 
1) (10).

(8) El lector pot trobar la relació de premiades en els distints concursos en El Progreso del dia 27/08/1932, o en El Demócrata, de 
data 10/09/1932.
(9) El Demócrata, de data 24/09/1932. El Progreso, de data 24/09/1932.
(10) El Progreso, de data 09/10/1932.
(11) Per cert, en l’edició de El Progreso, de 15 d’octubre, s’escriu un article que parla de les característiques del monument del 1866, 
així com de la figura de Blai Bellver.

Per fi, el 15 d’octubre disposem d’una 
notícia referenciada a la Comissió del 
districte del Centre. Consistia en in-
formar al voltant de la celebració de 
dues berbenes falleres en eixe cap 
de setmana, a celebrar a la plaça de 
Blasco Ibáñez.  D’eixa manera, es vo-
lia commemorar el 66é aniversari de 
la plantà de la falla La creu del matri-
moni (11). 

Les berbenes van suposar un rotund 
èxit, segons els comentaris de pre-
msa. Per suposat, una rifa intentava 
ajudar a recaptar fons per al futur 
monument.  Tant la plaça de Blasco 
Ibáñez com la font que la caracte-
ritza, es van adornar profusament. Al 
temps, una radio-gramola i una xa-
ranga alegraven als presents.  No es 
té notícia de que cap veí els maleïra 
pel soroll...

El 24 de desembre, El Progreso pu-
blica la notícia de que “Miss Espa-
ña”, Teresa Daniel, vindria a Xàtiva 
a actuar al Gran Teatre, de la mà 
de l’Agència Ford, la qual volia or-
ganitzar un ball a l’Hotel Españole-
to on també acudirien “les belleses 
falleres”.  Però, quines belleses?  El 
Agrario, de data 31 de desembre, en 
la seua crítica a l’actuació de Te-
resa Daniel al Gran Teatre, replega 
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l’assistència de “nuestras bellezas fa-
lleras, entre las que destacaba por su 
positiva hermosura Merceditas Cuenca 
Climent...” Donat que tan sols cita a 
la Fallera Major del districte Barreres, 
suposem que les altres belleses són 
les seues dames d’honor. Haguera 
estat una manca d’estil que la Fallera 
Major del districte centre assistira a 
l’acte i no fora nomenada en l’article. 

En arribar febrer, les falles tornaren 
a envair l’espai de la premsa local. 
Al quart dia del mes, El Progreso 

avança, de manera sigil·losa i com 
si estiguera fent públic un secret ben 
guardat, detalls dels dos monuments 
que anaven a plantar-se a la Ciu-
tat. Del cadafal a plantar a la Plaça 
de Méndez Núñez, comenta que serà 
realitzada per un artista valencià, 
mentre que la de la Plaça de Blas-
co Ibáñez serà obra de l’artista local 
Francisco Climent (12)

Durant aquest mateix mes, la Falle-
ra Major del districte de Barreres va 
enviar a tots els medis de comunica-
ció existents, un detall commemoratiu 
de la seua proclamació oficial. El fet 
queda magníficament enregistrat en 
aquesta nota de premsa del Obrero 
Setabense: “La distinguida y gentil Fa-
llera Mayor de la P. De Méndez Núñez 

y adyacentes, Srta. Mercedes Cuenca 
Climent, nos ha obsequiado con un 
valioso recuerdo de su Proclamación 
oficial. Consiste en un bello retrato de 
la misma encerrado en artístico libri-
to de papel pergamino con leyendas 
conmemorativas en la portada, todo 
ello dedicado a nuestro director. Ad-
mirativamente correspondemos con 
el tributo de nuestro reconocimiento 
y consideración a la simpática paisana, 
cuya exquisita galantería se ha puesto 
de manifiesto una vez más con tan pre-
ciado obsequio.” 

No sols va enviar aquest obsequi als 
medis de comunicació, també ho va 
fer a les personalitats de la societat 
xativenca de l’època.

Si El Progreso ens avançava detalls 
dels artistes i dels monuments, ara 
és El Demócrata el que ens conta 
“los trabajos poéticos” (13)  que dos 
mestres de l’escriptura han realitzat, 
inspirant-se cadascun d’ells en un 
dels dos monuments fallers. Aques-
tes dues persones són Alfredo Sendín 
Galiana, poeta xativenc que mereix 
un reconeixement que mai se li ha 
donat, i Bernardo Sifre Masiá, redac-
tor d’aquest mateix setmanari.

D’aquesta manera arribem a març. 

(12) Francisco Climent, integrant d’aquesta comissió, es va negar a percebre quantitat alguna per l’execució de l’esbós i la posterior 
direcció de la falla, segons consta en El Agrario de data 25/03/1933.
(13) El Demócrata, de data 25/02/1933.
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El dia 4 ens sorprenen els tres set-
manaris del moment, El Obrero Se-
tabense, El Progreso i El Demócrata, 
amb la mateixa primícia: ja tenien 
entre les seues mans el primer llibre 
de les falles de Xàtiva. “Elegantísimo 
folleto”, “lujoso programa” “programa 
de festejos” són les definicions uti-
litzades per descriure aquest primer 
llibret faller, la portada del qual, “es 
una tricomía muy precisa, representan-
do el escudo de Játiva y entrelazadas 
las banderas Nacional y Regional” (14). 
Marbau va ser la impremta elegida 
per a editar aquest encàrrec.

Portada del llibre Festividad de las Fallas. 
Marzo 1933

(Fons Sarthou de L’Arxiu Municipal de Xàtiva, 
caixa 22)

Però, qui realitza aquest llibre?, qui 
l’escriu?  La salutació del llibret és 
signada per “La Comisió”, mentre 
que el programa de festejos el signa 
“El Comité Local Fallero”. 

Al setmanari El Demócrata de 18 de 
març es fa referència a aquest “mag-
nífico folleto” dient que l’abnegada 
actuació de les dues comissions fa-
lleres existents havia fet possible la 
seua edició. A la fi, al seu sí replega 
la informació relativa als actes indivi-
duals de cada falla, així com els co-
muns a les dues. També replega la 
foto de la Fallera Major de Barreres... 
però on tindria que aparèixer la foto 
de la Bellesa de la Plaça de Blasco 
Ibáñez, veiem dibuixada la seua font 
gòtica!.

Bellesa de la Plaça de Blasco Ibáñez, en el llibre 
Festividad de las Fallas. Marzo 1933

(Fons Sarthou de L’Arxiu Municipal de Xàtiva, 
caixa 22)
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Fins i tot, l’església va contribuir, a 
la seua manera, a impulsar la fes-
ta fallera. L’Excm. Sr. Arquebisbe 
de València, en virtut de les facul-
tats que li concedeix el Codi de Dret 
Canònic, s’havia dignat dispensar de 
la llei del desjuny i abstinència el dia 
18 de març, tant en la capital com en 
els pobles on es celebre la festa del 
Patriarca Sant Josep (15).

Què ha estat de la senyoreta Con-
suelo Pardo Torregrosa? Resulta cu-
riós que, per tornar a saber alguna 
cosa de la fallera major del districte 
Centre, tingam que llegir l’entrevista 
que el setmanari El Agrario (16)  rea-
litza a la fallera major de l’altre dis-
tricte: Mercedes Cuenca.  A l’inici de 
la mateixa, el redactor comenta que 
“... la (fallera major) que se nombró por 
la comisión de la plaza Blasco Ibáñez 
renunció a tal representación por do-
lorosas desgracias de familia.”  L’en-
trevista s’acompanya d’una foto de la 
fallera major de Barreres.
 
L’onze de març, El Obrero Setabense 
publica una ressenya en què elogia el 
treball musical realitzat per un músic 
xativenc anomenat José Ripoll Tormo, 
autor de nombrosos pasdobles i que, 
aquesta vegada es converteix en no-
tícia perquè ha creat un nou pasdo-

ble relacionat amb les falles: “No ol-
vidando que la mejor recomendación 
para una obra nueva es el que goce de 
oportunidad, fue inspirado en la nueva 
y valenciana fiesta de las fallas dedica-
do ¿cómo no? a la Fallera Mayor Srta. 
Merceditas Cuenca, cuyo nombre lleva 
y será estrenado por la banda La Nue-
va, a que pertenece el novel composi-
tor, en las próximas fiestas.”

Per la seua part, l’edició del setma-
nari El Demócrata del mateix dia tan 
sols afegeix el nom del pasdoble: 
“Falles de Xátiva”, del que diu “pre-
ciosa página musical de aires y temas 
valencianos”. 

Però, si fullegem El Progreso d’eixe 
mateix dia, veurem que aquest set-
manari replega el programa de pe-
ces musicals que la banda musical 
La Nova interpretarà el primer dia 
de Falles.  En ell veurem que la pri-
mera peça a tocar es diu “Mercedes 
Cuenca”.

Sabut és que, en l’exercici 2022, la 
JLF de Xàtiva va realitzar un disc re-
copilatori dels pasdobles dedicats 
a les Falleres Majors de Xàtiva, des 
de l’exercici 2015.  Des d’aquestes lí-
nies, invoquem a la JLF de Xàtiva per 
a que rescate, si això fora possible, 

(14) El Progreso, de data 04/03/1933.
(15) El Obrero Setabense, de data 10/03/1933.
(16) El Agrario, de data 18/03/1933.
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aquest pasdoble del que parlem.

Com hem escrit més enrere, l’artista 
en què la falla del districte de Ba-
rreres havia posat els seus ulls per a 
realitzar el seu monument, havia estat 
Joaquín Tudela Perales. No obstant 
això, alguna raó que desconeguem 
va causar que la comissió encoma-
nara aquesta tasca a un altre artista, 
del que fins ara només sabíem que era 
de la capital. A l’edició del Demòcrata 
del dia 18 de març ja es desvel.la el 
seu nom: el Sr. Pastor (17) . El redac-
tor de la notícia, R. Villalba, deixa ben 
clar en la seua narració que la deci-
sió de cridar a un artista de València 
no li ha agradat gens: “... la patria del 
Españoleto no tenía derecho a llamar 
a un valenciano para la ejecución de la 
falla de la plaza de Méndez Núñez...”  
Tampoc li agradava el contingut crític 
que contenia el seu monument faller, 
el qual portava per títol Ciutat de les 
fonts. Coincideix amb la necessitat 
de que Xàtiva tinguera una xarxa de 
clavegueram adequada, però s’opo-
sa a recordar recents situacions sani-
tàries negatives viscudes en la Ciutat 
que van propiciar una minoració dels 
forasters, amb el consegüent perjudi-
ci al comerç local.  També pensa que 
encara és prompte per a demanar 
responsabilitats als polítics, pel poc 

de temps que s’ha tingut per poder 
solucionar-ho.

En contraposició, El Agrario de la 
mateixa data qualifica la crítica de la 
falla com “muy fina y acertada sobre el 
vital problema de las aguas de nuestra 
Ciudad… Muy oportunas las alegorías 
de la muerte y de la vida que figuran 
sobre sus fuentes, y todos los demás 
muñecos, que hacen en conjunto una 
falla magnífica.”  Coses de la política.

Clara, sensilla y concreta
así vorás la intensió

de la falla y del poeta.

El Progreso 18/03/1933

El monument contenia dues fonts su-
portades per una columna que sem-
bla marbre. D’una font manava llot 
del cap d’un porc (en al·lusió al mal 
estat de les canonades); de l’altra 
font sortia aigua clara, a la qual es 
dirigeixen dos enamorats. A banda, 
dos turistes porten aigua del seu lloc 
d’origen, per a no intoxicar-se. Da-
munt d’elles, una figura vestida de ja-
qué el cap del qual era un gran signe 
d’interrogació, i que semblava ser la 
representació de l’alcalde amb ca-
pacitat per solucionar aquest proble-
ma.  Alfredo Sendín Galiana va ser 
l’autor de l’explicació d’aquesta falla.

(17) José María Pastor Llanes, artista que va repetir a Xàtiva, per a la mateixa comissió, en altres anys. 
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Tres coses socarraes
com a títol li han posat;

per si están o no asertaes
pot el públic ser churat.

El Progreso 18/03/1933

Esbós de la Falla de Méndez Núñez.
(Museu Faller de Xàtiva)

A l’article del Demócrata del 18 de 
març es fa referència a l’altra de les 
comissions falleres: la del districte 
centre.  Per a aquesta comissió, tots 
són lloes d’estima. Començant per 
l’artista del cadafal: “nuestro querido 
amigo” Paco Climent.  La falla porta-
va com a lema Tres coses de Xátiva, 
fent referència al Museu Municipal, al 
Jardí del Bes i a la Fira d’Agost. 

Però, per aprofundir millor en el con-
tingut d’aquest cadafal, el busquem 
a l’edició del Agrario, del mateix dia: 

“Sobre una plataforma con magníficos 
relieves imitando cobre oxidado... va 
montada la falla, que consta de tres 
caras; en una de ellas se reproduce la 
fuente gótica de la misma plaza, y ante 
ella una escena típica de nuestra feria, 
en la que un gitano pretende “colocar-
le” un asno a un labrador. En la otra 
cara una reproducción del parque (Jar-
dí del Bes) en el que hay una pareja de 
“tórtolos” y a parte la popular figura de 
“Nélo el corruquero” con un niño com-
prándole la mercancía. En la tercera, 
un inglés a la puerta de nuestro Museo, 
un niño rayándola y el Conservador del 
mismo (José Carchano) acompañando 
al primero y reprendiendo al segundo. 
Todo ello rematado con un monumen-
tal escudo de Játiva y adornado con 
profusión de faroles que le prestan un 
conjunto admirable. Estupendos los 
muñecos...de Nélo y el Conservador 
del Museo; están exactos.”

Esbós de la Falla de la Plaça Blasco Ibáñez, en el 
llibre Festividad de las Fallas. Marzo 1933
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Bernardo Sifre Masiá és l’encarre-
gat de traduir en paraules el sentit 
del cadafal. En aquesta explicació, 
l’autor s’encarrega de dedicar dignes 
elogis a les dues persones caracterit-
zades en la falla, per fer constar que 
aquest fet no és motiu de burla, sinó 
de reconeixement públic. 

No obstant això, les adornades pa-
raules del llibre no van aconseguir 
frenar l’enfuriment “de un ciudadano 
cualquiera” (18) , fruit del qual es va 
fer substituir el seu ninot de la falla. 

Continuant en aquesta data tan pro-
pera a les Falles, tant El Demócra-
ta com El Agrario es fan ressò del 
naixement de noves comissions a la 
Ciutat, que encara plantaran falla 
aquest exercici. El primer comen-
ta que un grup de joves de la plaça 
de la Humanitària i adjacents es van 
decidir a plantar una falla infantil en 
la seua demarcació.  El segon parla 
de la mateixa falla de la que comen-
ta que va a ser muntada pels infantils 
dels carrers José Espejo, Roca i Ad-
jacents. Tenen junta directiva, fallera 
major infantil i, fins i tot, llibret de la 
falla.  Amb el lema Pensat y fet, co-
mença així la seua explicació:

Si lliches en atensió
-li dia Pepico a Chil-

El Progreso 18/03/1933

vorás clara la intensió
de la falleta infantil.

El monument està construït amb ba-
llarines, ninots representant als per-
sonatges de Pichi, Charlot i el pato 
Banderilla, així com les figures d’un 
guàrdia amb una porra i un xiquet 
baix les rodes d’un camió.  

La segona de les falles infantils es 
plantà a la plaça de l’Om (19) . D’ella 
sabem que feia al·lusió a les destros-
ses que les arrels d’un arbre provoca-
ven en la font pública. Segons El De-
mócrata (20), van ser “...los peques 
de la barriada de Capuchinos los que 
colocaron anoche en la calle Vernisa su 
falla infantil...”.

En el plenari de l’Ajuntament, rea-
litzat el dia 14 de març (21) , queda 
constància que en sessió anterior 
s’havia acordat que la Corporació 
anava a dotar de 500 pessetes en 
premis, a repartir proporcionalment 
d’entre les dues comissions existents 
en eixos moments. Però en aquesta 
sessió es manifesta que també hi ha 
comissions infantils que han demanat 
permís per plantar els seus respectius 
monuments, per la qual cosa s’acor-
da assignar-les també alguna quan-

(18) El Demócrata, de data 25/03/1933.
(19) El Agrario, del primer dia d’abril, arriba a qualificar-la de “miniatura”.
(20) El Demócrata, de data 18/03/1993.
(21) El Demócrata, de data 18/03/1933.
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titat. No es concreta eixa quantitat en 
aquest plenari, però El Progreso del 18 
de març recull que l’Ajuntament re-
partirà 200 pessetes a cadascuna de 
les comissions majors i 50 pessetes a 
les infantils.

Acaben de ser muntades les falles, i 
ja reben les crítiques per part d’algun 
sector de la població. En concret, al 
representat pel setmanari El Obrero 
Setabense el qual, en la seua edició 
del dia 18 de març, fa constar que “... 
estos defectos se refieren a detalles 
que, por serlos, bien hubieran podido 
las comisiones ejecutivas haber su-
primido...”

Als dies de falles es van verificar tots 
els actes de composaven tant el pro-
grama de festejos organitzat per les 
dues comissions majors com el pro-
pi programa de la falla infantil de la 
Humanitària. Aquesta falleta infantil 
va protagonitzar la primera “visita a 
les falles”, el qual perdura fins l’ac-
tualitat encara que amb molts canvis. 
Acompanyats per la banda de músi-
ca de la Llosa de Ranes, els integrants 
d’aquesta comissió infantil es dirigi-
ren a la falla de Méndez Núñez, on 
van ser rebuts pels seus fallers, amb 
molta harmonia. Desprès, tots junts es 
desplaçaren a la casa del president 

infantil (Pepito Gorba) on departiren 
també amigablement.

Altre fet puntual, però digne de men-
ció, és el protagonitzat per la Fallera 
Major de la comissió de Barreres la 
qual, acompanyada per la seua co-
missió femenina, es va encarregar del 
repartir arròs i xocolata entre els po-
bres d’aquest barri. Aquests aliments 
van ser donats pels empresaris  Joa-
quín Tormo (l’arròs) i Dionisio Estellés 
(la xocolata) (22) .

Una valoració dels dies de falles pas-
sats la podem trobar al setmanari 
El Progreso, del dia 25 de març, on 
qualifica les falles acabades com “un 
verdadero éxito para los organizadores 
de las fiestas falleras en Játiva y una 
clamorosa ovación de todos los monu-
mentos de arte y gracia... El público, la 
mayoría forastero, apasionado por este 
simpático festejo de las fallas, llenó por 
completo los tres días de fiestas a Játi-
va y muy especialmente el Domingo en 
que se congregó un sinnúmero de au-
tobuses y coches particulares para ad-
mirar nuestras grandes fallas, causán-
donos expectación formidable como 
día de feria de Agosto.”

També El Demócrata del mateix dia 
recull la necessitat de crear un “Co-

(22) Tant els fets de la visita fallera com el del repartiment als pobres del barri de Barreres, es reflecteix en El Demócrata, de data 
25/03/1933.
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mité central” que dirigisca els treballs 
d’organització i propaganda de la 
festa fallera. 

Per la seua part, El Agrario del primer 
dia d’abril comenta: “Nuestra enhora-
buena a todos, Comisiones y artistas, 
por el éxito alcanzado este año, como 

Referències
Anònim. Festividad de las Fallas, Marzo 1933. 
1933. Marbau.

El Agrario. Publicació setmanal. Anys 1933 i 
1934. Biblioteca Pública Municipal de Xàtiva.  

El Demócrata. Publicació setmanal. Anys 
1933 i 1934. Biblioteca Pública Municipal de 
Xàtiva.  

El Progreso. Publicació setmanal. Anys 1933 i 
1934. Biblioteca Pública Municipal de Xàtiva.  

El Obrero Setabense. Publicació setmanal. 
Anys 1933 i 1934. Biblioteca Pública Munici-
pal de Xàtiva.  

así mismo a las autoridades por haber 
sabido conseguir se desarrollaran to-
dos los festejos sin el más leve inciden-
te.”

Tots els setmanaris auguren bons 
presagis per a la continuïtat de les 
Falles a la Ciutat.
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Comarques - García Arnau - AMX
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Fons Af  - AMX
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FALLES A LA FIRA. FIRA A LES FALLES

Amb una Albereda plena de gom a 
gom, ens podríem imaginar unes fa-
lles en temps de Fira. Les falleres i els 
fallers amb el seus vestits tradicionals 
camí de la mascletà amb el so del 
tabal i la dolçaina de fons. O tal ve-
gada la cavalcada del ninot podria 
celebrar-se un dia de Fira. L’èxit es-
taria assegurat. El cadafal faller se-
ria contemplat per milers de visitants 
després d’haver pegat una volta per 
la Fira. Esta fusió de Falles i Fira s’hi 
troba entre el punt més llunyà de la 
utopia i la delirant imaginació d’algú 
en ple més de juliol. Sembla que la 
relació entre les falles i la Fira ha anat 
minvant en el temps i la participació 
del col·lectiu faller xativí en la Fira s’hi 
troba entre la posició de gaudir de la 
Fira, amb la celebració d’almorzars, 
dinars, sopars i loquesurja (ADSL), i la 
intenció d’aconseguir guanys per a la 
comissió fallera a través de xiringuitos 
i quioscos. L’època de l’any en què se 
celebra la Fira, on molta gent s’hi tro-

ba de vacances, i l’escassa intenció 
per part de tothom d’involucrar a les 
falles en la festa grossa de la ciutat 
ha fet que estes no participen acti-
vament en l’edició de la Fira. Com es 
pot comprovar a les següents línies, 
la presència fallera a la Fira ha sigut 
pràcticament testimonial, atès que hi 
trobem a comptagotes les edicions 
on existeix participació.

Si voltegem les festes i establim la Fira 
a les Falles, podem comprovar com 
la Fira d’Agost és motiu de crítica 
als cadafals fallers. El programa de 
festejos, les atraccions mecàniques, 
la música, el cartell, la disposició de 
barracons i paradetes... tot ha estat 
motiu de crítica satírica al llarg de la 
història fallera, aspecte que hem es-
tablert com el motiu principal del pre-
sent assaig. 

Rafa Tortosa i Garcia

(1) No és motiu del present assaig aprofundir la participació de les Falles a la Fira atès que el motiu principal es centrar-se en la 
presència de la Fira als cadafals fallers. Aleshores remetem al lector interessat en la presència de les Falles a la Fira als treballs de 
Josep Sanchis i Martínez (1996 i 2010), dels quals hem extret pràcticament les dades del present apartat.

Falles a la Fira (1)

L’època actual de les falles s’esta-
bleix l’any 1932, quan Paco Climent 
Mata promou i realitza una falla a les 
portes de la Música Vella. Pocs dies 
després de la cremà d’esta falla es 
constituixen les falles fundacionals de 
la ciutat, les comissions falleres de les 
places de Méndez Nuñez i de Blas-
co Ibañez —sant Jaume i Trinitat a 

«Tot els anys hi ha algun folló
quan apleguem a la Fira.
Hi ha qui té mala opinió
perquè sent la devoció

d’altres temps passats que ell mira.»

Francesc Belda. Falla JRJ 1989
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l’actualitat—. I pocs mesos després, 
la Fira acollirà l’elecció de la prime-
ra Fallera Major de Xàtiva, a un acte 
celebrat el divendres 19 als jardins 
de la Glorieta. L’acte fou amenitzat 
per una banda de música interpre-
tant obres valencianes. La jornada es 
completava amb una banquet popu-
lar, un concert de la Música Vella i la 
«Gran Verbena Fallera» on es van rea-
litzar concursos de pentinats i man-
tons, entre d’altres.

L’èxit d’este primer any, provocà que 
a la Fira de 1933 el nombre d’actes 
fallers augmentara. Es va realizar una 
revetlla fallera per al dia 14 convo-
cant-se un «concurso del Vestido de 

cuatro pesetas» i on les Falleres Ma-
jors de les comissions van imposar la 
banda a les seues corts d’honor. Així 
mateix, s’organitzà una altra revetlla 
el dia 17. A la Fira de 1935, la presèn-
cia fallera es limità, altra vegada, a la 
realització de la gran revetlla fallera 
on esdevingueren distints concursos, 
destacant per la seua curiositat el del 
«más feo». A l’acte central s’elegí a la 
Fallera Major de Xàtiva.

Després de la comtessa bèl·lica, tro-
bem la primera presència de les Fa-
lles a la Fira en l’edició de 1942, on 
el 16 d’agost es realitzà una Vetlada 

Musical, acte en el qual s’elegí la Fa-
llera Major de 1943. També a la Fira 
de 1943 s’elegí la màxima represen-
tant de les falles de l’any següent a 
un acte celebrat a la plaça de Bous. 
Finalitzat l’acte, es va fer una gran 
cavalcada, un concurs de gropes i 
la desfilada de les Belleses Falleres. 
Arribem a la Fira de 1944, on el dia 
18 va estar programat com el Dia de 

les Falles, amb la presència de dis-
tints actes: concert de música, cursa 
ciclista de cintes, concurs d’elegància 
femenina i balls regionals. La jorna-
da va finalitzar amb una traca i focs 
d’artifici.

I fins ací la presència de les falles a la 
Fira, limitant-se al llarg de les darre-
res dècades a la participació en l’ac-
te de cloenda de la Fira d’Agost, en 
els anys on el format responia a una 
cavalcada pel Reial de la Fira.

Fira a les Falles

El tema de la Fira, no només ha donat 
per enginyar escenes critiques sobre 
l’esdeveniment sinó que ha donat per 
conformar la temàtica principal de la 
falla. A llarg de les següents línies fa-
rem referència, a corre cuita, de les 
escenes i crítiques més curioses, cri-
daneres i populars que han tingut els 
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cadafals fallers sobre la Fira d’Agost.
Amb una falla de Paco Climent Mata 
comencem el recorregut. És 1933, 
temps de la II República, un any on 
es veuen els primers cadafals fallers 
promocionats per les comissions fa-
lleres. Una de les falles fundacionals 
de la ciutat, Cid- Trinitat, plantarà a 
la seua plaça Tres coses de Xàtiva, 
on una d’elles serà la Fira d’Agost, 
fent al·lusió a una transacció en la 
fira de bestiar.

Les comissions falleres infantils de 
l’actualitat res tenen a vore amb les 
de les dècades de mitjans del segle 
XX, on les distintes quadrilles de xi-
quetes i xiquets dels barris de la ciutat 
conformaven una falla infantil de for-
ma autònoma. En el mateix sentit, les 
crítiques escollides per als seus ca-
dafals fallers són distintes a les d’ara, 
on les crítiques són de caràcter edu-
catiu. Abans les crítiques de les fa-
lles infantils tractaven problemes que 
afectaven al barri o a la ciutat, vistos 
des del punt de vista dels infants. Fira 

i Festes era el cadafal de la falla in-
fantil del Portal de València de l’any 
1951, obra de León Romero, i responia 
a una gran basada on damunt d’esta 
apareixien dues portalades de la Fira 
amb l’aparició dels típics barracons. 
De l’explicació de la falla només hem 

«Fon nostra Fira inmortal,
en temps pasats, la primera;

però, ara, s’ha quedat
més neta que un plat llepat,
i està demanant lo qu’era.»

Esbós de la falla infantil del Portal de Valèn-
cia de 1951. Duia per lema Fira i Festes i va 

estar realitzada per León Romero. AMX, 
FS-22.

En els anys cinquanta, les atraccions 
de la fira s'instal·laven a la plaça de 
la Bassa. Doncs aquell 1951, la falla 
d'aquesta plaça, sota el lema Adivina 

adivinalla, feia crítica de la fira a l'es-
cena capdavantera del cadafal, en la 
qual configurava dos fires, la d'abans 
«de fama recorreguda, qu'era un en-
cant p'als feriants» i la de hui en dia, 
la que «ya no están els arcs de triunf, 
ni lluminaria als costats, ni te la gra-
cia i salero que tanta tenía abans». 

trobat els següents versets:
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També J. Piera denunciava dels pa-
gaments tant alts que els posaven als 
firers, «i com les ventes son póques i 
els puestos están tan cars… cada any, 
en venen menos i busca qui t'ha pe-
gat».

Els xiquets de la falla infantil de la 
plaça Alexandre VI, encapçalats per 
Josep Martínez Mollà, també van vo-
ler criticar aspectes de la fira de 1954 
al cadafal Bunyol de festes. Tractava 
el fet de què algunes vegades la Fira 
es va quedar a fosques així com de 
la gran aglomeració de gent a les 
atraccions. Els versets de l’explicació 
de la falla ens diuen que:

El mateix Josep Martínez Mollà va es-
collir per al seu debut en falles grans 
el tema de la Fira, i el 1960 va plan-
tar a la plaça de sant Joan el cadafal 
que duia per lema Quin pato de Fira. 
Amb la lectura del llibret refresquem 
els aspectes firers que va acollir en 

«Así tinguem a la fira
que afosques es va quedar,

en cresol se allumenaba
pues la llum vaen tallar.

Qui anava a la fira,
venia ben carregat,

com a fosques s’ancontraba
fea avegaes el gat.

A les cuatre de la vespra
per l’Alameda rodaen,

ya no podien puchar,
com les sardines anaem.

Y pensanto bé es quedaren

alguns chiquets sense puchar
despues de fer la faena

en terra esvaen quedar.»

Esbós de la falla infantil de plaça Alexan-
dre VI obra de José Martínez Mollà de l’any 
1955. Duia per lema Bunyol de festes, i com 
podem apreciar, apart de la Fira criticava 

les festes de carrer. AMX, LG-2764/4.
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forma de crítica la mítica falla. En-
ric Camañez Úbeda ens explicava el 
cadafal d’esta manera, recordant-se 
de Blai Bellver:

«La d’aquell relat palmari,
que li cantara el poeta

la més gran Fira del món
ha quedat molt chicoteta.»

Abans d’endinsar-se en les escenes, 
el poeta ens explicava que la Fira ha-
via anat reduint-se i que a la fi serà 
«Fira de poblet, ja que en mitja Ala-

meda cabrà tot agrupaet». Els quatre 
laterals de la falla criticaven diversos 
aspectes de la Fira. Impactant va ser 
el quadre de davant on Martínez Mo-
llà va plasmar la mort de la Fira:

«A llàgrima viva plora,
als peus de este panteó,

recordant en emosió,
lo que fon aquella Fira».

A més del record de les Fires d’an-
tany, on es feien Certàmens musicals, 
dansades o jocs florals, la falla recor-
dava les corregudes de bous criticant 
que «ací s’acabarà» i ens explicava 
per a què serviria la plaça de bous:

«La plasa en la actualitat,
Sa quedat per a graner
per a sine, per a catch,

ide corregudes res.
¿Cuant podrem así admirar

a toreros de cartel?
i no trindrer que aguantar

tanta porqueria, redell.»

La crítica a la fira dels animals es po-
dia contemplar a la tercera escena, 
dient-nos que «la mecánica a tracsió 
va als animals desplasant», i conforme 
passen els anys «se quedarà sense 
burros».

Imatge de la falla del Raval de 1960, que 
duia per lema Quin paro de Fira. Esta és la 
primera falla  gran que va realitzar Martínez 

Mollà a Xàtiva.

L’any 1965, Ramon Morell també va 
plantar al barri del Carmen una fa-
lla dedicada completament a la Fira. 
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Sota el lema La fira més gran del món, 
el cadafal es componia d’un bombo 
i sobre ell la figura que representava 
la fama que tenia la Fira. El remat es 
reforçava amb dues tallades de meló 
i un calendari que marcava el dia 15. 
La falla, a través de les escenes, criti-
cava l’apogeu de la música moderna 
amb «las estridentes orquestinas, con 
sus extravagantes atuendos y pelucas y 
los vocalistas, que no es menester se-
pan cantar, pero si que sean opulentos 

de formas» (2) , i en conseqüència els 
Certàmens de bandes de música van 
estar substituïts per estes orquestri-
nes. El tema musical també criticava 
la mancança de balls, be a les re-
vetlles o a les societats inclús de les 
danses valencianes, els quals havien 
estat substituïts pels moderns twist, 

chachachá, bosanova o llenca, i on hi 
havia parelles que «en uno de estos 
bailes, trabaja más que en una semana 

en su quehacer diario». També eren 
criticades les corregudes de bous, 
«aquellas que dieron fama a nuestra 

Feria y a nuestra Ciudad», on els bous 
s’havien tornat inofensius caragols, 
amb molts guanys per als ramaders 
i on els toreros són aquells que «se 
ensucian el calzoncillo antes de salir a 

la plaza». No faltava a la falla el re-
cord dels arcs que adornaven anti-
gament el Real de la Fira o el tema 

del programa de festejos criticat amb 
la cançó Siempre me dices lo mismo. 
Les carrosses utilitzades a la Fira, que 
eren les mateixes que les de la ba-
talla de flors de la Fira de València, 
arribaven a Xàtiva en mal estat, un 
tema que també tenia cabuda a la 
crítica del cadafal.

Ramon Morell va signar l’esbós de la falla 
La fira més gran del món, materialitzat en 
cadafal faller al Barri del Carme l’any 1965. 

AMX, LG-2764/1.

(2) Informació extreta de la documentació aportada a les autoritats competents per a la autorització de la plantà de la falla, és a 
dir, la censura. L’explicació i l’esbós són signats per l’artista Ramon Morell. La documentació es recull a l’Arxiu Municipal de Xàtiva, 
LG 2764/1.

El cartell de la Fira d’Agost és un ele-
ment que és criticat per la ciutada-
nia, valorant la idoneïtat per a la seua 
missió de promoció de la festa amb 
l’ús, o no, de les icones tradicionals 
de la Fira. Quan el cartell és elegit 
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defenent el cartell doncs «acompleix 
totes les condicions per afirmar-se en 
la seua funció informativa» i afegia 
«que l’observador es queda bocaba-
dat davant eixa A d’atrevit, d’atractiu, 
d’agost, d’artur, d’animació, d’aten-
ció, d’Aixàtiva (perquè diguem Aixà-
tiva, ¿no?)» (3).

per concurs la crítica no ho és tant 
com quan és designat directament a 
un artista plàstic. Un dels cartells més 
criticat per la gent va ser el de la Fira 
d’Agost de 1982, el de la gran A obra 
de l’artista xativí Artur Heras. Les fa-
lles de 1983 replegaren estes crítiques. 
Una bon exemple és l’apareguda a 
una de les escenes de la falla J. R. 
Jiménez realitzada per Paco Roca. El 
text aparegut al llibret ens diu que:

«Per a ni clavar la pota
i així no ser criticats

buscaren un carteliste
de gran renom nacional.

Més, A senyores, quin fallo
també foren criticats.

Digueren els ‘entenguts’:
és un cArtell molt logrAt

i el mires com el mires
no trobem de que pArlAr,

condensa en poc simbolismes
la firA i el combregAt.

Es que amb rodes de molí
ens volen fer comulgar?»

Al diari local de La Veu de Xàtiva, 
Paco Roca publicava el 18 d’agost 
de 1982 una vinyeta a la qual con-
tenia la crítica sobre el cartell. A més 
a més, una setmana després, Ricard 
Huerta signava una carta al director 

(3) La Veu de Xàtiva, 1 de setembre  de 1982. ARXIU DE GUILLEM PÉREZ

Vinyeta signada per Paco Roca que criti-
cava el cartell de la Fira de 1982 i que va 
aparèixer a la Veu de Xàtiva el 18 d’Agost. 
L’artista xativí tenia un espai reservat sota 

el nom de La sonrisa de Paco Roca. ARXIU 
GUILLEM PÉREZ

Sota el lema Pallassades, Antoni 
Grau Cros obrava una falla dedica-
da pràcticament a la Fira de 1987, la 
qual que es recordada per les torres 
metàl·liques unides per banderoles i 
que van estar ubicades al reial de la 
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Fira. Una reproducció d’estes torres 
aparegueren al cadafal ubicat a 
l’avinguda de la República Argentina 
l’any 1988. Josep Sanchis i Martínez li 
dedicava els següents versets:

«Simbolitza el meló d’Alger
a aquesta Fira ancestral

on, tothom deu ja saber,
les innovacions han anat mal

ja que amb ella es va fer
un experiment infernal

puix per satisfer el seu plaer
al llarg de tot el Reial

posaren tres torres com van voler
per ordre d’algun carcamal.»

A l’edició d’esta Fira també és va 
realitzar una remodelació dels llocs 
dels comerciants, deixant el Real de 
la Fira per als comerços locals:

«Parlarem de la Fira
que tinguérem l’any passat

on els llevaren la cadira
a molts firers amb lleialtat

al fallar el punt de mira
dels ‘manamassos´ de la ciutat

que els foteren la partida
traslladant-los a altre costat

i posant allí la parida
del comerciant socarrat.»

Este canvi, segons el cadafal, va pro-
vocar que «per allí sols anaren qua-
tre gats de refiló». També es critica 
la forma de gestionar la Fira deixada 
en mans d’un «tal Padró», un senyor 
que anys enrere sembla deixar quasi 
morta la Fira amb una cloenda «de 
poca qualificació». També ressalta la 
mancança d’activitats que agrada-
ven a la gent com els Jocs Florals, el 
ball del Raval o el Trofeu de Futbol. A 
més a més, trobem la crítica sobre la 
«runa i porqueria» del productes que 
venen els comerciants a la Fira, so-
bretot «els negrets de la moreria, al 
vendre’ns la quincalla».

Vista de les torres ubicades al Real de la 
Fira en l’edició de 1987 en el moment de ser 
desmuntades. També veiem els pol·lèmics 

barracons del comerç local. FOTO ANTONI 
MARZAL
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La falla de la República Argentina de 1988 
va recollir la crítica a la polèmica Fira de 

1987, reproduint les torres metàl·liques. Duia 
per lema Pallassades i l’artista fou Antoni 
Grau Cros. ARXIU FALLA R. ARGENTINA

Aquell mateix any, la falla Genis Ca-

solans, plantada per Paco Roca a la 
plaça de l’Espanyoleto, recollia a una 
de les escenes la polèmica de la Fira 
de 1987. Paco Belda posava literatu-
ra a l’escena titulada Genis... de Fira, 
posant èmfasi amb l’arraconament 
dels firers desplaçats, així com les to-
rres famoses muntades i el projecte 
d’animació que devia pagar la Fede-
ració de Comerç:

«Al firer la confusió
acabarà disgregant.

És la moderna versió
de Babel la construcció

que van fer els comerciants.

A l’Ajuntament assalta
el Comerç, li pren el pèl.

Diuen que no feia falta
fer una torre tan alta

per guanyar tan prompte... el cel.

Digué un famós comerciant:
—Pagarem el monument

i tot el manteniment
que posem allí davant!

I fou el nostre Ajuntament
qui va rebre aquest gran gol

pagant l’important pinyol
d’un muntatge improcedent.

Una gran animació
volien fer en la Fira
els de la Federació;
i al final de la funció

resultà que va ser... figa.»

Un any més tard, l’assumpte dels co-
merciants locals a la Fira de Xàtiva 
seguia present als cadafals fallers. A 
l’emplaçament de la falla J. R. Jimé-
nez, Paco Roca executava Després 
de 750 anys... seguim amb les batalles 
i, a l’escena de darrere, un botxí ta-
llava els caps... dels comerciants. Es 
comentava que l’organitzador de la 
Fira, Toni Martínez, intentava nego-
ciar l’alcaldia amb el botxí. Francesc 
Belda versava tot allò que va passar:
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«Volien els comerciants
ser els primers de la fila

i als firers de tots els anys
tirar-los del seus ‘escanys’

i ells ser amos de la Fira.

I muntaren un boicot
per llevar-los l’Albereda.

Algú que no duu bigot
va organitzar el complot

que per a la història queda.

Però vingué un ‘Gran botxí’
que tallava apressa els caps

i en articles viperins
bruts draps veien els veïns

en Levante publicats.

Per a desfer el seu tracte
li posà una condició:

fou tallar tres caps en l’acte
i donar-li en el nou pacte

una gran compensació.

Ell acusa al sentenciat
amb tanta força com pot.

No sabem si és veritat
però diu que la gent que ho sap

que tres li feren boicot.

El ‘MESTRE’ mana al botxí
que talle apresa tres caps

‘DE CERIMÒNIES’ així
ja n’hem vist més d’una ací

com algú de vostès sap.»

Dibuix aparegut al llibre explicatiu de l’esce-
na que es va representar al cadafal Des-

prés de 750 anys... seguim amb les batalles 
de Paco Roca, plantat a la demarcació de 
la Falla J. R. Jiménez. Explicava irònicament 
com un botxí tallava els caps dels comer-

ciants. ARXIU RAFA TORTOSA

El 1992, la falla Espanyoleto duia 
per lema Xàtiva, festes i tradicions, on 
Paco Roca s’enginyà l’actualitat de la 
ciutat amb la temàtica de les festes 
locals on la Fira també era present. 
L’escena La Fira ja no és el que era, 
ha perdut molta solera expressava el 
canvi de productes que els visitants 
podien adquirir, passant-se al bo, 
bonic i barat amb allò tant famós del 
todo a trescientas. També es criticava 
la falta d’higiene o la baixa qualitat 
de les obres de teatre.

El Barri del Carme va acollir l’any 1994 
una altra falla que parlava exclusiva-
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ment de la Fira. Xavier Herrero plan-
tava el cadafal que duia per lema Del 

15 al 20, amb un cadafal que des de 
dins d’un meló eixien unes xiques que 
portaven els elements més caracte-
rístics de la Fira. Les distintes escenes 
tractaven els aspectes més cridaners 
de la mostra comercial com la calor 
que fa els dies de Fira, la mancança 
d’higiene per part de la gent, la dis-
minució de la importància de la Fira 
de Bestiar, la pujada de preus per 
part dels bars i restaurants quan arri-
bava la Fira o el cas dels castells de 
focs d’artifici que eren tirats des de 
l’esplanada junt el barri del Carme. 
D’este últim aspecte, Josep Sanchis i 
Martínez, ens deia que:

«En el barri del Carme
la Fira també patim,

fins que un dia s’arme
el ‘folló’ de Sant Quintin.

Els castells artificials
són per la gent estimats,

però ací en el barri,
ens tenen acollonats.

S’utilitza l’esplanada
per posar les carcasses,
i en fer-se la disparada

tremolen les nostres cases.»

Falla del barri del Carme de 1994, dedicada 
totalment a la Fira d’Agost. Xavier Herrero li 
va posar el lema Del 15 al 20. FOTO RAFA 

SANZ. ARXIU XAVIER HERRERO

La cloenda de la Fira de 1995 fou 
plasmada al cadafal Carnestoltes xa-

tivenc, obra de Xavier Herrero i plan-
tat per a la falla República Argentina 
l’any 1996. La presència de brasileres, 
que «només trauen que xixi», fou una 
de les escenes del monument am-
bientat en temàtica carnavalesca.  A 
més a més, tractava la reubicació del 
«sofrits morets» al carrer del Portal del 
Lleó. Josep Sanchis ens deia que:

«Carregats de cartells,
els morets fan pressió,

per haver-los dut a ells,
dins la Porta del Lleó.»
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Les distintes corporacions munici-
pals sempre han tractat amb cura la 
Fira d’Agost, doncs saben que és el 
gran esdeveniment festiu i la ciuta-
dania valora l’èxit de les Fires dins de 
la gestió Municipal. I clar, a la Fira 
cal gastar-se una part important del 
pressupost destinat a les festes per 
aconseguir un desitjat èxit i que la 
gent de Xàtiva quede satisfeta. El 
pressupost de la Fira també ha es-
tat un tema de crítica en els cadafals 
fallers. Una bona mostra la trobem al 
plantat a la demarcació de la falla 
J. R. Jiménez, l’any 2001, que a una 
de les escenes criticava el pressupost 
destinat a la Fira de 2000, en la qual 
es va celebrar els 750 anys de fira. 
Pepe Benavent, al cadafal Enamora’t 

de Xàtiva, va posar un gran animal 
depredador com a consistori munici-
pal, atès la quantitat desorbitada que 
es va destinar a programar la Fira.

Tres anys més tard, al mateix encreu-
at, els Germans Colomina plantaven 
Aneu-se’n a fer la ma...r!, i a una de les 
escenes es podia contemplar un ca-
rrusel amb cavallets marins, atès que 
la temàtica de la falla estava am-
bientada en el mar. Sobre els cavalls 
de mar hi havia ninots que ondejaven 
banderes d’Espanya i d’Andalusia. 
L’escena es titulava La fira d’Aixàtiva, 

perdó: Feria d’Aijátiva i s’exposava 
que a l’última edició de la Fira, gran 
part de la programació era en caste-
llà amb la participació de grups d’ín-
dole flamenc i balls sevillans a més de 
la massiva presència de grans car-
tells anunciadors dels festejos taurins 
ubicats per tot arreu de la ciutat. José 
Manuel Gómez ens deia que:

«No sabem si dir Fira
o ‘Feria’ és ideal,

és que el castellà ja aspira
a ser el seu idioma oficial.

No va ser cap meravella
la fira de dos-mil tres,

va parèixer la de Sevilla
amb tant de ballador, bous i cartells.»

Al llibre de la falla J. R. Jiménez apa-
reixia la paròdia del cartell oficial de 
la Fira 2003, reforçant la crítica del 
cadafal. Ambdós cartells, original i 
variació, van estar realitzats per Xavi 
Selles.

Cartells de la Fira d’Agost de 2013, origi-
nal i variació, de Xavi Sellés. La variació va 

aparèixer al llibre i al cadafal de la falla J. R. 
Jiménez de 2004. ARXIU RAFA TORTOSA
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Una dècada després, al barri del 
Carme es plantava una altra fa-
lla dedicada en exclusiva a la Fira 
d’Agost. El 2005, Francis Guerrero 
realitzava una falla que comptava 
amb la presència d’una gran nòria i 
casetes al voltant. El llibre de falla va 
estar concebut com un llibre de Fira, 
tot carregat de sàtira i crítica. El títol 
del llibre Fira de març, Xàtiva, del 15 

al 19, per privilegi d’Alfons I (El xapa-

rro), ja donava mostra de la línia en 
què estava realitzada la publicació, 
on irònicament l’Ajuntament tracta 
de crear una segona fira a Xàtiva, en 
este cas en març, i així poder des-
fer-se de les falles.

Sembla que aquell any 2005 va ser 
prolífer quant a la crítica vers la fira 
xativina, atès que la falla de Mur-
ta-Maravall anava íntegrament de 
la fira, una temàtica que ja s’havia 
conreat l’any 2002 amb una falla de 
Pepe Benavent que tenia per coro-
nament una tallada de meló. Amb 
un xiquet als cotxes de xoc i una ca-
terva d’elements característics de la 
fira, Xavier Herrero plantava La Fira 

d’Agost la qual denunciava molts as-
pectes de la darrera edició:

«Però és que la fira de 2004
Es mereix una i vint falles,

no agradà ni a quatre,
Ni bufats, ni fent-se ratlles.»

Criticava que molts dels espectacles 
eren fluixos, «pocs originals i pansits» 
amb la inclusió d'espectacles fla-
mencs i sarsueles, la contractació de 
forasters per al cant de les albaes, del 
poc ús del valencià i  també el des-
plaçament de la fira de bestiar:

«Xè, Alfonso! si vols carregar-te’ls
no els faces tant de patir

per l’amor de Déu,
d’una vegada, pega’ls un tir.»

Un any més tard, Alfredo Bernat 
plantava a la plaça de Sant Jordi el 
cadafal La fira i les falles en el qual 
simulava un concert d’un grup mu-
sical i poder comparar les dos festes 
principals de la ciutat. A les diverses 
escenes de la falla s’hi van vore re-
flectides atraccions i actes de les dos 
festes i, sobretot, la forma d’actuar i 
de tractar-les per part de l’ajunta-
ment amb aspectes com el soroll, la 
música o l’ambient festiu.

A les falles de 2009, vam trobar pels 
carrers de Xàtiva una altra falla que 
havia agafat la Fira com recurs en 
la seua creació. Toni Fornés signava 
Fira, un voluminós cadafal on dos vi-
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sitants arribaven damunt d’un carro i 
la Reina es recolzava sobre un burro. 
El cadafal criticava coneguts aspec-
tes de la mostra com els barracons, el 
top manta o el carrusel, escenes que 
parodiaven aspectes com les falles 
o l’educació. També tenien cabuda, 
amb una crítica directa, alguns actes 
del programa de festejos com la ca-
rrera de cambrers, la carrera de mo-
tos o el sopar dels jubilats. Respecte 
a este últim acte, teníem l’ocasió de 
versar que:

«Al sopar dels jubilats
algú no té mirament.

Ho agafa a grapats
passant de tota la gent.

I al ‘taper’ s’embossen
el que sobra del sopar.
A casa, quan badallen,

ja hi tenen que menjar.»

Escena de la falla Ferroviària de l’any 2009. 
Es criticava el sopar dels jubilats a la Fira 

d’Agost. FOTO RAFA TORTOSA

Esta crítica del sopar dels jubilats no 
era nova a les falles de Xàtiva. A la 
mateixa demarcació, l’any 2005, els 
Germans Colomina obraven Lluiten 

per les festes xativines, falla que con-
tenia l’escena d’un gran contenidor 
carregat de menjar que criticava 
precisament el sopar dels jubilats, els 
quals «obrin les sues bosses i arrasen 
amb tot el menjar». Com que tracta-
va les festes de la ciutat, la Fira tenia 
reservada una altra escena, la qual 
tractava sobre les atraccions mecà-
niques i la seua ubicació, un tema 
latent durant molts anys per part de 
la ciutadania. L’explicació, titulada 
Viatge per la Fira, exposava el tema 
de les atraccions així com la fugida 
de la ciutat per part de molts xativins 
durant els dies de la Fira:

«Les atraccions, les de tota la vida...
I les noves, on les posem?

La poca previsió de la regidoria
fa que muntanyes russes no en tinguem.

Com que la Fira no té trellat,
la gent per l’agost desapareix.

Als nous temps no s’ha adaptat...
És que tot els anys és el mateix!

El que aquesta Fira necessita
és un bon llavat de cara,

i no dur una sarsuela
perquè li agrade a la ‘concejala’.»
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Les activitats culturals i musicals 
sempre han estat motiu de polèmica, 
i més a uns anys que a la programa-
ció, les activitats en la nostra llengua 
eren escasses. Les falles volgueren 
recollir el malestar per la nul·la ac-
tuació d’artistes xativins que canten 
en valencià. La falla de Paco Roca 
per a la falla República Argentina de 
2010, titulada L’amo del corral, denun-
ciava este fet al·ludint que «les figu-
res que han portat tenien caducitat» 
atès la presència en el camp de fut-
bol de la Murta de «Los Panchos i el 
gran Bertín». Paco Belda reivindicava 
la presència a la Fira de Pep Gimeno 
Botifarra, Raimon i Feliu Ventura a la 
Fira.

En la mateixa línia, a la falla Ben-
lloch – Alexandre VI de 2010 realit-
zada per Manuel J. Blanco, apareixia 
també la crítica sobre les actuacions 
de Los Panchos i de Bertín Osborne. 
En este cas es centrava amb la gran 
quantitat de diners que es gastaren i 
que amb estos «donarien als artistes 
treball i plantar el monument munici-
pal». Cal recordar que aquell any la 
Regidoria de Fira i Festes, junt la Jun-
ta Local Fallera, decidiren no realitzar 
falla Municipal. Esta decisió, segons 
l’explicació de la falla signada per 
Javi Lara, dóna peu a esborrar de la 

regidoria de Fira i Festes, allò de fes-
tes doncs «només fomenten la Fira». 
Al llibre explicatiu trobem la paròdia 
del cartell anunciador amb un mun-
tatge en el qual apareixen els màxims 
responsables d’aquella Fira de 2009.

Paròdia del cartell anunciador amb un 
muntatge en el qual apareixen els màxims 

responsables d’aquella Fira de 2009, apare-
gut al llibre explicatiu de la falla Benlloch 

de 2010 i reproduït al cadafal faller. FOTO 
RAFA TORTOSA

Altra crítica vers la fira és l’apareguda 
a la falla de Manuel J. Blanco per a la 
falla de Benlloch – Alexandre VI de 
2014,  posa en èmfasi el mateix tema 
de com la regidoria festiva de l’ajun-
tament «exclou» les falles en benefici 
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de la Fira a més d’afirmar que «ara la 
programació no va avant sinó arrere» 
afegint que els que manen «prefe-
reixen un grans espectacles a la in-
auguració o a la cloenda i la resta 
de la fira que siga una gran merda». 
Per últim, amb to nostàlgic però crític, 
repassa actes que a la Fira de 2013 
no es van vore reflectits al programa 
de festejos com ara les carreres de 
bicicletes i de cambrers.

La darrera crítica a reflectir és l’apa-
reguda a la falla J. R. Jiménez de 2016 
i tracta sobre la figura de la Reina de 
la Fira. Al cadafal Enreinats, Xavier 
Herrero plantejava un florer on una 
persona, amb un martell, se’l carre-
gava. Tot plegat per fer una simili-
tud amb «l’arribada d’un nou govern, 
pensant en renovar la Fira, a tots ens 
passà per la ment, que la Reina se 
la “carregaria”». Així que com mol-
ta gent pensa que la Reina «és un 
“florero”, sense sentit, “carregar-se’l”, 
voldria, algun membre del tripartit».

A tall de conlusió

Hem pogut comprovar com les fa-
lles critiquen aspectes de la Fira, i a 
més a més, els seus llibres explicatius 
es converteixen en vertaders docu-
ments que transmeten les inquietuds 
del ciutadans en les diverses èpo-

ques, i estos s’estableixen com un 
complement a la premsa conservada 
a les hemeroteques. Les falles, amb 
la seua crítica, poden millorar la cita 
festiva més important dels xativins. La 
introducció de canvis al seu progra-
ma d’actes, als seus espais comer-
cials i culturals, inclús en la seua or-
ganització fan que la Fira evolucione. 
Estos canvis sempre són susceptibles 
de ser criticats. I les falles, de ben se-
gur, estan a l’aguait.
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1952 - Falla ambulant «Foc i flama» de la Música Nova - AMX
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BLAI BELLVER I LES FALLES

Blai Julià Ramón Bellver i Tomàs està 
reconegut històricament com el pro-
motor de la implantació de la festa de 
les falles a la ciutat de Xàtiva.

Blai Bellver va nàixer a Xàtiva el 16 
de febrer de 1818, accedint amb 13 
anys d’edat com aprenent, a la im-
premta de Na Caterina Rius, vídua 
de l’impressor En Manuel Monfort, a 
la ciutat de València, on pren con-
tacte amb les falles en aquells 6 anys 
que van de 1831 a 1836. Ja amb 19 
anys d’edat, torna a Xàtiva on obri un 
modest obrador degut les minvades 
possibilitats econòmiques que dispo-
nia i on ell personalment fa tots els 
treballs necessaris per traure el ne-
goci endavant, amb mitjans escassos 
i obsolets. Aquest obrador seria co-
negut posteriorment com la Impremta 
Bellver. En 1840 veu la llum el primer 

Josep Sanchis Martínez

imprés escrit per Blai Bellver, que co-
rrespon al programa d’una celebració 
festívola de la ciutat que duia per títol 
Convocatòria que fa la Tortuga dels 
Fusters per a les festes que celebrarà 
la ciutat de Xàtiva en los dies 2, 3, 4 
i 5 d’agost d’este any 1840. La seua 
impremta va ser molt coneguda per 
la fama aconseguida per l’anomenat 
cartipàs de Bellver, utilitzat a les es-
coles de l’època, sent elogiat inclús 
per la Seua Majestat el Rei Alfons XII 
i exportat a altres països del continent 
europeu. També a la seua impremta 
s’imprimiren nombroses auques, molt 
generoses en dibuixos i textos com-
postos per dos versos que rimaven. 
Va arribar a exercir com a Impressor 
de Cambra del Rei d’Espanya sent 
premiat en diverses ocasions per la 
Societat Econòmica d’Amics del País, 
de València, per les innovacions in-
troduïdes en la tècnica de la impres-
sió. Des de 1883 s’anunciava com 
a impremta i gran fàbrica de sants, 
soldats i cartipassos per a les escoles 
realitzant la impressió amb màquines 
mogudes per l’electricitat, doncs cal 
observar que aleshores encara en 
molts llocs la força motriu s’aconse-
guia mitjançant el vapor. Disposava 
de tres màquines alemanyes i fran-
ceses, estereotípia, galvanoplàstia i 
electrotípia que aconseguien imprimir 
2.000 cartipassos per hora.
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També coincidint amb la seua es-
plendor empresarial, s’editaren als 
seus obradors els periòdics La Fortu-
na, en 1844, El Setabense en 1848 i La 
Correspondencia del Júcar en 1870.

Com a escriptor va publicar en 1870 
alguns articles en La Federación, sig-
nant amb el pseudònim de El músic 
Major. També va editar en 1857 l’obra 
de Vicent Boix Ricarte: Xàtiva, Me-
morias, recuerdos y tradiciones de 
esta antigua ciudad.

Blai Bellver fou d’ideologia liberal, sent 
considerat pels seus contemporanis 
com un home honrat, arribant a exer-
cir de conseller durant la monarquia; 
va ser secretari de la Junta Municipal 
i durant la desamortització de Men-
dizábal va formar part de la Secreta-
ria de Xàtiva. També fou membre de 
la comissió encarregada d’introduir el 
gas i la llum a la ciutat de Xàtiva. Al 
costat de l’artista Furió i Baptista Puig 
va crear les primeres escoles noctur-
nes per als adults. Obtingué diversos 
premis en exposicions internacionals 
per la notable aportació que va fer al 
desenvolupament de la cultura, mit-
jançant els seus impresos.

Com a home de lletres, aspecte de 
la seua vida que va exercir genero-
sament, es va donar a conéixer amb 

articles en premsa, sainets, contes i 
poesies. Foren més de vint les seues 
obres escrites i publicades en les que 
apareix, sempre generós, el to alegre 
i festiu que generalment el guiava en 
peces menudes, fulles soltes i plecs 
de poques pàgines, escrites unes en 
castellà i les que més en el valencià 
col·loquial de l’època i també barre-
jant un i l’altre, utilitzant una redacció 
circumstancial i sense grans preten-
sions. 

Entre els seus escrits, uns en vers, 
altres en prosa, cal destacar els de-
dicats a les tres primeres falles que 
veu la ciutat de Xàtiva, així com altres 
com van ser: Escenas de Carnaval i 
El vendedor de estudiantes en 1868; 
Una serenata. Juguete lírico dedicada 
a Játiva y sus mujeres en 1877; Po-
bra Eixátiva!, editada el 24 de juliol 
de 1879; Cuatre flors o margarites al 
finchits patriótes qu’es mostren re-
flactaris á la llum de gas i Consèrts 
flamencs, tots ells de 1879 any que 
també publica en huit pàgines en 
quart Gran Fira en la ciutat d’Eixátiva 
en los dies 15, 16 y 17 del mes d’Agost 
de 1879 on s’oferien nombroses dades 
estadístiques i el programa de la Fira 
d’aquell any, començant el fullet amb 
els versos:
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tenim per armoniós…

Blai Bellver sempre va estar impli-
cat als esdeveniments festius que es 
commemoraven a la ciutat, imprimint 
el programa de les festes de Xàtiva, 
que es van celebrar quan la pacifica-
ció d’Espanya i de la causa nacional 
que va triomfar en 1840.

Als seus obradors s’imprimiren nom-
brosos programes de festes. Així en 
1843 realitzà el que havia de solem-
nitzar la proclamació i jura de Na 
Isabel II com a Reina Constitucional 
editat a quatre pàgines en foli; en 
1846 edita el programa dels festejos 
públics amb els quals la nostra ciutat 
celebra les noces de Sa Majestat la 
Reina Na Isabel II amb el Senyor In-
fant d’Espanya En Francisco d’Assís 
de Borbó i el de la Senyora Infanta 
Na Maria Luisa Fernanda amb S. A. 
el Duc N’Antonio de Montpensier.

Altres poesies escrites i editades per 
Bellver foren: Mis pensamientos so-
bre los retratos i aquella que més ens 
interessa, el tema que ací al present 
treball tractem, en relacionar aquest 
xativí amb les falles: La Creu del Ma-
trimoni, l'any 1866. Entre els sainets 
que va crear amb la seua ploma so-
breïxen: Els secanistes de Bixquert o 
al vell carabassa en ell, en tres actes, 
amb la col·laboració del Sr. Palan-
ca i Batiste Moscatell o la Mona de 
Pasqua.

Des de 1890 són els seus successors 
els que li donen continuïtat al nego-
ci de la impremta, assumint la gestió 
d’aquesta.

L’autor Ribelles Comin en la seua Bi-
bliografia de la llengua valenciana 
en quatre toms editada en Madrid 
(1915-1978) en el IV, pàgina 342 cita:

Versos col·locats en la falla del ca-
rrer de Sent Narcís, la vespra de Sent 
Chusep en el añ 1850.

Una fulla sense peu d’impremta, que 
duu impreses, sense nom d’autor, cinc 
decimetes, un Eco i una quarteta. En 
valencià. Exemplar de la Biblioteca 
Municipal de València, enquadernat 
juntament amb el fullet de la Creu del 
Matrimoni de Blai Bellver Tomàs, de 
Xàtiva.

Com en la Creu del Matrimoni, en 
aquesta hi ha un aclariment que diu:
Este anunci o reclam (dónenli vostés 
el nom que vullguen) l’ham escrit en 
la nostra llengua o dialecte, perque el 

La més gran Fira del món
la més antiga quiçá,

pues diuen que Faraon,
ja en ella un’aca comprá.
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Aquesta circumstància i que els ver-
sos al·ludeixen a la falla de Sant 
Narcís, de Xàtiva (sic)  - cal dir que 
mai ha estat retolada cap plaça ni 
carrer a Xàtiva amb aquest nom-  li 
fan aventurar que l’autor, a la vega-
da que impressor del text, siga Blai 
Bellver, convertint-lo erròniament en 
el precursor del llibret de falla, uns 
anys abans que Josep Bernat i Bal-
doví a qui si se li reconeix ser l’inicia-
dor d’aquest gènere literari, escrivira 
aquell altre que contava la història 
d’El conill, Visenteta i Don Facundo, 
per a la falla de la plaça de l’Almodí 
de València, en 1855 on plasmava a 
la part final aquests versos:

En lo mig d’esta placeta
al costat de l’Almodí

miren vostés quina feta
ha cremat el poble hui

el conill de Vicenteta

Per altra banda el professor Vicent 
Simbor Reig en Els origens de la Re-
naixença Valenciana, número tres de 
la col·lecció Monografies i assajos de 
l’Institut de Filologia Valenciana de la 
Facultat de Filologia de la Universitat 
de València, també fa referència a 
aquest tema en el punt 2.3.6 Inici dels 
llibrets de falla, de la següent forma; 
1950.- Aquest any s’enceta també un 
nou gènere literari popular: el llibret 

Chent sens cholla i chulla, chilla,
Qui despunta espanta, espenta,

Y algun pillo, polla pilla,
Pues a tanta tonta tenta.

A Xàtiva a mitjan segle XIX a cada 
cop més, arribaven les notícies que 
a València es anava fent una festa 
on es cremaven falles al bell mig del 
carrer en la vespra del dia de Sant 

de falla, nascut a la ciutat de Xàti-
va. L’iniciador fou el xativí Blai Bellver 
i Tomàs, poeta festiu, amb els seus 
Versos col·locats en la falla del ca-
rrer de Sent Narcís, la vespra de Sent 
Chusep en el añ 1850. Xàtiva. Vet ací 
una petita mostra del primer llibret de 
falla: una quarteta en paronomàsies 
noves o de repiquet, explicant lo que 
sol pasar esta nit:
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Josep, cosa que s’escampa i divulga 
popularment, per la facilitat que tro-
ben aleshores els socarrats per des-
plaçar-se fins a la capital, gràcies a 
la construcció d’una línia de ferroca-
rril que apareix en aquells anys, can-
viant els costums de la gent.

Açò va estat possible pel projecte i 
posterior construcció d’una línia de 
ferrocarril entre el Grau de València i 
Xàtiva que ens permet deduir perquè 
la nostra ciutat fou la primera pobla-
ció, tret de la capital, on comença a 
gestar-se la festa fallera i amb ella 

Aquesta va ser la tercera línia ferro-
viària que se construïa en Espanya, 
després d’haver-ho fet les de Barce-
lona-Mataró i Madrid-Aranjuez. La 
consecució d’aquesta notable millora 
als mitjans de transport va possibilitar 
una major fluïdesa de les comunica-
cions amb el cap i casal.

El 20 de desembre de 1854 el ferro-
carril arriba a la ciutat de Xàtiva, ins-
tal·lant l’estació en un ramal de la via 
que després serviria, en part, per a la 
construcció de la línia d’Alcoi.

En les primeries s’establiren quatre 
trens diaris d’anada i tornada, un 
d’ells especial proveït de primera i 
segona classe, sent les tarifes entre 
16 reials el bitllet més car i 8 reials el 
més econòmic, de tercera classe.

Des del mateix moment que els veïns 
de Xàtiva comencen a tindre la pos-
sibilitat de desplaçar-se fins a Valèn-
cia de forma més ràpida i còmode de 
com ho anaven fent, perquè abans 
l’únic mitjà de transport col·lectiu 
existent eren les diligències i les tar-
tanes, arrossegades per cavalleries, 
la població de Xàtiva comença a vi-
sitar la capital amb més freqüència, 
aprofitant per a fer-ho majorment al 
transcurs de les festes, entre elles les 
falleres, motivats pels comentaris que 

l’afició a plantar falles, adelantant-se 
així a altres ciutats de la província de 
València, com Gandia, Alzira, Torrent, 
Sagunt,…
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al voltant dels monuments de cartó 
amb figures realitzen aquells que ja 
els han vist a València. La prolífica 
anada i tornada que es produeix al 
voltant del 19 de març provoca en la 
població xativina el desig d’instau-
rar ací aquella festa, que un bon dia 
apareixerà per primera vegada, pos-
sibilitada pel fet que hi ha a Xàtiva 
una persona que ha conegut les falles 
a la mateixa capital des de menut, 
que a més a més es donada a es-
criure textos i per arredonir-ho tot en 
aquest aspecte, és impressor profes-
sional: Blai Bellver i Tomàs, que ales-
hores compta amb 54 anys d’edat, a 
qui l’atrau molt els aspectes festius i 
satíric-literaris, tot el que, sens dubte, 
possibilita el naixement de la primera 
falla a Xàtiva.

En març de 1865 apareix a Xàtiva la 
primera falla plantada més enllà de 
la ciutat de València. Es tracta d’un 
cadafal que es munta a la plaça de 
la Trinitat, construït pel fuster del barri 
Jaume Garí Fabregat nascut al vol-
tant de 1832. Anys després, en 1882 
aquest professional de la fusteria 
demana permís municipal per tras-
lladar-se fins a la mateixa plaça per 
instal·lar allí l’obrador, concretament 
al portal número 6. Aquella falla va 
rebre el nom de la plaça, coneguda 
així per estat ubicat en ella el convent 
dels frares Trinitaris, encara que anti-
gament també se la va conéixer com 
a plaça de Santa Llúcia, quan esta-
va l’església del convent dedicada a 
aquesta santa, la qual imatge, en for-
ma d’estatueta va figurar al pinacol 
de la font gòtica fins que un dia fou 
derruïda pels partidaris de la I Repú-
blica Espanyola.

La plaça, situada relativament a prop 
d’on estava l’obrador de Blai Bellver, 
era i continua sent, de les més belles 
i entranyables de la ciutat, trobant-se 
franquejada pel Palau d’Alarcó i lluint 
al bell mig d’ella una font d’estil gòtic 
de huit xorros construïda al segle XV, 
de la que brollava l’aigua transporta-
da fins a la ciutat pel canal de Bellús 
des de l’Estret de les Aigües.
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Segons ha quedat reflectit al fullet im-
prés aleshores per a publicitar la fa-
lla, encapçalat pel títol: Versos alusius 
a la peixca del Aladroch, representà 
en la Falla de la plasa de la Trinitat 
i plasmat en una fulla en foli a dues 
columnes, editada en la impremta de 
Blai Bellver uns quants aficionats a 
la pasta de buñols volent obsequiar 
degudament al Patricarca Sent Chu-
sep, han constuit una falla plena de 
amor i borumballes que representa 
LA PEIXCA DEL ALADROCH.

En aquest fullet els fa la descripció de 
la falla i del tot de la funció, explicant 
des del contingut i crítica fins al pro-
grama de festes per a la diversió del 
promotor i del veïnat.

Així, el mateix dia es realitzava la 
plantà i la cremà de la falla. Es re-
partiren fullets als quals figuraven 
impresos uns versets que donaven 
complida explicació de tot allò que 
es criticava al cadafal: actuant de 8 
a 10 de la nit la Banda de la Música 
Nova, amb un escollit repertori; així 
mateix no faltaren els sons del tabalet 
i de la dolçaina per alegrar al veïnat. 
La plaça de la Trinitat per a aquest 
dia va ser dotada amb il·luminació 
extraordinària proporcionada per fa-
nals i torxes. Després de la cremà, els 
festejos del dia van finalitzar amb la 

disparada d’un castell de focs d’ar-
tifici.

El tema que tractava la falla fou el 
de les primeres picoretes d’amor que 
experimentaven els joves en arribar a 
la pubertat. Per un llag que semblava 
ser -segons l’autor del text- d’aiguar-
dent, amb algun que altre bunyol, na-
vegava una góndola carregada amb 
senyoretes molt educades, les quals 
anaven aprovisionades de canyes de 
pescar, llançant els amets a uns jo-
ves, representats per una espècie de 
peixos, coneguts ací com a aladrocs, 
que anaven surant per damunt del 
llac. En altres escenes de la falla es 
van exposar figures femenines, totes 
elles vestides amb elegància, que 
simbolitzaven, cadascuna d’elles, les 
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diverses arts utilitzades en aquell mo-
ment per a pescar nuvis.

De segur que van quedar tan entu-
siasmats amb el resultat i l’accepta-
ció per part dels veïns de la plantada 
d’aquella primera falla a Xàtiva que 
decidiren, l’any següent, festejar el 19 
de març organitzant un altre variat 
programa d’actes i plantant nova-
ment a la ciutat socarrada un cada-
fal, aquesta vegada criticant la insti-
tució matrimonial.

De la mà de Blai Bellver i a la ma-
teixa plaça que s’havia posat un any 
abans, es projecta exhibir i cremar 
una altra falla que duria per lema: La 
Creu del Matrimoni, on el condiment 
picant, que sempre ha estat present 
a la sàtira que es plasma a les fa-
lles, tenia un notable protagonisme. 
Ja l’any 1855 el suecà Josep Bernat 
i Baldoví aboca tota una càrrega 
d’erotisme provocador, escrit en to 
moralitzador i amb la rima dels versos 
senars 1-3-5 per un costat i els parells 
2-4 per l’altre, en referència al Conill 
de Vicenteta al seu llibre-conte-relat:

en este món de Caifàs
sempre paga qui no deu,
Jo no se si m’entendràs,

pero al vendre, filla el teu,
pensa un poquet lo que fas.

Al projecte, l’escriptor idea un con-
te fantàstic i el programa i descrip-
ció de les escenes que emboltaran la 
dita falla, el qual s’edita en la pròpia 
impremta de Bellver, instal•lada al 
carrer Vallés.

La composició de les escenes que 
tenien previstes per a configurar-la, 
quedaren descrites al llibret:

La falla qu’en est’añ ham construit 
es coqueta á no poder mes, per-
que té cuatre cares. La formen dos 
bases cuadrades: la primera té 20 
pams de estensió i 6 d’altura; la 
segon 8 en 6. En el sentro d’esta 
segon basa s’eleva un pedestral 
sobre el que descansa un grup 
imitat á pedra, el que representa la 
Creu del Matrimoni. En les cuatre 
cares d’este pedestal hia escrits els 
versos siguients:
Del matrimoni la creu
cuan la dona es molt llaugera,
mes pesá la encontrareu
que una mola farinera.…

En la superfisi de la gran basa pri-
mera s’encontren els cuatre grups 
que representen atres tantes esce-
nes matrimonials, tretes del natural 
per mich de la fotografía. Y á fi de 
qu’els curiosos devots qu’acudeix-
quen á contemplar estos grups pu-
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guen comprendre el misteri gochós 
ó dolorós que cada u d’ells repre-
senta, acompañen al fi d’este llibret 
uns eixersicis, … Esperem, pues, 
que la impresió qu’esperimente el 
cor dels espectadors els conduirá a 
fer un verdader propósit de no re-
presentar al viu algunes de les ese-
nes qu’els exhibim.

També el programa d’actes previst 
per al dia que anava a plantar-se i 
cremar-se la falla  -aleshores era la 
vespra del 19 de març-  quedava re-
flectit a les fulles d’aquell llibret de 
Blai Bellver:

Esta falla quedará alsá per a la pú-
blica contemplasió la vespra de 
sent Chusep, desde les set del matí 
hasta les nou de la nit. A les set de 
dita nit el tabalet i la sonsaina anun-
siarán la proximitat de la festa.
A les huit la música nova comensa-
rá a tocar lo millor del seu repertori 
musical. 

No tot serán tocatetes,
pues també alguna vegá,
pesa tindreu obligá
de flautí y de castañetes.

Despues de preparats els ánimos 
dels espectaors, que no estiguen 
sorts, per la música qu’els haurá en-

trat per les orelles, s’ensendrá un 
castell de focs artifisials que mos ha 
embiat desde Londres una paisana 
nostra, que li dihuen Pepa, volent 
en este obsequi donar mes lluiment 
á la funsió.

Del mérit d’este Castell no podem 
dir altra cosa mes que,à la simple 
vista, pareix un orgue de pitos y 
flautes y cascabellicos empaperats.
Despues de cremat se cantará la 
siguient alegre y divertida lletreta, 
composta expresament pera esta 
funsió.

Vinga el dimoni
y á poc á poc
al matrimoni
pégueli foc.
…
Ultimament, vindrá el inventor de la 
falla (el dimoni) a pegar-li foc, y ója-
la que, después de consumida, en-
contrem entre el caliu feta sendra, 
la llavor dels visis, pera que la so-
sietat es vecha lliure d’eixa abomi-
nable corrupsió que, com el cáncer, 
tot ho destruix, á la manera qu’el 
rabo aniquila i mata els favars.

Els dibuixos que s’utilitzaren per 
il·lustrar el llibre foren realitzats per 
Manuel Bellver Tomás, germà de Blai, 
que va aconseguir fama com a gra-
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vador per haver fet bastants treballs 
de reconeguda vàlua. Aquesta per-
sona va col·laborar sense ànim de 
lucre en l’escola nocturna d’adults de 
Xàtiva ensenyant als alumnes a de-
pendre l’art del gravat. Els seus di-
buixos van fer les delícies dels seus 
contemporanis en veure en aquelles 
làmines unes obres dignes de ser 
contemplades amplament per la pul-
critud i delicadesa que l’artista trans-
metia a les seues creacions.

Les lletres de motle utilitzades en la 
composició dels titulars del text de La 
Creu del Matrimoni que componen la 
paraula Falla de la portada del llibre i 
de la primera fulla, les quals figuraven 
adornades amb una espècie de flors 
de sis pètals, van ser realitzades per 
ell conformant els tipus.

En l’ordre literari, La Creu del Matri-
moni va ser escrita en quart, constant 
de 60 pàgines; el seu autor anava 
ideant i escrivint el conte a les fulles 
de paper mentre restava al seu obra-
dor, bé en l’oficina, bé entre les caixes 
de fusta de l’interior. Allí al costat dels 
treballadors, Blai Bellver s’inspira i 
a ploma va omplint les pàgines que 
componen aquest conte fantàstic, 
programa i descripció de les escenes 
que representa aquesta falla en la 
plaça de la Trinitat en 1866.

Comença amb uns versets, avançant 
la possibilitat que al lector li donen 
calfreds en fer la lectura del llibre, 
així com disculpant-se pels possibles 
errors que poguera ocasionar el seu 
limitat domini de la llengua valencia-
na.

Escriu també uns versets al·lusius a 
allò que li pot ocórrer a les persones 
que sense permís literari de l’autor in-
tenten manipular-lo. Així és com, amb 
humor i socarroneria, ens adverteix:

A l’home perseguirem
hasta esclafarli els merengues;

si es dona…. la espolsarem
pues la lley li aplicarem

en tots els seus pelendengues.
I després per a justificar la respon-
sabilitat que com autor del text té 

ell davant la justícia, ens plasma 
en negre sobre el groc del paper, 

aquests altres versets:
Per la carn i l’abaecho

que mesclat hiá en el paper
respon de fet i per fer

qui firma… com un barbecho,
el impresor,

Blay Bellver

Abans d’arribar al conte pròpiament, 
introdueix unes advertències interes-
sants en les quals dona a conéixer 
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els motius que l’impulsen a escriure 
aquest llibre, que foren publicitar i di-
vulgar la falla de la plaça de la Trini-
tat amb la finalitat de fer arribar a tots 
els seus conciutadans, mitjançant la 
seua ploma, el motiu d’allò que con-
tenia en les seues escenes i més am-
plament la mateixa festa de les falles 
que anava implantant-se a Xàtiva 
provinent de la capital.

Anuncia també, la possible indiges-
tió que aquest llibre potser ocasione 
a més d’una persona que amagada 
darrere una falsa aparença espiritual, 
en realitat siga un materialista des-
mesurat.

Blai Bellver fa una aclariment davant 
la possibilitat que hi haja qui pense 
que darrere de cada frase o paraula 
existisca una doble intenció: per això 
ell aclareix que anomena al pa, pa 
i al vi, vi, manifestant a més que els 
dibuixos del llibre indiquen de forma 
ben nítida la significació vertadera de 
les paraules que els acompanyen, la 
qual cosa es fa palesa en uns versos 
que finalitzen així:

qu’en el món hui s’acostuma
a pendreu tot … per ahon crema.

A Xàtiva, La Creu del Matrimoni, es 
podia trobar a la venda, per 50 cèn-
tims, en la mateixa impremta i llibre-

ria de Blai Bellver del carrer Vallés 
i també en la fusteria de Chaume 
Garí, al carrer de l’Àngel. En la con-
traportada uns versets aconsellaven 
als possibles compradors:

Qui vulga penes curarse
sinse colps de sangoneres,
d’este llibret deu armarse

pera curarles de veres.
Pues el trist, sinse empobrirse

ni suchectarse a dieta
pot riures i divertirse

gastantse… micha peseta.
Regalarlo, no volem,

pues penes inveteraes,
tots en el mon ya sabem

que no se curen de baes.
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El llibre de la falla de la plaça de la 
Trinitat, es va imprimir i posar a la 
venda dies abans del 19 de març, sent 
concretament el dia 12 d’aquell any 
quan va arribar un exemplar a mans 
de l’arquebisbe de València, càrrec 
que aleshores ocupava Mariano Ba-
rrio Fernández, natural de la ciutat de 
Jaca situada als Pirineus de la pro-
víncia d’Osca, el qual després de la 
seua lectura, va manar s’editara al 
Butlletí Eclesiàstic del 15 de març, una 
carta pastoral condemnant-lo dirigi-
da als fidels i al clero de Xàtiva. El 
text d’aquella carta es va publicar el 
16 de març al Diario Mercantil, dient:

GACETILLA GENERAL
FOLLETO. El Boletín Eclesiástico ha 
publicado la siguiente carta pasto-
ral:

A los señores arzipreste y clero, al 
ilustre alcalde y ayuntamiento, a los 
fieles todos de la ciudad de Játiva, 
y a todos nuestros diocesanos salu-
damos cariñosamente en Jesucristo 
y hacemos saber:

Que hace tres dias nos ha sido re-
mitido desde esa ciudad llamando 
nuestra especial atención, un folle-
to, impreso en la misma, parte en 
valenciano, parte en castellano, ti-
tulado LA CREU DEL MATRIMONI, 

representà en la Falla de la Plasa de 
la Trinitat en l’añ 1866. Como era 
natural procuramos en el instante 
verle y enterarnos de su contenido: 
os confesamos sinceramente que su 
lectura nos causó una sorpresa muy 
triste y nos afectó muy amargamen-
te. Quisieramos encontrar un títu-
lo o un fundamento siquiera fuese 
débil para excusar en buen terre-
no la intención de su desconocido 
autor, pero desgraciadamente no 
lo encontramos. Ni su lenguaje, ni 
su objeto, ni sus tendencias o fines 
abogan nada en su favor. Él marcha 
por encima de todas las considera-
ciones del recato, del pudor, de la 
moralidad, de la decencia, del res-
peto a la muger, al matrimonio, a 
las personas morigeradas, al celiba-
to, al clero, y ora con el estilo sar-
cástico, ora con chistes y equivocos 
muy malsonantes, zahiere, ridiculiza 
y alicienta a la impureza, a la lasci-
via, semblando la desconfianza para 
con la muger y queriendo alejar del 
matrimonio.

Semejante producción, os volve-
mos a repetir, nos causó muy hon-
da pena, no solo por su autor, sino 
porque haya sido impresa en una 
ciudad tan religiosa como Játiva y 
principalisimamente por el graví-
simo mal que puede introducir en 
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el seno de las familias y de los pue-
blos.

No conociendo todavía bien el le-
mosín valenciano, ni pudiendo 
apreciar debidamente la mayor o 
menor malícia de las frases o pala-
bras equivocas no hemos querido 
afianzarnos en nuestro propio jui-
cio, y como en todo deseamos el 
mayor acierto, hemos encargado la 
lectura, revisión y censura de seme-
jante folleto al sínodo respetable de 
personas imparciales de muy cono-
cida ilustración y virtud, versadas en 
el idioma del país, como naturales 
del mismo.

Pues bien, amadísimos hijos nues-
tros, el ilustrado sínodo corres-
pondiendo eficazmante a nuestra 
confianza, no solo ha corroborado 
nuestro parecer, sino que al expre-
sar su censura nos dice: “que el es-
crito que nos ocupa es un conjunto 
de palabras y escenas de las más 
repugnantes, que no pueden me-
nos de ofender los oidos, no tan 
solo de las personas timoratas, sino 
también de aquellas que recuerden 
ser cristianas y profesar una religión 
que condena la impureza, y amena-
za con penas muy severas a quien 
causa la ruina de su prójimo con 
sus palabras o con sus ejemplos; y 

es de notar, añaden los censores, la 
falta de piedad del folletista que se 
propone obsequiar al patriarca San 
José, esposo de María Santísima, 
madre de la pureza misma, obse-
quiarle dicen, con una representa-
ción de tan repugnante naturaleza” 
y concluyen censurando este des-
graciado folleto de erético, impio, 
escandaloso, obsceno, inmoral, 
injurioso al matrimonio, al estado 
eclesiástico, al celibato y a las per-
sonas piadosas y timoratas.

Nos, pues, prohijando la censura en 
todas sus partes, prohibimos la lec-
tura, y condenamos con todas las 
calificaciones mencionadas el folle-
to titulado “La Creu del Matrimoni, 
representà en la falla de la plasa de 
la Trinitat en l’añ 1866”. Prevenimos 
a los señores curas que lean y hagan 
saber esta nuestra carta de prohici-
bión desde el púlpito, en el primer 
dia festivo, a los fieles todos; encar-
gándoles que los ejemplares que 
tengan en su poder los entreguen 
a su párroco respectivo o confesor 
para que nos los remita. Suplicamos 
encarecidamente al ilustre señor al-
calde y ayuntamiento de Játiva, por 
las entrañas de Jesucristo, no per-
mita se representen en ese suelo 
tradicionalmente religioso y moral 
las impúdicas escenas que contiene 
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el folleto que acabamos de conde-
nar.

Padres y madres de familía, hom-
bres de todas clases y opiniones, 
escuchad por un momento la voz 
paternal de vuestro amante arzobis-
po; y haciendo abstracción de vues-
tras opiniones, con la mano puesta 
sobre vuestra conciencia, decidnos, 
¿Puede jamás la moralidad ser ilus-
tración? ¿La falta de pudor y de 
recato podrá ser nunca virtud a 
los ojos del hombre honrado? ¿La 
licencia en todos los terrenos inclu-
so en la prensa no es el tirano que 
mata a la libertad?. Si se siembra la 
desconfianza respecto la muger, si 
se aleja a los hombres del matrimo-
nio, ¿cuál será la fuente cristalina 
que traiga a la sociedad los víncu-
los dulces de la familia y del amor? 
¿Será el amancebamiento? ¿Será la 
prostitución?.

¡Ay amadísimos de nuestra alma! 
considerad las consecuencias funes-
tísimas de la lectura y publicación 
del folleto que acabamos de con-
denar, y de otros de esta clase. Vo-
sotros sabeis cuan dulce es para vo-
sotros mismos imprimir en la frente 
o mejilla pudorosa de vuestros hijos 
un inocente ósculo de vuestro pa-
ternal cariño. Sois, pues, los prime-

ros interesados en la conservación 
a toda costa de ese hermoso pudor 
de vuestros hijos. Trabajad, pues,  y 
ayudadnos muy eficazmente, a que 
ni este folleto ni otros semejantes 
arrebaten del seno de vuestras fa-
milias la inocencia y la virtud. Tras 
de ese robo inhumana está quizas 
la prostitución de vuestras hijas, la 
salud de vuestros hijos, tal vez la in-
felicidad de toda la familia.
Vuestro amante arzobispo quiere 
para vosotros el bien, y lo pide al 
Señor todos los días en el Santo Sa-
crificio de la Misa. No puede dejar 
de hacerlo, porque por la voluntad 
de Dios es vuestro pastor, vuestro 
padre espiritual, y os ama con la ter-
nura de su corazón.

Dado en nuestro palacio arzobis-
pal de Valencia a quince de Marzo 
de mil ochocientos sesenta y seis. 
– Mariano, arzobispo de Valencia 
– Por mandato de S.E.I. el arzobis-
po mi señor: Bernardo Martín. Can. 
Dig. Scrio.

L’autoritat eclesiàstica va pregar a 
l’Alcalde de Xàtiva, aleshores En 
Vicente Pérez, que no permetera la 
representació de les impúdiques es-
cenes a les quals es feia referència 
al llibret, el qual prec esperava no 
fora desatés, i a més, va requerir la 
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intervenció del Capità General de 
València, que era qui tenia la màxi-
ma potestat per atorgar en aquella 
època l’autorització a l’Alcalde per-
què aquest permetera o no la ins-
tal·lació de falles al carrer, actuant 
així de mediador en el tema de la fa-
lla de la plaça de la Trinitat, sent per 
aquest motiu que va dirigir a l’Alcalde 
Constitucional de la ciutat de Xàtiva 
el següent ofici:

Habiendo llegado a mi noticia se 
prepara en ese punto una falla que 
debe tener lugar en la víspera de 
San José, titulada, La Creu del Ma-
trimoni para cuya representación se 
ha publicado un folleto programa 
descripción de sus escenas, sin que 
para ello se haya solicitado autoriza-
ción alguna, he venido en prohibir 
la representación de la expresada 
falla, bajo la más estrecha responsa-
bilidad de V. al propio tiempo que la 
circulación del folleto, disponiendo 
V. se recojan todos sus ejemplares y 
queden a mi disposición.
Del recibo de esta comunicación y 
de quedar cumplimentada me dará 
V. parte por escrito.
Dios guarde a V. (…). Valencia 15 de 
marzo de 1866.

La recepció d’aquest ofici en l’Ajun-
tament de Xàtiva, de segur va su-

posar una sorpresa per a l’autoritat 
local, degut que l’autor del text i del 
tema criticat en la falla, l’impremter 
Blai Bellver, era persona molt cone-
guda i estimada en tots els estaments 
de la localitat. És per això que cal su-
posar no s’acompliria l’ordre taxati-
vament, sent solament 34 els llibrets i 
19 els fullets de La Creu del Matrimoni 
que es van retirar de l’interior de la 
impremta. Això a més a més que la 
distribució de l’edició ja es trobava al 
carrer, possibilitaren que arribara als 
ciutadans de l’època i generacions 
posteriors. L’ordre de retirada dels 
exemplars decretada per l’Alcalde 
indicava:

Alcaldia Constitucional de Játiva 16 
de marzo de 1866.

Para cumplir por lo que se proviene 
por el Exmo. Sr. Capitán General de 
Valencia, en el anterior oficio consti-
tuyase esta Alcaldia en el estableci-
miento de D. Blas Bellver, en el que 
se ha impreso el folleto explicando 
las escenas de la hoguera que de-
bia quemarse en la víspera de San 
José, y cuyo propietario parece ser 
uno de los que preparan aquella, y 
entérese al mismo de la  prohibición 
de llevarla a efecto, decretada por 
dicha autoridad militar, prevengale 
que bajo su más estrecha responsa-
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bilidad cumpla la expresada orden 
y recojanse en el inmencionado es-
tablecimiento, único puesto en que 
esta Alcaldia tiene noticia que los 
haya para la venta, cuantos ejem-
plares se encuentren del referido 
folleto, los cuales quedaran deposi-
tados a disposicion del Exmo. Capi-
tán General, de conformidad con lo 
que ordena.

Firma de l’Alcalde, Vicente Pérez
Firma del Secretario, José Ordeig

A l’ordre abans citada, va continuar 
la confecció de la diligència perti-
nent, del tenor literal següent:

Diligencia. Seguidamente el Sr. D. 
Vicente Pérez, Alcalde Constitucio-
nal de esta ciudad , se ha constitui-
do con mi asistencia y la del aguacil 
Antonio Lurbe, en el establecimien-
to tipográfico de D. Blas Bellver, y 
hallándose este presente ha sido 
enterado del contenido del oficio 
que encabeza las presentes dili-
gencias y le ha prevenido de dicha 
autoridad que bajo su más estre-
cha responsabilidad deje sin efecto 
la exposición de la hoguera y que 
haga entrega en el acto de cuantos 
ejemplares tenga del folleto que ha 
impreso explicando las escenas de 
aquella. El referido Blas Bellver ha 
quedado enterado del todo y ha 
presentado al Sr. Alcalde 34 ejem-
plares del folleto indicado y 19 del 
prospecto en que se anunciaba 
asegurando que eran estos todos 
los que le quedaban. Acto continuo 
mandó su señoria al expresado al-
guacil que practicara un reconoci-
miento a la imprenta y en la tienda 
para averiguar si había otros, y ha-
biendo manifestado este, después 
de cumplido, que no había hallado 
ninguno, dispuso el Sr. Alcalde que 
los 34 ejemplares del folleto y los 
19 del prospecto presentados por 
D. Blas Bellver, fueran llevados a la 
Casa Consistorial, lo cual verificó, el 
mencionado alguacil y se expendió 
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esta diligencia, que firman todos los 
concurrentes en ella, en dicha ciu-
dad y dia. De que certifico. 

Firma del Alcalde, Vicente Pérez
Firma del Secretario, José Ordeig
Firma del Impresor, Blas Bellver
Alguacil, Antonio Lurbe
Alcaldia Constitucional de Játiva 16 
de marzo de 1886
Dese cuenta al Excmo. Sr. Capitán 
General de Valencia del resultado 
de estas diligencias.
Vicente Pérez
José Ordeig

Diligencia. Certifico: Que con fecha 
de hoy ha dirigido el Sr. Alcalde al 
Excmo. Sr. Capitán General de Va-
lencia el oficio que determina el an-
terior decreto, y que han quedado 
depositados en esta casa consisto-
rial los folletos y  prospectos en-
tregados por D. Blas Bellver, según 
acredita la precedente diligencia, 
las cuales ha puesto la primera de 
las expresadas autoridades a dispo-
sición de la segunda. Játiva dicho 
dia.
José Ordeig.

La Creu del Matrimoni, dins d’aquest 
gènere literari, va arribar a ser el lli-
bret més popular de tots els que 
s’editaren en aquesta època; el tema, 

la satirització de la institució familiar 
i la prohibició de l’exposició en la via 
pública de Xàtiva de la falla que allí 
s’explicava, va produir que la seua 
publicitat es difonguera per tot arreu 
del nostre territori.

Cal pensar que l’Ajuntament en 
acompliment d’una ordre superior, no 
deixara plantar la falla d’aquell any 
en la plaça de la Trinitat. Al voltant 
de l’acompliment d’aquesta ordre no 
hi ha documentació que manifeste si 
efectivament no es va plantar la falla 
aquest any, però si que de l’existent 
a l’Arxiu Municipal que ací hem re-
produït tant la professora d’història i 
investigadora Isabel Salas Martínez 
com el també professor Germán Ra-
mirez Aledón dedueixen que difícil-
ment es pot pensar desobeïren un 
mandat superior com aquest. El fet 
que ens haja arribat el text del llibre 
a les generacions posteriors és el que 
fa que el dubte sempre haja estat 
present, però no és el mateix amagar 
uns exemplars de llibret a qualsevol 
racó de casa, que tot un cadafal de 
falla que té la seua funció a la via 
pública.

A l’Arxiu Municipal de Xàtiva es troba 
un original de La Creu del Matrimoni, 
de 1866 dins el Fons Sarthou, FS-286.
En 1973 es va fer una edició facsímil 
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d’aquest llibret imprés per l’Editorial 
Curial, de Sueca, formant part d’una 
col·lecció anomenada Lletra Menu-
da.

Després, en 1982 , és la comissió de la 
Falla Albereda Jaume I de Xàtiva qui 
torna a editar-lo, també en facsímil, 
coordinada per l’Equip Taüts.

Levante-EMV edita en 1990, conjun-
tament amb els exemplars del diari, La 
Historia de las Fallas on reprodueix a 
la part final d’aquesta, els textos amb 
diverses imatges dels gravats de la 
Creu del Matrimoni corrent a càrrec 
de Xavier Albiol l’adaptació, el qual 
assenyala les següents observacions 
sobre el text allí reproduït:

L’edició de La Creu del Matrimoni 
que el lector té a les mans només 
es diferència de l’original de 1866 
en alguns aspectes puntuals, modi-
ficats amb l’objectiu fonamental de 
facilitar la lectura al públic mitjana-
ment acostumat a llegir segons les 
normes ortogràfiques actualment 
en ús. Els canvis afecten les qües-
tions següents:

(1)Ortografia de les silbilants i les 
palatals.
(2)Accents, apòstrofs i guionets.
(3)Contraccions de preposicions i 

articles
(4)Grups consonàntics finals dels 
gerundis
(5)Alternança de u y v.
(6)Conjunció copulativa i.

Per tant, s’han conservat com en 
l’original tots els dubtes y vacil·la-
cions referents al sistema vocàlic, 
dígrafs, geminacions  i als aplecs 
consonàntics d’origen etimològic, 
amb al finalitat de preservar el va-
lor documental del text com a testi-
moni de la situació de la llengua en 
l’època en què fou publicat.

En 1998 la Junta Local Fallera de Xà-
tiva, edita un llibre que conté tot el 
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material escrit i imprés per Blai Bell-
ver que fa referència a les 3 falles de 
la plaça de la Trinitat de meitat del 
segle XIX, titulat: Blai Bellver. Trilogia 
fallera. La peixca del aladroch. La 
creu del matrimoni. Eclipses del ma-
trimonio i altres escrits, amb una in-
troducció de Robert Martínez i Canet 
i de Josep Lluis Marín i Garcia, dins la 
col·lecció Tipògraf.

En 2013 torna la Junta Local Falle-
ra a editar altre facsímil de la Creu 
del Matrimoni imprés en la Impremta 
Provincial de la Diputació de Valèn-
cia amb disseny i maquetació de 
Gràfiques Tormo, de Xàtiva.

L’any 1867, novament torna a plante-
jar-se plantar una falla, per tercera 
vegada, a la ciutat de Xàtiva i és al-
tra vegada a la plaça de la Trinitat. 
Blai Bellver descriu la seua temàtica 
en un llibret que consta de 6 fulles, 
foli en quart, realitzant la narració 
meitat en llengua castellana, meitat 
en valenciana.

Duia per títol: Eclipses del Matrimo-
nio, representados visiblemente en 
la hoguera de la plaza de la Trinidad 
en el año 1867.

El text del llibret comença dient, amb 
referència als fets ocorreguts l’any 

abans, conseqüència de la prohibició 
de La Creu del Matrimoni, el següent:

Antes que todo permítaseme 
dirigir cuatro palabras al público 
intolernate.
Si en serio a escribir me invitas, 
francamente te diré,
que mi musa sus visitas
háceme á la négligé,
De aquí que al ver la incitante,
zalamera y bulliciosa, 
dé yo á mis versos semblante
de alegre color de rosas.
Más hoy … por no dar pesares,
ni alterar agena calma,
mis versos, mas que cantáres,
serán lamentos del alma.
Yo, pues, fanático al verte,
por los cerros… de Belen,
digo, para allá en tu muerte,
resquiescat in pace, amén
Ya veis, queridos lectores, en qué 
círculo de tristeza me obliga á 
colocarme el temor de disgustar 
á la gente que no rie; á esos seres 
escrupulosos que no se regocijan, 
porque la severidad de su dulcísi-
mo carácter y triste fanatismo les 
ciega hasta el extremo de pre-
tender cerrarnos las puertas del 
cielo contra la voluntad de nuestro 
Dios. Y todo, por qué? Porque nos 
negamos á ocultar el rostro tras 
el engañoso velo de la hipocresía,  
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con cuyo criminal artificio intentan 
algunos disfrazar las flaquezas na-
turales del corazón;…
Así, pues, al hablar de estos Eclip-
ses del Matrimonio, que la hoguera 
representa, os prometo no alarmar 
vuestra moralidad, toda vez que es 
responsable mi conciencia.
Leed sin temor.
Desde aquella injusta carta, 
que al circular ella impresa,
rugir de hiena es que ensarta
en sus colmillos la presa:
Desde aquel candente escrito
lleno de palabras fieras,
me siento sin apetito
de dar lecciones severas.

Des de la pàgina número 5, el text 
del llibre està redactat en llengua va-
lenciana, exposant en forma narrati-
va distints passatges, inclús citant-ne 
alguns bíblics, amb una notable re-
tòrica. I així s’arriba a la pàgina nú-
mero 10 on descriu l’estructura de la 
falla i el programa de festes per a la 
vespra de Sant Josep:

Hora es ya, caballers, que apleguem 
à la descripció de la festa que mos 
ha d’alegrar en son dia, si el tiempo 
lo permite, (es dir, si no plou).
La falla en este añ es monumental: 
forma la sehua base una galeria en 
baluastres que resibix el segon cos 

en el que s’encontren els quatre 
grups ó cuadros plástics que repre-
senten altres tantes escenes ma-
trimonials, tretes del natural y á la 
llum de la lluna en els seus períodos 
de creixent i de menguant.
El primer cuadro representa la lluna 
de mel en tot el seu plé.- El segon, 
l’estat d’indiferensia, (menguant de 
la lluna de mel.)- El tercer, infideli-
tats de la muller, (eclipse parsial de 
la lluna.)- El cuart, consecuencies 
desastroses á que dona lloc la dona 
adúltera, (eclipse total de la lluna 
de mel.)
Esta falla podrà el public contem-
plar-la, vespra de Sen Chusep, des-
de les set del matí hasta les huit de 
la nit, hora esta en que es despara-
rá un castell de focs artifisials. Des-
pues de concluit s’encendrá la falla, 
la que será completament consumi-
da pel foc, á no ser qu’es presenten 
per a apagarlo les bombes d’alguna 
sosietat que s’atrevixca á asegurar 
la felisitat del matrimoni.
Vachen per despedida cuatre pa-
rauletes, que éls diem al ohuit, als 
que acostumen concurrir á les fun-
sions que no costen dinés el vóre-
les: les dirém en veu baixeta pera 
que no puguen oiro els forasters.
Al vore en molts la costum
de buscar en interés
diversions mes á la llum
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que no ataque als seus dinés;
Buscant també economia,
creem que son prou festetes
el dir-los en este dia
com al chiquets… ajonetes.
Y si hia que es queixe i clame
perqu’es pobra esta festeta,
qu’es fasa pendre… y que mame
del pesó d’una carreta.
Que mosatros, pos estem
empalagats d’estes miques,
desde huí, ya sols farem
 alguna festa… á les chiques.

Aquests dos versets finals que Blai 
Bellver va escriure per tancat el fullet, 
anunciaven, -sense saber fins on- 
allò que anava a esdevindre realment 
perquè durant una caterva d’anys 
posteriors no es feren festes de falles 
a Xàtiva, mancant els monuments de 
cartó i fusta a les places de Xàtiva el 
dia de la vespra de Sant Josep.

Després d’aquells tres anys del se-
gle XIX on, consecutivament, es van 
plantar falles a Xàtiva, desapareix 
l’afició per continuar fent-ne, perquè 

no existeix cap constància documen-
tal que acredite que la festa conti-
nuara realitzant-se amb monuments 
i programa com en aquells anys es 
va fer.

Així queda igualment expressat pel 
xativí Ventura Pasqual i Beltrán, en 
una col·laboració literària publicada 
al llibret de la Falla del Cid –abans 
Trinitat- en l’any 1946, on després de 
repassar les 3 falles del segle XIX 
plantades a Xàtiva i les circumstàn-
cies de la prohibició que es va exercir 
sobre La Creu del Matrimoni indica:

Perdiose luego la costumbre, acaso 
a consecuencia de este traspiés; 
pues en mi infancia, fuera de la del 
Bellveret que quemaban los carpin-
teros la víspera de su Santo Patro-
no, no había más fallas que “les 
fogueres de Sant Antoni”, hechas 
con cañas y cañots, que saltába-
mos imitando el salto de la garro-
cha, con una caña o simplemente 
dando brincos sin apoyo alguno.
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1940 - Foto d’una falla - AMX
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1960 -  Gegants i cabuts de la Festa del Corpus. Foto guanyadora d’un concurs de fotografía. - Titol: Tinc por! - AMX
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LA TORTUGA DEL GREMI DE FUSTERS

El Corpus, considerat en altres temps 
la festa més important del dogma ca-
tòlic, des de sempre se l’ha envoltat 
d’una fastuositat i solemnitat incom-
parable amb la resta de festivitats. El 
sentit teològic de la festa es centra-
va en l’adoració a l’Eucaristia, mos-
trant-la amb tota la seua puixança, 
dignitat i atributs pels «Carrers de 
Volta», tan sols una vegada a l’any, 
en una aparatosa i desbordant Pro-
cessó: el Dijous de Corpus. La parti-
cipació i l’ordre d’eixida de totes les 
associacions i autoritats de la ciutat 
es feia de manera jerarquitzada i or-
denada per categories, sent els gre-
mis els de major aportació al seguici 
processonal a base de: personatges, 
dansetes, carros triomfals, invencions, 
al·legories, muixerangues, contra-
danses, etc. 

El que més ens crida l’atenció, per 
considerar-los estrambòtics i fora de 
lloc, són els elements estranys de fi-
gures zoomòrfiques d’origen medieval 
que desfilen en la processó. L’expli-
cació potser que l’home, per arribar a 
captar la grandesa infinita del misteri 
eucarístic i mostrar el sentit sobre-
natural que representa, necessita de 
símbols per a definir una realitat abs-
tracta, una idea de difícil comprensió 
o uns sentiments que els sentits no 
perceben, i és per això, que utilitza 

Sebastià Garrido Rico

imatges i objectes fantàstics, mons-
tres, dracs, tarasques, cucaferes, 
serpents, lleons, etc. No cap dubte 
que totes les al·legories i símbols de 
la processó del Corpus tenen el seu 
equivalent històric a la Bíblia, amb un 
significat exemplar en les dues ves-
sants; la virtut (la gràcia) i el vici (el 
mal). Aquest últims, els del vici, estan 
identificats de manera general en tot 
tipus de monstres, als que se’ls tracta 
de dimonis amb poders para-natu-
rals. 

El primer animal repel·lent i pecami-
nós de la Història Sagrada ha sigut la 
serp, quan tempta la primera dona, 
Eva, al Paradís Terrenal. Aquest ani-
mal portador i creador del mal, el di-
moni, pel temps anirà adoptant for-
mes diverses, fins i tot, convertint-se 
en drac alat i passar a ser la pitjor 
bèstia de totes, l’encarnació del pe-
cat, de lo destructiu, de tot allò impur 
de l’ésser humà, de lo diabòlic i de 
l’enemistat amb el Creador. L’estudi i 
desenvolupament d’aquestes simbo-
logies admeses per l’Església i desti-
nades al culte sagrat, han sigut trac-
tades i recolzades perquè resultaren 
«dignes, decoroses i belles, signes i 
símbols de les realitats celestials>>. 
L’Església acceptava, i inclús promo-
via, tot allò que l’home creava amb 
el seu ingeni per glorificar Déu, i era 
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com imitar els designis del Creador, 
ja que les seues obres anaven desti-
nades a la formació dels infidels i a la 
seua instrucció religiosa. 

Amb aquesta visió transcendent de 
comunicació espiritual entre el ser 
humà i Déu, als símbols se’ls donen 
sentit i validesa perquè serveixen de 
vincles d’apropament al Salvador, al 
Redemptor. Tota la parafernàlia dels 
elements del Corpus que considerem 
en la vida quotidiana inadequats i 
burlescs com els «nanos, els gegants, 
les tarasques, el bestiari complet, les 
botargues, etc.», passaven a tindre 
una altra consideració i significació 
el dia de la processó general al re-

presentar el dogmes catòlics de difícil 
comprensió per al poble i sols així és 
com podien almenys conèixer-los. 
En aquest context hi ha que entendre 
la presència de la Tortuga dels fus-
ters en la processó del Corpus. Tan 
sols dos fotografies ens donen com-
plida idea de com era, sense a pe-
nes detalls; una retratada en la plaça 
de Sant Pere un Dijous de Corpus de 
principi del segle xx, amb molta xi-
calla al costat i l’altra en el Bellveret, 
molt a prop de l’ermita de Sant Josep 
abans de ser cremada en 1922 com 
una falla més. Documentació escrita 
queda, no molta, per saber el tipus de 
decimetes que repartien.
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VERSOS  DEDICATS A LA TORTUGA en el dia del Corpus del an 1874. 

Alerta en el tortugot, 
DÈSIMES. 

Pues com fa tems que no ha eixit, Está de fam abrasil; 
Per aixó camina al trot, Per vore si corrent pot El famolenc animal Calmar un pòc el seu mal, Hui que li donen 

gran solta, Berenanse per la volta De sireres un costal. 
La tortuga en este dia Va davant la prosesó Peganli algun coscorró Al pobre que d’ ella es fia; Y hasta 

lánchel que la guía Tira versos per lo vent, Pero tendra y hábilment, 
Pa que á chent que dorm de fresa La tortuga els fasa presa. ¡Vaja un ánchel inosent! 

La tortuga famolenca, En esta y atres funsions, Tot ho porta á revolcons, Y lo que no es traga ho trenca; 
Siga roba, caña ó brenca, Tot li es grat al poladar; IY cóm no li ha de agradar Tot asò á bestia lan fiera, Si 

el home crema en foguera Rics bens.... á nom del Altar! 
La tortuga está queixosa, Pues si algun bosi se traga, Diu qu’ en pròn suors bo paga Fenla correr com 

rabosa A la q es calmuda y sosa, Mentres va en la prosesó Qui vist de curt 6 en faldó Y misteris 
representa, Menja d’ ells y.... no es rebenta. ¡Eu, la tortuga te raó! 

anava damunt de la closca o en quins actes participaven. 
Calla, calla, tortuguela, Que cuan vinguen atres festes Yo buscaré un llepa-crestes, Doctorat en la 

etiqueta, Persona fina, discreta, Tiesa com el rey Herodes Y versá en festes y modes, Que sapia (pero 
sens mengua) Menejar sábia la llengua Pera que t’ unten les rodes. 

Pareix, tortuga inosent, Que t’hajes ruborisat Perque yo the proposat Una untura 6 emolient. Sápies, 
pues, que asò es corrent En tot poble laboriós; Podrá ser pöc relijós; Pero huf.... ni el sagristá.... (Vulle 

dirteu en castellà): Sin pagarle sirve á Dios. 
Yo no sé com l’ anchelet. Que tú portes en la esquena No l’achuda en la faena Al compás del tabalét; 

Será qu’ encara es tendrét, Y comprimit per les gáles Que li feren en les sales, No podrá, pera achudarte 
El fill de Venus y Marte Estendre llargues les ales. 

Pobra tortuga! Ta vida Vas pasan baix conja dura Sense gáles ni hermosura, Y allá olvida en ta guarida 
Sols el home de tu cuida Cuan venen festes al cas; Mes consolat; ya el riurás Cuan el progrés d’ estos 

dies, Al deixarmos sense vies Nos fasa anar al teu pás.

ARXIU MUNICIPAL

Si ens fixem en la proporcionalitat i 
estètica de l’animal no té cap valor 
per haver-se conservat com a peça 
museística. El valor hi ha que do-
nar-li’l pel significat que representa i 
el col·lectiu que la cuidava i proces-
sonava. 

Cas especial el trobem en el gremi de 
fusters, que encara que gradualment 

la majoria de gremis desaparegue-
ren a partir de les disposicions de les 
Corts de Cadis de 1812, el dels fusters 
van seguir corporativament actuant 
per lliure, sense regir-se per les anti-
gues ordinances ni altres disposicions 
reguladores laboralment. Perderen 
molts dels elements que pel costum 
treien en els actes més rellevants, 
així com les dansetes, de vegades el 
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Sant protector Sant Josep o altres in-
vencions o signes d’identitat, però en 
canvi es van significar com element 
diferenciador davant els altres gre-
mis amb la construcció d’una enorme 
i desproporcionada tortuga «a modo 
de galápago» que endavant, fins que 
fou cremada en 1922, era per als xi-
quets l’element més cridador de la 
festa perquè des de l’interior tiraven 
confits, amén de decimetes i cara-
mels. Per una informació documen-
tada i no repetir-nos, els remetem a 
l’estudi que Pepe Sanchis Martínez 
va escriure de manera detallada en 
el seu llibre Història de les falles de 
Xàtiva:

En les festes que el Gremi de Fus-
ters de la ciutat de Xàtiva celebra 
l’any 1922 en honor a Sant Josep, 
destaca la plantà d’una falla molt 
especial per tractar-se d’un cadafal 
format per una peça que antiga-
ment eixia junt als carros triomfals, 
coneguda popularment com La Tor-
tuga dels Fusters. Era de propietat 
d’eixe gremi, i havia estat partici-
pant en la Processó del Corpus i 
en altres de festes significatives de 
Xàtiva, com ara les dedicades a la 
Verge de la Seu, del dia 5 d’agost. 
La Tortuga va ser construïda en 1821 
i inaugurada l’11 d’octubre d’aquell 
any quan fou utilitzada en la desfila-

da commemorativa del dia que es 
celebrava l’aprovació i declaració 
de la Capitalidad de la Provincia de 
Játiva. El seu cost va ser de 200 rea-
les de vellón. 

Aquesta Tortuga, formada per una 
gran closca de fusta, que en la part 
superior duia una figura de Sant 
Jaume a cavall amb l’espasa alçada 
matant un musulmà, estava dota-
da de rodes, que li permetien ser 
arrossegada, bé des de dins, bé des 
de fora, per la força de les perso-
nes. Aquelles que ocupaven l’inte-
rior llançaven fulles de paper amb 
missatges per uns forats circulars 
que foradaven la closca; es conta 
que la il·lusió d’alguns xiquets era 
furtar-li el barret del cap a les per-
sones que anaven allí dins, quan 
aquestes s’asoma- ven pels forats 
amb l’intenció de prendre un poc 
d’aire fresc. 

Amb el transcorrer dels anys, l’es-
tructura de fusta de la Tortuga es va 
anar deteriorant notablement, arri-
bant a impossibilitar la seua partici-
pació en les processons. És per això 
que el Gremi de Fusters la va tenir 
guardada en la nau de l’Ermita de 
Sant Josep, situada allà en la costa 
del Castell, junt al Bellveret.



149

L’any 1922 alguns fusters suggerien la 
idea de desfer-se d’aquella peça que 
havia estat tant de temps inutilitzada. 
Així és com que decidiren cremar-la 
com si fos una falla, en les festes de-
dicades a Sant Josep, per a la qual 
cosa fou traslladada fins l’esplana-
da existent junt a l’Ermita i adornada 
amb la incorporació de diverses ra-
mes de palmera pels laterals. 

En la pàgina número 11 de la revista 
Pensat i Fet apareixia efectivament, 
una ressenya on després de donar 
compte de la ubicació d’algunes fa-
lles plantades en València s’indicava:

...y en la siutat de XATIVA el Gremi 
de Fusters ne planta una atra en el 
monte Bellveret. El dia 18 de març, 
el Diario de Valencia indicava en un 
lloc preferent de l’edició: Les falles 
de Sant Josep. Relació y explicació 
de totes les falles plantades en-
guany, i la de Xàtiva... 

Incloïa els esbossos de les 37 falles 
plantades en la província, figurant 
també la de Xàtiva un tant deformat 
en no semblar-se massa a la realitat 
perquè el dibuix que s’havia confec-
cionat de la imatge de la falla no es 
corresponia exactament amb aque-
lla en haver-se representat una base 
alta damunt la qual figurava una tor-

tuga més menuda que el cavall i el 
genet que la coronaven, apareguent 
a més a més aquest genet amb ves-
timenta militar d’aqueixa època quan 
en realitat era una imatge de Sant 
Jaume. Tot açò té la seua explicació 
quan es repasa la història del mo-
ment i es veu que la crítica que es 
pretenia transmetre era la guerra del 
Marroc, relacionant la lentitut carac-
terística de la tortuga.

La tortuga dels Fusters ocasionava 
expectació en la gent durant el temps 
que va estar eixint en les processons 
de Xàtiva. 

Amb la lenta evolució que experi-
mentava aquella confrontació bèl·li-
ca, en perjudici dels interessos del 
nostre país. El genet que coronava la 
falla volia representar un soldat qual-
sevol de l’exèrcit espanyol que estava 
lluitant en aquelles terres. 

Pel que fa a la nova Tortuga del Cor-
pus que s’estrenarà enguany ha es-
tat per la iniciativa de L’associació 
del Corpus, estant de presidenta Ana 
Mari Perelló, sota el recolzament de 
l’Ajuntament i del seu regidor de cul-
tura Jordi Estellés, interessat més que 
mai en la seua recuperació i repo-
sició. El dos documents gràfics que 
posseïm ens ha servit de base per a 
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la seua construcció, per tant no s’ha 
pretés que siga una còpia fidedigna 
de l’original, més bé, una recreació 
actualitzada, però no transformada 
del que es vol que siga, una tortuga 
amb els components fantàstics i exa-
gerats, però no deformats ni agres-
sius. La Tortuga ha de causar impacte 
a l’espectador, transmitint sensacions 
agradables de «<bona bèstia», per 
ser un tortugot graciós, calmós i bo-
naxón. 

No serà una bèstia aterradora i te-
mible. Serà tot el contrari, un mans 
animal que ens transmet serenitat, 
bonança i eternitat i no portador de 
la maldat com la resta dels monstres, 
per estar en concòrdia amb l’esperit 
conciliador de l’Església. Seria, doncs, 
tot el contrari als valors negatius de 
la majoria del bestiari que simbolit-
za els vicis de tota l’espècie huma-
na representats pels dracs, el lleó, les 
mulasses, la serp, la víbora i altres 
animals fantàstics. La llarga vida de 
l’animal el fa portador de qualitats 
extraordinàries com la sapiència, la 
maduresa i l’experiència, valors que 
defineixen íntegrament a la persona. 
L’artista xativí encarregat de plasmar 
tot el concepte simbòlic i estètic del 
que es pretén aconseguir en la nova 
Tortuga ha estat en Xavier Herre-
ro, compromès en la realització d’un 

animal mitològic únic d’acord amb la 
categoria i significat que ha mantin-
gut al llarg, al menys, de dos segles 
de vigència en la més destacada i 
solemne festa de totes, el Corpus. 

L’Associació del Corpus vol fer ex-
tensiva aquesta novetat, tan sols re-
cordada per les persones majors, que 
a la vegada els era transmesa pels 
seus pares, per a ficar en valor as-
pectes i vivències d’altres temps com 
formant part, si no important almenys 
curiosa del nostre patrimoni immate-
rial. 

Xàtiva, juny de 2019
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NAVEGAR A CONTRACORRENT. CONTEXT POLÍTIC 
I SOCIAL A XÀTIVA EN EL SEGLE XIX

La nostra ciutat, com bé sabem n’es-
tà orgullosa de la seua antiguitat en 
quant la festa fallera, agafant com a 
referència els casos coneguts de mo-
numents fallers ja tractats en aquest 
llibre. Sense ànim d’esgotar més 
l’anàlisi d’aquest esdeveniment, ens 
veiem obligats a començar el nostre 
relat des d’ací. Blai Bellver, un impor-
tant impressor local amb inquietuds 
literàries, juntament amb un fuster lo-
cal, van tindre la iniciativa de plantar 
un cadafal faller a l’actual plaça del 
Cid. La influència de les comissions 
de la capital era palesa, així doncs, 
no es tractava de simples fogueres 
sinó de cadafals a l’estil de València, 
amb personatges i escenes simbòli-
ques a tall de crítica satírica de qües-
tions socials o polítiques, acompanyat 
d’un fullet que mostrava amb retòrica 
poètica aquesta crítica.

El primer que s’ha de tindre en comp-
te per a comprendre des de quin punt 
partim és la situació de les comissions 
falleres del tercer quart del segle di-
nou. Malgrat ocupar una important 
presència dins de la societat valen-
ciana, amb referències continuades 
per part de la premsa, producció cul-
tural i acció política, encara no es pot 
dir que fora una festa, sinó en parau-
les d’Antonio Ariño “un festejo”. Eren 
part de les celebracions en honor a 

Sant Josep, però la creació de cada-
fals figuratius amb càrrega simbòlica 
no era la part fonamental de la fes-
ta, és més, convivien amb fogueres 
de trastos vells o ninots col·locats 
als balcons. Totes aquestes eren una 
part més de les celebracions en ho-
nor al sant. S’ha de reconèixer que 
la presència d’aquests monuments 
primigenis era notòria dins d’aques-
ta festivitat, gaudint d’una posició 
primordial en l’imaginari de la fes-
tivitat. Tampoc hi existia cap classe 
d’associacionisme reglat, encara que 
sí que s’accepta la presència d’una 
filiació veïnal que complia la funció 
conductora any rere any. En aquest 
sentit, s’entén la disparitat en el nom-
bre de participacions any rere any, no 
hi havia una seguida en la plantada 
de monuments. (Ariño, 2001)

Ben bé ens pot dur a pensar en una 
festa una mica improvisada, espontà-
nia i sense segurs de continuïtat, amb 
l’únic motor de la voluntat popular per 
a la seua realització, tindria poca im-
portància i pes social, però la premsa 
de l’època mostra interès pels monu-
ments, alhora que denuncia qualsevol 
atac. (Ariño, 2001)

Entre el recompte de monuments 
plantats en la capital fet per Antonio 
Ariño, s’aprecia un creixement notori 

Sergio Rubio Tormo
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a la dècada dels seixanta. La plan-
tada de monuments creixia numèri-
cament, però també la seua comple-
xitat, de ser cadafals que mostraven 
una única escena frontal, a manera 
d’escenari de teatre, a monuments 
exempts amb diferents escenes i un 
major nombre de ninots, de tal mane-
ra que es devia veure des de diver-
sos plànols. En el cas dels monuments 
xativins, es percep aquest canvi d’una 
manera notòria, perquè segons el fu-
llet explicatiu del cadafal “la Creu del 
Matrimoni”, el monument a plantar 
podria contar amb diverses escenes 
narratives. (Ariño, 2001)

Bona mostra de la feblesa de les fa-
lles en aquest moment eren els atacs 
que rebia per part del poder gover-
namental. Com hem dit, a la capital, 
el nombre de monuments plantats 
anava en augment, però experimentà 
una forta caiguda als anys vuitanta, 
segons els principals estudiosos a 
causa de les quotes imposades des 
de l’ajuntament que mínim des de 
1872 s’exigien per plantar-ne. Aquest 
impost local anà en augment als vui-
tanta, juntament amb els cànons exi-
gits per tirar castells de focs d’artifi-
ci, fent molt difícil la seua celebració. 
L’opinió pública no callà front aquest 
atac, trobant als principals diaris de 
la capital, Las Províncias i El Mer-

cantil, textos en contra de l’augment 
de les imposicions als monuments. 
La queixa no era debades, perquè 
al llarg d’aquests anys el nombre de 
monuments anà minvant fins a arribar 
a no plantar-se’n. (Ariño 2001)

Parlem d’atacs perquè els interpretem 
com mesures o accions que dificulta-
ven el desenvolupament natural de 
la pràctica, però essencialment eren 
intents de control per part del poder. 
Les contribucions per plantar un mo-
nument o tirar focs d’artifici buscava 
posar una condició econòmica de 
base per a plantar un monument i, 
per tant, per col·locar a un espai pú-
blic una denúncia, crítica o burla. Els 
monuments sols podien ser plantats 
per grups benestants, deixant a ban-
da els sectors més humils de la ciutat. 
En la mateixa tessitura s’ubicaria la 
censura de les crítiques i monuments. 
Molt primerament, cap a 1851, l’al-
calde de València demanà esbossos 
dels monuments que anaven a plan-
tar-se, però serà a la dècada dels 
seixanta quan augmenta el control i 
interès per la capacitat crítica de les 
falles. Així doncs, el 1863 es prohi-
beixen versos explicatius a València i 
el 1866 se censurà la segona falla que 
es plantava a la nostra ciutat -cone-
guda avui en dia com “La creu del 
matrimoni”-.
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Dos anys després de la censura a La 
Creu del matrimoni es produí la no-
menada “Revolució Gloriosa” de 1868, 
amb la què es produïren importants 
canvis polítics entre els quals s’incloïa, 
per descomptat, una nova constitu-
ció. La nova carta magna atorgava 
drets individuals exigits per bona part 
de la població, entre els quals es tro-
bava la llibertat d’expressió, paraula 
i pensament a l’article 17: “Tampoco 
podrá ser privado ningún español: 
Del derecho de emitir libremente sus 
ideas y opiniones, ya de palabra, ya 
por escrito, valiéndose de la imprenta 
o de otro procedimiento semejante”.
La historiografia ha batejat el període 
posterior a la revolució gloriosa com 
“Sexeni democràtic” per la cridane-
ra sanció del sufragi universal mas-
culí. En aquesta etapa, les falles van 
gaudir d’un major marge de crítica 
i expressió, però amb el colp d’estat 
que acabà amb la primera Repúbli-
ca es tornà a una etapa de revisio-
nisme (Ariño, 2001). Els governadors 
civils, o bé els alcaldes de València, 
demanaven i revisaven els esbossos 
dels monuments que anaven a plan-
tar-se, i no era pràctica singular, per-
què també ho feien amb la premsa, 
tenint proves de suspensió de diaris 
-com ocorregué amb “El Mercantil 
Valenciano” en juny o desembre de 
1875 per ordre del governador civil i 

de la fiscalia d’impremta; la supressió 
de l’”Anunciador de Valencia” el dia 
de Sant Josep de 1877-.

Ara bé, la conjuntura política de la 
nostra ciutat tampoc era un riu d’ai-
gua en calma. Amb la ja maura, però 
creixent corrent centralitzadora de la 
política a tot l’estat espanyol, la polí-
tica local era dependent de les ac-
cions i tendències que es produïen a 
Madrid. Les primeres falles plantades 
a Xàtiva s’emmarcaren dins d’un cli-
ma de crisi política i social que de-
mostrava l’esgotament i desencant 
social front al poder i sistema polític. 
Primerament, la davallada econò-
mica de la Sociedad Valenciana de 
Crédito y Fomento, afectà els estal-
vis de les classes mitjanes i burgeses 
valencianes, a més de provocar una 
forta crisi econòmica a tot el País Va-
lencià. En segon lloc, ens trobem amb 
una forta epidèmia de còlera -1865- i 
una sèrie de crisis agrícoles -1866-
67- que afectaren els principals con-
reus i activitat econòmica de l’horta: 
seda, cereals i arròs. I, en tercer lloc, 
un descontent polític generalitzat per 
la desatenció de les demandes so-
cials d’ampliació de drets i llibertats, 
així com de participació política.

En conseqüència, el pronunciament 
militar ocorregut a Cadis el 18 de se-
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tembre de 1868 provocà un esclat de 
revolta a tot l’estat, materialitzant-se 
onze dies després en la nostra ciu-
tat arran d’un discurs de l’advocat 
Juan Bautista Sanz, el qual va reunir 
una multitud al café del Siglo i tots 
junts marxaren a l’ajuntament. El po-
der local fou deposat per una Junta 
Revolucionària, per a configurar-se 
un nou ajuntament cap a l’octubre. 
No podem dir que s’inicia una eta-
pa políticament fàcil, perquè els di-
ferents governs locals, elegits a par-
tir de desembre de 1868 per sufragi 
universal masculí, van tindre en el 
Governador Civil de València un pol 
de pressió amb intents d’anul·lar els 
resultats electorals i les corporacions 
resultants. Cada vegada que des de 
València o des de Madrid -pel Mi-
nistre de Governació- es manava 
el cese del govern local, el cos de 
funcionariat anava de bracet, un fet 
que la nostra ciutat no parà d’experi-
mentar durant tot aquest període. Per 
part del Governador Civil de Valèn-
cia o del Ministre de Governació, es 
col·locaven a dit un ajuntament de 
tendència conservadora, mentre que 
els consistoris resultants de les elec-
cions locals donaven l’entrada a ele-
ments republicans i liberals.

Arribada la proclamació de la Prime-
ra República, la tendència republica-

na de l’ajuntament era palesa, fins i 
tot va passar a nomenar-se “Ajunta-
ment popular” i després “Ajuntament 
Republicà”. Cal tindre en compte que 
la tendència política del republica-
nisme de l’època era el federalisme, 
mostrant-se amb les revoltes canto-
nals en les quals Xàtiva participà. Poc 
durà el projecte cantonalista de la 
nostra ciutat perquè un exèrcit estatal 
fou enviat per a erradicar els cantons 
de la zona de llevant.

Més greu fou l’esclat carlista de 1872, 
el qual amenaçà la nostra ciutat un 
any després. Novament, els xativins i 
xativines se’n van veure envoltats en 
un front de batalla, amb les tropes re-
accionàries carlines entrant a la ciu-
tat i resistint un malaurat assalt per 
part de les estatals durant finals de 
setembre de 1873.

Amb la caiguda de la Primera Re-
pública pel colp d’estat del general 
Prim, es col·locà novament la dinas-
tia borbona en una monarquia cons-
titucional, i es dissenyà un sistema 
polític bipartidista caracteritzat pel 
frau electoral i la corrupció política. 
Es retornà al sufragi censatari, es 
conservaren certs drets i llibertats in-
dividuals, però amb unes regulacions 
que les feien difícil d’emancipar-se 
de les autoritats. El resultat polític per 
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a la nostra ciutat va ser una succes-
sió de cessaments i eleccions conti-
nuades. Els ajuntaments eren elegits 
per sufragi per a un període de dos 
anys, després dels quals, s’havia de 
renovar la meitat del consistori, i per 
a l’elecció d’alcaldes es duia a terme 
per votació entre els regidors electes. 
Fins ací tot clar, però en realitat el que 
ocorria era que si l’ajuntament elegit 
tenia massa components republicans, 
o si no era del mateix partit que el 
del govern estatal, des de València 
o Madrid se cessava i s’imposava a 
dit un del seu gust. Amb la madura-
ció del sistema els mateixos regidors 
i funcionariat dimitia cada vegada 
que els seus correlatius de Madrid 
perdien les eleccions.

A més a més, el sistema estava molt 
ben preparat, puix els representants 
dels partits estatals a Madrid pac-
taven els resultats electorals en una 
alternança de govern. Ambdós partits 
en voga -lliberal i conservador- re-
presentaven els mateixos interessos 
polítics i econòmics, fent de la política 
un teatre que corrompia la política a 
tots els nivells. Per estendre el siste-
ma a tots els nivells es feien servir del 
que nomenem sistema caciquil, que 
era bàsicament la predefinició dels 
vots mitjançant la influència de figu-
res poderoses social, econòmicament 

i políticament. Aquests cacics esta-
blien una xarxa d’influències entre el 
poder de Madrid i la societat local 
mitjançant l’oferta de llocs de treball 
funcionaris o polítics, promeses d’ad-
hesió política, pagament monetari o 
coacció. Llavors, al votant local li arri-
bava “l’ordre” de votar a tal candidat. 
Si per algun cas, no feia efecte, sem-
pre es podia recórrer a la falsificació 
de les urnes electorals o a l’anul·lació 
per part de governació o ministeri. 
Com a exemples de cacics per a la 
ciutat de Xàtiva trobaríem a Francis-
co Rubio Goula per al partit liberal i a 
Cirilo Amorós per al conservador.

La vida política local trobà una mí-
nima llibertat de decisió amb l’apro-
vació novament del sufragi universal 
masculí a juny de 1890, i novament, 
entraren al govern regidors d’ideolo-
gia republicana. Així i tot, les aspira-
cions de canvi no tenien cabuda en 
l’actualitat política, ja que el sistema 
tenia massa ferramentes per a para-
litzar-les i seguir amb l’establishment 
pactat. Ha de reconéixer-se que al 
llarg d’aquests anys les llibertats in-
dividuals anaren ampliant-se i afer-
mant-se a poc a poc, encara que 
sempre darrere de les exigències so-
cials. 

Com veiem, les primeres falles de la 
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nostra ciutat naixeren en una etapa 
on la mateixa festa estava en pro-
cés d’afiançament, puix encara que 
comptava amb suport social, no gau-
dia d’estructures associatives que li 
asseguraren continuïtat. S’ubiquen 
dins del creixement de la festa a la 
capital, però també dins d’un clímax 
polític molt difícil, amb unes estructu-
res de poder molt reticents al qües-
tionament i amb ferramentes per 
fer-lo callar. Després d’un monument, 
un altre probable, i una prohibició, la 
nostra ciutat no plantà falles durant 
més de seixanta anys -llevat d’una 
excepció fortuïta-, malgrat comptar 
amb persones lligades amb el món 
faller valencià, especialment en el 
sector literari com Blai Bellver.

El vuit faller ens pot dur a afirmar que 
la ciutat no va fer seua aquesta festa, 
quedant-se com tres anècdotes de la 
història local. Però l’afirmació no pot 
ser dita sense tindre en compte les 
dificultats polítiques a les que podien 
enfrontar-se. Primerament la caòtica 
conjuntura estatal, amb revolucions, 
guerra civil, canvis de govern i cons-
titucions, etc. En segon lloc, l’elevat 
poder de les autoritats centrals, les 
quals exercien un control de l’activitat 
pública fortament avalar jurídicament 
i políticament. Si més no, es pot dir 
que, així i tot, no hi ha una connexió 

prou forta entre aquestes causes i la 
celebració de la festa, veient com a 
València se celebrà continuadament, 
a despit de les imposicions mone-
tàries i les censures. Però a Valèn-
cia era una festa amb trajectòria, i 
en una societat tan tancada com la 
d’una petita ciutat del vuit-cents, la 
introducció d’una festa vista amb re-
cels per les autoritats dins d’un marc 
polític inestable i sense ferramentes 
d’autoprotecció, és molt difícil.
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1935 - Falla infantil de la Plaça de Roca
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RECUPERANT TRADICIONS

La tradició és el conjunt de coneixe-
ments, costums i creences que es 
transmeten de generació en genera-
ció per considerar-se d’alt valor per 
a la pròpia cultura. Es pot considerar 
tradició qualsevol esdeveniment re-
petit al llarg del temps, com una festa 
o aspectes de protocol. Tota tradició 
és inventada i les recopilacions de la 
mateixa subjectiva.

La tradició es pot transmetre ver-
balment, a partir de relats i normes 
ensenyades als infants, o bé a par-
tir d’actes comunitaris d’elevat sim-
bolisme. La tradició en la tècnica, la 
tecnologia i l’art, així com en altres 
camps empírics i basts en l’experièn-
cia, es basa en l’acció conjunta, i pot 
incloure mestres o mares o àvies. 

És gràcies a aquesta tradició que a 
Xàtiva en el 2015 es va recuperar la 
figura de l’Home dels Nassos. Segur 
que el coneixeu, o comença a so-
nar-vos a vosaltres i als vostres xi-
quets...però que vos pareix si a través 
d’aquest escrit ens endinsem en la 
seua història i arriben a conèixer-lo 
un poc més?

Qui és l’Home dels Nassos?

Segons Víctor Labrado en el seu lli-
bre Tots els nom de la por editat per 

Bromera, l’Home dels Nassos “és una 
criatura de presència discreta i enig-
màtica, el seu nom li ve de la rara 
propietat que el fa singular: mostra 
tants nassos com dies de l’any. Cada 
dia que passa li cau un nas, així els 
va perdent d’un en un i, en acabar-se 
l’any, se li acaben els nassos. Després 
del dia de Cap d’Any, li tornen a eixir 
en mig de la cara, tots de colp, els 
365 nassos nous, 366 si és any bixest, 
i torna a començar”.

“Es en aquest moment de trànsit 
quan l’Home dels Nassos, que ha 
passat tot l’any ocult en un lloc ig-
norat, apareix: només un dia a l’any, 
cada 31 de desembre, caminant de 
pressa, anant no se sap on, i així es 
possible de veure’l un instant passar 
entre la gent, sempre en llocs públics 
i de gran moviment ciutadà”.

“Segons algunes descripcions, no 
sempre coincidents, va tot atrotinat, 
una mica encorbat i carregat amb 
una maleta, du un abric molt usat, 
de llargs faldons, i es mig cobreix el 
rostre amb un barret a conjunt amb 
l’abric. L’home dels nassos disposa 
de molt poques hores per fer-se veu-
re en llocs molt distants. La seua tra-
jectòria és un desgavell que mai fins 
ara ningú havia reconstruït”.
 

Ariadna Torres Martínez
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Origen de l’Home dels Nassos

Segons l’escrit La Resurrecció de 
l’Home dels Nassos escrit per Jordi 
Bilbeny, “l’Home dels Nassos sembla 
ser una degeneració d’un personatge 
mític que tractava de simbolitzar l’any, 
subjecte que havia estat representat 
per un arbre, l’arbre dels nassos, es-
pècie molt rara i que probablement 
degué ésser la mansió o posada de 
l’esperit de la vegetació, que era el 
qui hom venerava i ponderava”.

Jordi Amades, al seu Costumari fa 
referència a  que com que la plas-
mació de l’any sota forma d’arbre és 
molt més corrent i sovint identificada 
així en endevinalles a l’enigmari de 
molts pobles rebel·la que: “la visió 
popular de l’any i la pintura del vestit 

de l’Home dels Nassos habitant dins 
d’una soca són tan similars”, que afir-
ma “que amb tota probabilitat l’home 
dels nassos, és la darrera gradació 
de l’esperit de la vegetació, encarnat 
en la figura de l’arbre: de l’arbre dels 
nassos”

Mircea Eliade en el seu Tratado de 
Historia de las Religiones, assenyala 
que sovint, els antics santuaris sagrats 
estaven constituïts per un arbre o sota 
un arbre i que aquest mateix arbre 
“és l’habitació dels déu de la fertilitat 
i de les ciències fertilitzadores”

Aleshores si els esperits de la vege-
tació eren algo així com antigues di-
vinitats fertilitzadores com ara Atis i 
Osiris, segons apunta J.G. Frazer en 
La Rama Dorada i el culte dels ar-

Il·lustració del llibre Els Noms de 
la Por de Víctor Labrado

http://janonomar.blogspot.
com/2012/02/larbre-dels-nas-

sos-versio-en-catala.html 
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bres era un culte a una entitat espi-
ritual identificada amb el déu de la 
fertilitat, com diu Jordi Bilbeny a La 
Resurrecció de l’Home dels Nassos, 
li sembla congruent afirmar que “tant 
l’Arbre dels Nassos, com la seua per-
sonificació en l’Home dels Nassos 
haurien d’haver estat, més enllà d’un 
personatge enigmàtic fruit de la ima-
ginació popular, les dues cares d’una 
mateixa i única divinitat precristiana”.

L’home dels Nassos segons un 
almanac del segle XIX

L’ Home dels Nassos a Xàtiva

Com ja hem explicat amb anteriori-
tat Joan Amades, al seu Costumari, 
indica que l’Home dels Nassos sem-
bla ser una variació d’un personatge 
mític que simbolitzava el transcurs de 
l’any. Es va expandir antigament una 
llegenda on els majors transmetien 
als menuts que l’últim dia de l’any, 
calia buscar pel poble a un home 
amb tants nassos com dies de l’any 
es duien transcorreguts, o siga, 365, 
imaginant-se la xicalla, amb la seua 

ingenuïtat, a una persona amb tots 
eixos nassos repartits pel cos.

Fou així com a Xàtiva, el dia 31 de 
desembre s’anava a la recerca de 
l’Home dels Nassos indicant als me-
nuts i ingenus que el podien veure pels 
voltants del Portal del Lleó. En altres 
casos es deia haver-lo vist passejant 
per la plaça del Mercat, donant com 
a referència les 12 en punt del mig-
dia del 31 de desembre, a la fi de que 
anaren tots plegats fins allí per loca-
litzar-lo i comprovar l’extraordinari 
efecte que podia oferir un home amb 
tants nassos.

De lògic ningú mai arribava a veure 
l’home dels nassos. Al dia següent, 1 
de gener, a la primera persona que 
es creuava pel camí del xiquet, se li 
atribuïa ser aquest personatge però 
evidentment sols tenia un nas en ha-
ver passat l’efecte màgic del dia 365 
de l’any finalitzat.

Al llarg dels anys la llegenda de l’Ho-
me dels Nassos i el personatge en sí 
es va anar perdent, fins que cap a 
l’any 2011 Víctor M. Torres Herrero, 
director de Teatre de la Lluna va tro-
bar alguna informació a internet so-

Com es recupera aquest perso-
natge i la seua tradició?
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bre aquest personatge i açò el va fer 
tornar a la seua infantesa i que a la 
seua memòria tornaren aquells mo-
ments en el que la seua iaia Angeleta 
li feia referència a aquest personatge 
i a la seua llegenda.

Per aquells temps Víctor es dedicava 
a fer conta contes en els col·legis de 
la localitat cap al nadal i el que va 
anar fent es substituir els conta con-
tes que feia sobre els Patges Reials o 
el Pare Noel, pel personatge de l’Ho-
me dels Nassos.

Un poc abans de desembre de 2015 
anava a tornar-se a inaugurar el 
betlem monumental de Xàtiva amb 
la figura del Pare Noel com a mes-
tres de cerimònies i com Teatre de la 
Lluna anava a participar de nou en 
l’espectacle, Víctor va decidir propo-
sar que en conter de que fora el Pare 
Noel recuperaren la figura de l’Ho-
me dels Nassos per a la Inauguració 
del mateix. Des de Parcs i Jardins li 
van donar llum verda i a partir d’eixe 
moment comença un exhaustiu tre-
ball de recerca de documentació per 
part de Pepe Sanchis per poder tro-
bar informació sobre un personatge 
de tradició molt arrelada que s’havia 
perdut.

La recerca d’informació no va ser 

molt positiva, doncs no van trobar 
massa informació que tractara del 
personatge, però amb el poc que van 
trobar sobre aquest personatge a 
Xàtiva i la resta d’informació que tro-
baren del personatge  altres localitats 
van aconseguir fer-se una idea sobre 
el personatge, la seua representació 
i història.

El primer que es va fer va ser donar-li 
una aparença al personatge. Grà-
cies a les mans de Paco Roca, artista 
faller de Xàtiva es va poder realitzar 
una espècie de cap gegant (com els 
dels nanos del Corpus) amb un gran 
nas i un gran barret. A continuació es 
va decidir quin seria el vestuari que 
tindria que portar el personatge. En 
aquest cas una camisa, un pantaló 
de pinces i una espècie de jaqueta o 
abric ple de nassos de pallassos.   

Foto del cap de l’Home dels 
Nassos fet per Paco Roca. Arxiu 

Teatre de la Lluna.
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Per últim, la història, Emilio José Terol 
Pascual i Maite Ten Ferri (vinculats a 
Teatre de la Lluna i al grup de dansa 
Mehari respectivament) van aconse-
guir donar forma a una història que 
es representaria a la plaça del Mer-
cat per poder explicar als xiquets i no 
tan xiquets qui era l’home dels nassos 
i quina era la seua història. 

Foto dels mags que obrien el conte de 
l’Home dels Nassos que es va realitzar a la 
Plaça del Mercat de Xàtiva en desembre de 

2015. Arxiu Teatre de la Lluna.

Sol i Lluna, personatges del conte de l’Home 
dels Nassos representat a la Plaça dels 
Mercat de Xàtiva en desembre de 2015. 

Arxiu Teatre de la Lluna.

A continuació, com que en algunes 
localitat del Mediterrani, es sabia que 
s’organitzava una espècie de pas-
sa-carrer amb un nano (per això es 
va elaborar el cap), després de la re-
presentació eixia una comitiva amb 
música, ballarines, globus gran que 
simbolitzaven nassos, els diferents 
personatges que ixien en la repre-
sentació, així com l’home dels nassos 
repartint nassos per diferents carrers 
de Xàtiva fins arribar davant del bet-
lem i amb un compte enrere poder 
inaugurar-lo.

Moment en el que l’Home dels Nassos està 
amb els mesos de l’any representats per les 

ballarines del Grup de Dansa Mehari de 
Xàtiva en la representació del conte que es 
va fer en la Plaça del Mercat de Xàtiva en 

2015. Arxiu Teatre de la Lluna

Animació en l’Ajuntament de Xàti-
va després del passa carrer per la 

ciutat. Arxiu Teatre de la Lluna.
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A Xàtiva des d’aquell 2015 no s’ha 
parat d’utilitzar l’Home dels Nassos 
per poder inaugurar el nostre famós 
betlem, encara que no correspon al 
dia que realment deuria aparèixer, 
recordeu 31 de desembre. Com he dit 
l’Home dels Nassos ha estat present 
des d’eixe moment fins al 2022, en-
cara que eixa meravellosa represen-
tació que es va fer al 2015  a la plaça 
del Mercat ja no s’ha tornat a fer, 
tots aquests anys amb aquest acte 
s’intenta recuperar per a la memòria 
col·lectiva aquesta antiga tradició 
perduda en el transcurs dels temps.

Batucada de Rytmus, Xanques, Mags i 
Home dels Nassos de Teatre de la Lluna. 

Arxiu Teatre de la Lluna.

Passa Carrer Home dels Nassos. Arxiu Tea-
tre de la Lluna

Desitgem que continue creixent la 
seua llegenda i que no sols siga un 
desig polític per marcar la diferència 
i que aquesta tornada de l’Home dels 
Nassos a les nostres vides i a les nos-
tres tradicions siga per sempre.
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IGUALTAT EN REPRESENTACIÓ?

A Xàtiva, tenim diverses festes que 
omplin de felicitat als socarrats i so-
carrades, i a la gent que ens visita. 
Com per exemple, les festes de ca-
rrers, de barri, religioses, distintes as-
sociacions, etc. Però, si destaquem 
les festes principals de la nostra ciu-
tat, sens dubte, serien les Falles i la 
Fira.

Aquestes dos festes tenen la seua 
reina, la gran protagonista, la que 
ens representa en cadascun dels es-
deveniments que sorgeixen o ja estan 
programats. Però, tractem per igual a 
les dues representants? Sens dubte: 
NO.

A continuació, analitzarem a cadas-
cuna, avançant que no estic en con-
tra de les figures de representació, 
per descomptat, és tot el contrari. 

A la Fira, tenim la Reina de la Fira, 
on la seua setmana gran és del 14 al 
20 d’agost, acudint a un fum d’ac-
tes durant eixa setmana, on predo-
mina acudir amb roba de carrer, ex-
ceptuant la inauguració i la cloenda, 
així com, el sopar de gala. La resta 
de l’any, els actes són escassos, no es 
veu cap acte on tinga el seu prota-
gonisme com Reina de la Fira junt les 
seues dames i acompanyants, algun 
acte en juliol i agost, abans de la set-

mana de la fira. I per descomptat, cap 
acte eixen fora de la nostra ciutat. 

A les falles, tenim la Fallera Major de 
Xàtiva i la Fallera Major Infantil de 
Xàtiva, amb vora 400 actes al llarg 
del seu exercici com màximes repre-
sentants de la seua ciutat en el món 
de les falles, recorrent-se part de la 
península. No sols han d’acudir com a 
representants durant la setmana fa-
llera, que com tots sabem, és del 15 
al 19 de març, la resta d’any a penes 
tenen caps de setmana lliures, i entre 
setmana també tenen actes, és un no 
parar des que eixen escollides, fins al 
dia del seu acomiadament. Efectiva-
ment, més actes que dies té l’any, on 
a molts d’aquests actes, van vestides 
amb la rica indumentària valenciana, 
i ja sabem que vestir-se de fallera 
equival a un conjunt de preus prou 
més elevat (vestit complet amb tot el 
que comporta, orfebreria, perruque-
ria, etc.).

Llegint fins ací, podem veure la di-
ferència de què la Fira no té repre-
sentació infantil, i a més, que les fa-
lleres representants van a més actes, 
dins i fora de Xàtiva, inclòs fora de la 
Comunitat Valenciana, el que equival 
a molta més despesa a l’hora de ves-
tir-se. Però no sols es poden apreciar 
aquestes semblances, existeixen unes 

Pilar Ávalos Gil
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diferències més, les que les diferen-
ciaran sent les dues les màximes re-
presentants de ciutat. A la Reina de 
la Fira i a les seues dames, se’ls  as-
signa una xicoteta ajuda per a sufra-
gar les despeses representatives del 
seu regnat, com pot ser, per exem-
ple, la roba, perruqueria, maquillatge, 
o el que consideren oportú. En can-
vi, a la Fallera Major i a la seua Cort 
d’Honor, no se’ls assigna cap ajuda 
econòmica sent les seues despeses 
superiors a les de la Reina de la fira. 
Tal vegada, dels diners que l’ajunta-
ment otorga a la Junta Local Fallera, 
caldria destinar alguna part a elles. 

Malgrat no ser l’única gran caracte-
rística que les diferència, cal recalcar 
que no té res a veure amb els diners. 
No és altra que el tema del proto-
col comparant una amb l’altra. Baix 
el meu punt de vista, no veig que a la 
Reina de la Fira i a les seues Dames, 
les preparen tan protocol·làriament. 
Un clar exemple, seria el tema de la 
salutació. Quan arriben a l’escena-
ri junt el seu acompanyant, cadascú 
saluda d’una manera (malgrat que 
sempre no ha sigut així, hi ha vega-
des que si). Les falleres majors estan 
preparades per l’equip de protocol de 
la Junta Local Fallera, d’acord, però 

l’ajuntament, també compta amb un 
equip de protocol per a preparar-les 
i sàpien com actuar en cada moment 
sense deixar-les venudes a la seua 
sort o creguen que deuen fer-ho. 

Ara bé, per què a la Fallera Major, se 
li venera, tractant-la de manera més 
servil, mentre que a la Reina de la Fira 
no? Per què sent les dues principals 
representants de la nostra benvolgu-
da Xàtiva hi ha tanta desigualtat? 
Per què no es tracten a les dues per 
igual i es fa tanta separació?

I no parle tan sols per qüestió de di-
ners, també d’igualar a les dues un 
poc més, perquè el que té una de re-
presentació, preparació i veneració, 
no ho té en diners. I el mateix al re-
vés, la que rep una ajuda econòmica, 
no té actes de representació la resta 
d’any.

En resum, sempre que no siga així per 
compensar el que té una amb l’altra, 
seguiré sense entendre-ho (i tampoc, 
ja que els diners no ho són tot) i a 
la fi, la resposta la té l’ajuntament de 
Xàtiva si vol que hi haja eixa igual-
tat entre ambdues, o en canvi, donar 
més protagonisme a la reina de la fira 
perquè no acabe sent inexistent. 
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Poques persones ens poden explicar 
millor la situació actual de les festes 
a Xàtiva que el regidor encarregat 
d’aquesta àrea, Pedro Aldavero, qui 
porta des de 2015 al govern municipal 
i qui també va arribar a ser regidor 
de falles –a més de component actiu 
d’aquesta festa- pel que la seua és 
una opinió de pes.

Xàtiva és una ciutat festera. Ho té 
clar Aldavero, qui assegura que “es 
demostra al llarg de l’any, ja que és 
estrany el mes que per un motiu o al-
tre no hi ha una celebració de festes, 
siguen institucionals o realitzades per 
les diferents associacions de la ciu-
tat, les quals són molt actives”. I és 
ben cert que el calendari xativí no 
deixa passar unes setmanes sense 
col·locar una festa o una altra, prò-
pia o adquirida d’altres llocs o inclús 
cultures. Per posar alguns exemples: 
tenim Sant Antoni (gener), els ena-

morats (febrer), falles (març), Setma-
na Santa (abril), Corpus (juny), Nits a 
la Fresca i Nits al Castell (juliol), Fira 
(agost), 9 d’Octubre, Tots Sants, Na-
dal... en un obrir i tancar d’ulls quasi 
vos he omplert l’agenda per al pròxim 
exercici. 

Però si hi ha unes festes que al nostre 
regidor li desperten especial curiosi-
tat, eixes són les festes de carrer, ja 
que en una ciutat relativament gran 
com és Xàtiva es mantenen vives en 
molts dels seus carrers. “És una tra-
dició que continua, i això té molt de 
mèrit perquè al casc antic cada ve-
gada viu menys gent. El que passa és 
que quan arriben les dades assen-
yalades al carrer s’ajunten iaios, pa-
res, fills i nets. Es tracta de mantindre 
aquestes festes i això és un gran sa-
crifici perquè costa molt dur a terme 
la festa any rere any”. 

Xàtiva compta amb un total de 13 
festes de carrer i barris, repartits per 
tot el casc antic de la ciutat. El més 
matiner és el barri de Sant Feliu, que 
celebra les festes al voltant de la fes-
tivitat del seu patró (1 d’agost). La 
resta ja comencen després de passar 
la Fira d’Agost, sent a finals d’agost 
les del carrer Sant Gaietà i deixant 
el gruix per al mes de setembre, que 
està copat: carrer Vernissa, barri de 

XÀTIVA, UNA CIUTAT FESTERA
CONVERSES AMB EL REGIDOR DE FESTES PEDRO ALDAVERO

José Luis Lagardera Ventura
Periodista i Faller
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l’Hort de Mora, carrer Caputxins, ca-
rrer Ardiaca Baixa, carrer Blanc, ca-
rrer Sant Cristòfol, carrer Sant Pas-
qual i carrer Sant Josep. Per últim, en 
octubre arriba el torn del carrer Puig, 
carrer Ardiaca Alta i carrer Sant Joa-
quim. “Convide a tot el món a que 
vaja a veure les festes de carrer de 
la nostra ciutat perquè s’emportaran 
moltes sorpreses amb el seu progra-
ma d’actes”, assegura Pedro Aldave-
ro, qui recalca que malgrat trobar-se 
a una zona de la ciutat cada vegada 
més despoblada, reuneixen a un gran 
nombre de gent durant les dates de 
celebració. “És una qüestió que he 
observat en estos anys. I és molt inte-
ressant veure que quan es fa el pregó 
de la festa de carrer van inclús els 
més menuts. Mantindre tot eixe senti-
ment de pertinença sembla fàcil però 
en realitat és molt complicat, i és una 
qüestió que observe amb molt d’or-
gull”.

Com veiem, les festes de carrer estan 
molt vives, però ningú pot discutir que 
la festa per excel·lència de la ciutat 
de Xàtiva és la Fira d’Agost, no sols 
per ser la festivitat que més visitants 
atrau, sinó també per ser la que ma-
jor volum d’economia mou a Xàtiva. 
Però... com es prepara la Fira? El re-
gidor de Festes explica que “la Fira 
d’Agost comença a preparar-se a 

partir del 21 d’agost, perquè ja estem 
pensant en què fer al següent any, i 
sobretot en modificar allò que no ens 
ha agradat. En octubre ja comencen 
a moure’s els contractes. La Fira és 
el nostre estendard festiu, i requereix 
la col·laboració de tot el personal 
municipal però també de totes asso-
ciacions, com ara les comercials o les 
falles de Xàtiva, amb els seus xirin-
guitos i activitat teatral”.

Precisament entre tant aldarull i mo-
viment durant els dies de festa firera, 
cal aturar-se en el paper fonamen-
tal que juguen les associacions de la 
ciutat, tant a nivell cultural com es-
portiu, social i comercial, perquè to-
tes elles complementen i completen 
la programació contractada des de 
l’Ajuntament de Xàtiva. No hi ha dia 
que no es puguen veure al Reial de 
la Fira exhibicions esportives com ara 
esgrima, tennis de taula o escacs, su-
mats a la visibilitat que tenen altres 
com l’associació de fotografia AFSA, 
les Ames de Casa o l’associació 
AXATEA de Mares, Pares i Familiars 
de persones amb l’Espectre Autista; 
per posar alguns exemples. I no sols 
això, un dels espais escènics (el del 
Palasiet) està destinat a artistes lo-
cals de tota índole: teatral, musical o 
inclús del món de la comèdia. A més 
a més, també són de casa molts dels 
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grups i DJs que participen per les nits 
al festival Al Ras que se celebra al 
jardí de la Pau. “Tots es pensen que 
la Fira són sols paradetes, atraccions, 
concert i teatre professional, però la 
gent de casa també té un paper pro-
tagonista. Segur que alguns dels que 
comencen hui, el dia de demà ac-
tuaran a la Murta”, vaticina Pedro Al-
davero, qui assegura que una de les 
presentacions de Fira que més el va 
impactar va ser la del 2015, amb Pep 
Botifarra i les dos Bandes de Músi-
ca de la ciutat. “Sobretot per l’orgull 
de tindre una inauguració que no va 
desmerèixer a cap súper producció, i 
que a més va ser feta per gent de la 
ciutat”.

Altres festes importants per a Xàtiva, 
que han agafat especial força en els 
darrers anys, són les festes de Nadal, 
en les quals el principal atractiu és un 
Betlem Municipal que es va iniciar fa 
més de dues dècades però que a poc 
a poc ha anat creixent en tamany i 
en reconeixement, i que aquest any 
ha superat les 90.000 visites. “Tots 
els anys obrin els informatius de les 
principals cadenes amb la inaugura-
ció del Betlem monumental més gran 
d’Espanya, i això és molt important”, 
explica el regidor de festes. Eixe és 
el revulsiu més gran del Nadal a Xà-
tiva, però no és l’únic. A banda de 

l’enllumenat als principals carrers i 
vies de la ciutat, cal posar en valor 
que en aquest període de temps es 
realitzen més de 60 actes com ara 
concerts, teatre, Fires, exhibicions... la 
gran majoria per part d’associacions 
locals; així com també un mercat me-
dieval que atrau a molta gent i en-
galana la plaça del Mercat i els ca-
rrers adjacents. A tot açò cal afegir 
la cavalcada de Reis, que aquest any 
ha avançat el seu horari, ja que Ses 
Majestats han pogut arribar de matí, 
fet que Aldavero creu que “és un en-
cert perquè tots els xiquets i xiquetes 
han pogut fotografiar-se amb els Reis 
i tindre un bonic record”. Tot això fa 
que el Nadal siga una de les festes 
més importants de la nostra ciutat 
junt amb la Fira i... les falles.

Precisament de falles en sap prou 
Pedro Aldavero que ha sigut faller 
quasi tota la seua vida, president 
de la falla Selgas, membre de JLF... 
i també regidor de falles. Com veu 
ell actualment la situació de les falles 
de la ciutat? “Quan vaig ser regidor 
crec que vam aconseguir algunes 
coses com ara augmentar la dotació 
econòmica dels premis, perquè era 
fonamental posar en valor els monu-
ments i el premi obtingut per a que les 
comissions tingueren una ajuda i un 
incentiu per a l’esforç que fan”. Per a 
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Aldavero, Xàtiva té certa mancança 
respecte a altres poblacions a l’hora 
obrir-se a la gent que no és fallera, 
lluny del que passa a localitats com 
ara València, Alacant o Gandia. As-
segura que “fer coses al carrer podria 
ser una manera d’atraure a gent de 
fora, de les comarques veïnes”; però 
reconeix que és complicat compagi-
nar aquest fet amb el descans dels 
veïns. 

Pel que fa als llibrets fallers, Pedro 
recorda que “fa temps el llibret era 
un compromís i ara no té res a veure 
amb les joies que s’editen. A això han 
contribuït les falles que des de fa ja 
anys aposten per fer llibrets de nive-
ll amb un contingut interessant, i hui 
en dia els llibrets de Xàtiva no tenen 
res a envejar-li als d’altra població de 
la Comunitat. El llibret roman per a 
sempre. I afortunadament el canvi en 
aquest aspecte ha sigut òptim”.

No ho veu igual a nivell d’organitza-
ció fallera a la ciutat. “Continue pen-
sant, i ho he dit sempre, que a Xàtiva 
hi ha massa falles. Tot el món té dret 
a muntar festa i fer una comissió però 
hem de pensar també en el global 
de la festa perquè això dispersa les 
forces i debilitat la qualitat de les fa-
lles de Xàtiva. No és el mateix una 
falla amb 200 fallers que dos amb 

100. En els darrers anys hi ha quatre 
falles que habitualment ocupen els 
llocs capdavanters, i excepte alguna 
sorpresa, quan comença l’any ja pots 
esbrinar a quina secció va cada falla. 
També és cert que hi ha falles fent 
un esforç econòmic per fer falla que 
fa alguns anys potser era impensa-
ble, perquè ara tot ha pujat molt, i en 
el món de les falles no ha sigut una 
excepció amb un augment de preus 
de materials”. Aldavero troba a faltar 
tindre una millor qualitat en els mo-
numents de Xàtiva, sempre recone-
guent el gran esforç que fan. “Vas 
a Carcaixent o Cullera i veus falles 
amb una major qualitat que ací, quan 
són menys habitants... quin és el pro-
blema? És una cosa que ens hem de 
replantejar”.

Si parlem de festes de Xàtiva podríem 
escriure un llibre sencer, perquè a les 
ja esmentades cal sumar una Setma-
na Santa que és Festa d’Interès Turís-
tic Provincial, amb una ingent quan-
titat de veïns i veïnes formant part de 
les confraries; i també d’una de les 
festivitats del Corpus més antigues i 
reconegudes del País Valencià. 

Sens dubte, Xàtiva és una ciutat fes-
tera, però no en el sentit pejoratiu de 
la paraula, sinó positivament, posant 
en valor el fet de que a nivell històric 
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la nostra va ser una de les ciutats va-
lencianes més importants, i això pro-
voca que també siga un epicentre 
cultural i festiu.
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LES FESTES QUE FORMEN FAMÍLIES DE VERITAT

Ja siga una festa de carrer, la Fira, 
una festa de barri, o una comissió fa-
llera, al seu sí coincideix un grup de 
persones que s’encarreguen de tot el 
que faça falta per a que, el dia pro-
posat, l’activitat programada siga un 
èxit (almenys eixa és l’esperança).

Però, darrere de cada acte exitós, hi 
ha un treball de cooperació entre els 
seus integrants, els quals s’han deixat 
hores del seu oci personal en reunions 
per a programar, planificar i organit-
zar tots els detalls necessaris.

Pel que fa al món de les Falles, 
aquestes reunions es desenvolupen 
durant tot l’any, perquè els fallers són 
tan pesats, que tenen actes tots i ca-
dascun dels mesos que conformen un 
exercici faller.

Aquest treball en conjunt, quasi a 
diari, provoca que una reunió de per-
sones procedents de diversos llocs i 
barris es transforme en un grup d’àni-
mes en què es mostren els sentiments 
de cadascú, els seus pensaments, el 
seu caràcter i, fins i tot, la seua «ma-
lasombra» (aquells que la tenen).  Es 
creen una sèrie de llaços invisibles 
d’entre ells, de forma que un deixa de 
veure’ls com a companys de falla, per 
a passar a considerar-los com «de la 
família».

Cadascú de nosaltres pertany a una 
família de sang i política, en la que 
els seus components juguen un pa-
per que la família els ha atorgat o ells 
se l’han buscat.  Algú es comporta 
com un autèntic cunyat, sogra, pare 
o germana. Tots juguen el seu paper.

Puix resulta que, al sí de les comis-
sions, cadascun dels seus compo-
nents també té assumit un paper que 
cal exercir adequadament per a que 
tot funcione bé: l’enginyer, el que ho 
sap fer tot, el que no sap fer res, el 
que no vol fer res, el que sap què cal 
fer però no ho fa... Tots ells confor-
men una vertadera família, en la que 
les interaccions socials són constants 
i, per tant, amb molta probabilitat de 
que afloren sentiments de tot tipus. 
Igual ens abracem que ens cridem; 
tirem la culpa a l’altre o l’alabem; ens 
queixem del que treballem o no fem 
res; ens anem de festa junts o ens 

Anònim
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veiem el mínim. En resum, ens com-
portem a la falla com si aquesta fora 
la nostra segona família.

De fet, els assistents a la presenta-
ció de les nostres Falleres Majors 
d’aquest exercici, van poder sentir 
repetidament la paraula «família» en 
tots i cadascun dels oradors que van 
participar en aquest acte.  Tots ells 
realçaven la falla com una gran fa-
mília de persones, les quals de vega-
des tenen més tracte amb la família 
fallera que amb la seua pròpia famí-
lia de sang.

Per això, quan un membre d’aques-
ta gran família desapareix, un pensa 

que alguna cosa de sí mateix desa-
pareix, i ho sent en l’ànima.

L’any passat vam tenir varis episo-
dis d’aquest tipus. Però, d’entre ells, 
va hi haver un que ens va sorprendre 
perquè encara era molt jove, amb la 
vitalitat pròpia de la seua edat i amb 
la voluntat d’ajudar al que fora. Nor-
malment, cada familiar «s’especialit-
za» en unes tasques determinades. 
En el cas que ens ocupa, tenia espe-
cial predilecció amb tot allò referent 
al monument faller.  Gaudia quan 
tocava plantar la falla, decorar-la o 
cremar-la.  Era dels primers en pre-
parar la falla per a que es cremara 
com son pare li va ensenyar.
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ARTICLES · EL FUTUR DE LES FESTES



186



187

EL FUTUR DE LES FALLES: CULTURA O FESTA?

Al mes de desembre es va organitzar 
una taula redona on membres de di-
ferents juntes locals de la comunitat 
van parlar i compartir les seues opi-
nions sobre la direcció i el futur de les 
falles. La majoria dels allí reunits opi-
naven el mateix: les falles estan co-
mençant a centrar-se més en la festa 
i menys en la vessant cultural. 

I és que aquest canvi es pot apre-
ciar sobretot a la cavalcada del ninot 
adulta, en la que les disfresses s’han 
tornat cada volta més senzilles i ha 
guanyat importància el fet de pas-
sar una bona vesprada. Actualment 
la junta local, juntament amb les co-
missions de la nostra ciutat, s’està 
plantejant mesures per a evitar que 
s’oblide el vertader objectiu de les 
cavalcades: que no és altre que fer 
crítica local. Una d’aquestes idees és 
unir les cavalcades adulta i infantil, 
celebrant únicament una cavalcada 
en la que desfilaran tant menuts com 
adults. Amb aquesta mesura, si ix en 
davant (que jo crec que sí) s’acon-
seguirà mantindre l’essència d’aquest 
acte: fer crítica local, però sense obli-
dar els carros i les disfresses treballa-
des, part que fan de la cavalcada un 
acte que val la pena acudir a veure. 
Però dir que les falles s’estan oblidant 
de la part cultural no és del tot cert, i 
així es reflecteix als llibrets que es fan 

a la nostra ciutats. En els últims anys 
la qualitat d’aquests ha augmentat i 
així es nota en el fet que l’últim any 
4 comissions van rebre un premi a la 
promoció i ús del valencià. Aquests 
premis han impulsat la qualitat dels 
llibrets i és que la dotació econòmica 
associada a ells ajuda a les comis-
sions a pagar una part de les des-
peses del llibret. És aquest fet el que 
impulsa a les comissions a millorar la 
qualitat dels seus llibrets any rere any, 
buscant col·laboradors de dins i fora 
del món faller i produint articles de 
gran qualitat.

Si és cert que la qualitat dels llibrets 
augmentarà amb el temps, el “fer 
barri” desapareixerà. Aquesta acti-
vitat no és un acte faller com a tal, 
sinó que consisteix en anar porta per 
porta del nostre barri venent el llibret 
als veïns la setmana abans de falles. 
Aquesta activitat normalment la rea-
litzen els xiquets acompanyats d’un 
o dos adults. El que passa es que 
moltes voltes són els propis veïns els 
que no estan interessats en el llibret 
i resulta més car fer els llibrets per al 
barri que la quantitat que es trau del 
mateix. I clar, l’economia ara mateixa 
no està per tirar coets.

Cal recordar que l’aspecte cultural de 
les falles no són només els llibrets, en 

Cristina Vicedo Revert
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aquesta part també s’inclouen els ac-
tes i els monuments. Es d’esperar que 
actes més formals com l’ofrena i la 
baixada de Sant Josep no patisquen 
grans canvis d’ací a uns anys; però 
què passarà amb la recorreguda? De 
tots és ben sabut que des de Junta 
aquest acte pareix no agradar molt i 
es va intentar eliminar amb l’excusa 
del COVID. El que passa és que als 
fallers els agrada molt aquest acte, 
per això el més segur és que d’ací 
uns anys canvie un poc, mantenint el 
fet de visitar tots els monuments de 
la ciutat. Aquests canvis segurament 
afectaran sobretot al ordre de la des-
filada: desfilant Junta en primer lloc i 
seguida per la resta de comissions. 
També és molt probable que canvie 
el recorregut començant per el Ra-
val, per tal d’evitar les aturades que 
es creen a la porta de l’església dels 
Sant Joans.

I per últim: el futur dels monuments. 
Aquest és el tema que més es veu 
afectat quan una comissió decideix 
si vol centrar-se en la part cultural o 
només en la festa. Tant monuments 
com contractar una bona xaranga, 
grups o DJs i beguda suposen una 
part important del pressupost d’una 
comissió i s’ha de triar segons les 
preferències de cada una. Algunes 
comissions trien plantar grans monu-

ments i dedicar una menor quantitat 
a la festa; altres prefereixen plantar 
monuments més modestos i invertir 
més diners en la festa i altres busquen 
un equilibri entre ambdues opcions. 
És en aquest dilema en el que la part 
econòmica cobra més pes i per això 
es plantegen dos possibles escena-
ris per al futur: sense ajudes econò-
miques als monuments està clar que 
estos perdran qualitat per invertir en 
festa: en canvi si es creen ajudes que 
incentiven la millora dels monuments 
aquests continuaran augmentant la 
seua qualitat, però sense deixar de 
costat a la festa. Prestant atenció a 
la tendència actual i als monuments 
plantats els últims anys podem espe-
rar que les falles continuen sent festa 
però que cada volta es planten mo-
numents més grans i de millor qualitat 
a tota la ciutat. Està clar que el futur 
de les falles depèn dels fallers, però 
no sols està a les seues mans; des de 
les institucions és important recolzar 
la part cultural per a que no es per-
den els monuments.

En fi, tan sols el futur dirà que li de-
para a les falles. El que si és segur, és 
que si volem que les falles continuen 
mantenint eixa part cultural tan ca-
racterística de la nostra festa i de la 
que la música i el passar-ho bé tam-
bé formen part, és important ensen-
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yar als menuts (i no tan menuts) que 
les falles no son sols diversió; també 
són feina. Que és important ajudar 
en la mesura del possible ja bé siga 
col·laborant en les presentacions, les 
cavalcades, les publicitats o en el que 
cadascú es trobe més còmode, però 
ajudar i col·laborar per seguint fent 
falla durant molts anys.
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Les falles, la nostra festa gran, una 
festa els orígens de la qual es remun-
ta al segle XVIII, que ha passat per 
molts i variats moments per arribar on 
som ara i a la qual li queden moltes 
coses per viure, fer i,  per descomptat, 
descobrir durant els anys que vindran. 

Amb el pas dels anys la nostra festa 
ha anat evolucionant i adaptant-se 
als nous temps que li ha tocat viu-
re, ja no fem les coses com les feiem 
durant els inicis, ni tan sols com el 
segle passat, encara que continuem 
mantenint la mateixa essència de la 
tradició que ens fa emocionar-nos 
el dia de l’ofrena, al escoltar l’himne 
o durant la cremà, disfrutar amb els 
amics i coneguts exprimint al màxim 
els dies forts de la festa, dies per als 
que duguem tot l’any preparant-nos. 

El pas dels anys també ha portat una 
altra manera de fer les coses, ara la 
tecnología forma una part important 
dins de les comissions, des de l’artista 
quan dissenya i construeix el nostre 
monument, fins com ens comuniquem 
entre les falles o dins de la pròpia co-
missió.

Però anem a imaginar per un moment 
el futur de les nostres festes, de les 
nostres comissions, del nostre dia a 
dia, un futur tal vegada menys llunyà 

del que podem pensar, en el qual fem 
ús d’una IA, com les que ara mateixa 
són capaces de crear des de qua-
dres fins a un capítol d’una novel·la. 
Però com podria aportar valor una IA 
a la nostra festa? Per supost sense 
perdre l’essència que ens defineix. 

D’una manera més senzilla del que 
podem pensar, ajudant a planificar i 
organitzar els events, aquestes noves 
tecnologies en poden tirar una mà 
a l’hora d’analitzar dades del pas-
sat sobre assistència, pressupostos i 
preferència dels visitants per ajudar 
a planificar i organitzar events futurs.

Encara que no sols aixó, aquestes 
noves tecnologies també ens poden 
ajudar en altres temes com: 

 ·Millorar l’experiència del visitant: 
Una IA podria ser utilitzada per pro-
porcionar informació personalitzada 
als visitants sobre els events i les fa-
lles, així com per ajudar-los a trobar 
els millors punts de vista i activitats en 
funció de les seues preferències. 
 ·Millorar la seguretat: Una IA podria 
ajudar a identificar i predir possibles 
problemes de seguretat i prendre 
mesures preventives. 
 ·Publicitat i comercialització: Una IA 
podria ajudar a millorar l’eficàcia de 
les campanyes publicitàries i de co-

LES  FALLES DEL FUTUR 
I LES TECNOLOGIES DEL PRESENT

Jose Vicente Lucas Poveda
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mercialització de la festa, asegurant 
un millor retorn de la inversió.  
 ·Anàlisi post-event: Una IA podria 
ajudar a analitzar les dades dels 
events i comprendre com es va realit-
zar la festa, quins aspectes funcionen 
bé i quins no per millorar la festa en 
el futur. 

La IA podria millorar la festa amb un 
gran valor aportat organitzant events 
amb dades del passat, brindant in-
formació personalitzada, per a que el 
visitant es senca a casa o ajudant a 
la seguretat. 

Però no tan sols per la festa, també 
per una part primordial de la mateixa 
com som les comissions, els qui po-
dem rebre el seu recolzament de di-
ferent maneres: 

 ·Planificació i organització: La IA 
podria analitzar dades sobre el pas-
sat per ajudar a planificar i organitzar 
events futurs de manera més eficient. 
 ·Comunicació: Una IA podria aju-
dar a la comissió fallera a comuni-
car-se amb els seus membres i amb 
el públic en general de manera molt 
més eficaç, a través de canals com 
el correu electrònic, xarxes socials i 
missatgeria. 
 ·Gestió de recursos: Una IA podria 
ajudar a la comissió fallera a gestio-

nar els seus recursos de manera més 
eficient, com els pressupostos, els 
materials i els temps. 
 ·Anàlisi de dades: Una IA podria 
ajudar a la comissió fallera a ana-
litzar dades sobre el rendiment dels 
seus events i les falles, per compren-
dre que va funcionar bé i que no, i 
també per prendre decisions més in-
formades al futur. 
 ·Creació de contingut: Una IA podria 
ajudar a la comissió fallera a generar 
contingut multimèdia com fotografía, 
vídeos i articles de premsa per do-
nar a conèixer la festivitat de manera 
més atractiva i accesible. 

Però, és important mencionar qué l’ús 
d’una IA ha de ser utilitzat amb pru-
dència, ja que pot dur a problemes si 
s’utilitza de manera inadequada, com 
en la privacitat i seguretat, o en l’ús 
excessiu de la tecnologia i la seua 
dependència. 

I ja com a colofó d’aquest escrit, 
m’agradaria haver ficat uun troç d’un 
poema dedicat a les falles o a la fa-
llera major, fet íntegrament per una 
IA, a la qual se li ha demanat exclu-
sivament aixó, un poema, el qual po-
dria haver quedat així:
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“Alçada en un tron, amb la roba de colors, ésser la fallera major, és un 
gran honor. Representar a la ciutat, amb orgull i passió, en les Falles, és la 

teua missió.

Amb la teua sonrisa, i la teua elegància, guides a la comissió, amb gran 
humilitat. En les cercaviles, i les desfilades, ets l'alma de les Falles, la veri-

table protagonista.

La teua gràcia i bellesa, il·lumina les places, i el teu esperit, contagia a 
totes les cases. Per aquesta raó, et volem agrair, per ser la fallera major, 

amb gran amor.

Que la teua reinada, sigua plena de llum, i que les Falles, siguen per a 
tu un gran somni. Gràcies per representar a la ciutat, i per ser la fallera 

major, amb gran esplendor.”

Però, per falta de temps no el vaig 
poder fer, o tal vegada si, ho deixaré 
en mans de l’espavilat lector intentar 
descobrir quina part va eixir de la mà 
de l’autor i quina va ser creada per la 
imaginació. 

Sols queda dir que visca la nostra 
festa. Qué amb IA o sense ella, sem-
pre continuem endavant, amb emo-
ció, alegria i il·lusió. 

Visques les falles i les seues co-
missions. 
I que visca la Falla de de l’Espan-
yoleto! 
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FALLES 2100

18 de març del 2020, mal moment 
per a estar a la Terra i més si s’és 
faller, quan aquest grup de persones 
han vist com la seua espera de quasi 
un any per a gaudir de la setmana 
fallera s’ha vist truncada per un vi-
rus anomenat Covid-19, del que no 
es té cap informació fins al moment. 
Una d’eixes persones que s’han vist 
doblement afectades és Miquel Gila-
bert, faller de la comissió Espanyole-
to, que encara es lamenta d’aquesta 
inesperada situació.

  - Com pot ser que no pugam cele-
brar les Falles? Si fa 10 dies estàvem 
en Germanor més de 2.000 perso-
nes -crida ben fort amb els braços 
alçats-. Ara, després de la presenta-
ció del llibret de les Falles de Xàtiva, 
va i apareix el del perruquí a dir-nos 
que es suspenen les Falles. Xe vinga 
va!

Miquel pot cridar tot el fort que vul-
ga, ja que està al seu laboratori a les 
afores de Xàtiva, doncs la seua fei-
na no és la més habitual a la nostra 
societat. Ell és físic especialitzat en 
mecànica quàntica, la seua passió 
des que de menut va visualitzar la 
pel·lícula “Retorn al futur” de Robert 
Zemeckis i es va identificar en Doc, 
el personatge interpretat per Christo-
pher Lloyd, gràcies a la seua intel·li-

gència i bogeria a parts iguals. Ja li 
ho recordava son pare cada vegada 
que la veia a la Grundig del menja-
dor de sa casa.

  - Si vols ser com Doc, has d’estudiar 
molt i treure molt bones notes, cosa 
que fins ara... -li deia amb un to bur-
lesc.
  - Ho sé pare, si vull aconseguir els 
meus somnis m’ho he d’agafar serio-
sament.

I així ho va fer, des d’aquell moment 
Miquel es va ficar les piles fins arribar 
a graduar-se amb matrícula d’honor 
a la prestigiosa Universitat d’Stan-
ford, amb una especialització en pa-
radoxes temporals, eixes que tant li 
agradaven de menut. Una vegada 
eixí al món laboral, va veure com que 
la seua especialització no era mas-
sa buscada i hagué de començar a 
demanar subvencions per a desen-
volupar una màquina del temps que li 
permetera viatjar al passat.

Demanà totes les ajudes possibles, 
a organitzacions tecnològiques, a la 
Unió Europea, a la Generalitat Valen-
ciana i, fins i tot, al consistori munici-
pal, on el van fer fora en menys que 
esclata un masclet. Fins que el Mi-
nisteri de Ciència li atorgà una sub-
venció per valor de més de tres falles 

Jose Luis Llorens borrás
Vice President 4t de la Junta Local fallera de Xàtiva
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de Nou Campanar en el seu moment 
d’esplendor, és a dir, una barbaritat 
de diners. Una màquina, que malgrat 
no estar acabada, eixe 18 de març és 
més present que mai i fa que el cien-
tífic l’observe en repetides ocasions, 
fins que se li encén la bombeta.

  - I si... -tan prompte com ho diu es 
seu cara a l’ordinador i comença a 
escriure codi com si no hi haguera 
un demà.- Ara sols queda prémer el 
botó d’intro per vorer si funciona -una 
vegada prem el botó veu com apareix 
una xicoteta finestra amb el missatge 
“Codi correcte”.- Eureka! La màqui-
na ha de funcionar d’una vegada per 
totes, siga per anar tant al futur com 
per anar al passat. Ara tan sols falta 
decidir on vull anar.

Hi ha dos opcions damunt de la tau-
la molt sucoses per a Miquel, o viatja 
al passat per vorer l’època daurada 
de la seua comissió entre 1986 i 1993 
o viatja al futur per vorer quina serà 
l’evolució de la seua festa més esti-
mada, sobretot després d’aquest en-
sopec que l’ha fet aturar-se.

  - Ja ho tinc clar. Vull viatjar al futur, 
perquè el passat està massa vist, i a 
mi el que m’agrada és la incertesa, 
com la de Heisenberg, i més ara, que 
la maleïda pandèmia ha fet que es 

suspenguen les Falles per primera ve-
gada des de la Guerra Civil espan-
yola. Per tant, hauré de trobar una 
coartada per si hem pregunten qui 
sóc i que faig a les Falles de Xàtiva 
-cop seguit, s’alça de la seua cadi-
ra i es dirigeix fins un xicotet arma-
ri-. Ho tinc, seré un turista procedent 
de Castelló amant de la festa de les 
Falles que ja està cansat d’anar a 
València a vorer sempre el mateix.

Miquel es dóna pressa per fer-se una 
maleta menuda que te a l’armari amb 
tota la roba que havia pogut agafar 
de sa casa abans del confinament. 
Tan prompte com acaba d’enllestir 
tot el que necessita, es dirigeix a la 
màquina i ho posa al maleter.

  - Falles 2100, allà anem! -Escriu 
l’any escollit al quadre de comanda-
ments i prem el botó “Viatjar” amb 
totes les seues forces.

De sobte, la màquina comença a gi-
rar i el científic veu com la sala en 
la que es troba canvia contínuament 
conforme avancen els anys. Un la-
boratori, una perruqueria, un bar, un 
casal faller, una tenda de roba... fins 
que a la fi, quan tot es para, el local 
es troba desocupat.

  - Menys mal que no se li dona ningun 
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ús a aquest local, perquè si m’arriben 
a vorer aparèixer amb esta cosa tan 
estranya, no tindria on amagar-me 
-agafa la seua maleta i es predis-
posa a eixir al carrer per contemplar 
com serà el futur. Conforme obri la 
porta, li entra una esgarrifança.- Re-
collons, mal fred que fa ací fora. Hau-
ré de posar-me una rebequeta -tor-
na a entrar dins de local i trau de la 
seua maleta roba d’abric, mentre es 
queda pensatiu.- M’ha paregut vorer 
un casal faller? Segurament, 80 anys 
donen per a molt.

Torna a obrir la porta i observa que 
el seu laboratori ja no es trobaria a 
les afores, sinó que està integrada a 
la ciutat. Novetlè ja no existeix com 
a poble independent, ara és un ba-
rri més de Xàtiva degut al creixement 
immobiliari. De sobte, comença a 
sentir coets i l’olor a pólvora l’encisa 
tant que decideix anar a buscar-los. 
Quan arriba al lloc indicat, es troba 
amb una colla de quatre amics d’uns 
30 anys disparant coets com si foren 
xiquets. S’observa que gaudeixen i 
Miquel amb ells, fins al punt que bro-
llen llàgrimes d’emoció dels seus ulls.

  - Perdona, t’has espantat? -Li pre-
gunta un xic de la colla.
  - No, tranquils. Es que m’he emocio-
nat, perquè a mi la pólvora m’agrada 

molt.
  - Com es nota que eres faller -co-
menta un altre.
  - Que va -contesta Miquel.- Si soc 
de Castelló que ahí tenim la Magda-
lena.
  - Això no és un aliment?
  - Deixem-ho estar, que no vull dis-
cutir d’eixes coses -respon Miquel 
fent vore que li ha molestat el co-
mentari. Normal, s’ha de clavar en el 
paper.
  - I què fas per ací? -Li pregunten.
  - Doncs, sóc un fanàtic de les Falles 
i cada any les he visitat a València, 
fins aquest. Perquè vull veure com és 
la festa a les diferents poblacions i 
vaig llegir que Xàtiva fou la primera 
ciutat en plantar un monument fora 
de la ciutat de València.
  - Doncs si vols et podem mostrar 
com és la festa des de dins. Acom-
panya’ns al casal -li ofereix el que 
semblava més espavilat.
  - Moltes gràcies, xe. Perdoneu, no 
m’he presentat, em diuen Miquel.
  - Encantat Miquel. A mi em diuen 
Joan i ells són Adrià, Pau i Ferran 
-nomena a cadascú a la vegada que 
els assenyala.

Encenen l’últim coet i es dirigeixen 
al casal de la comissió de la colla 
d’amics. Mentrestant conversen un 
poc de tot, però es veu com a Miquel 



198

li costa un gran esforç integrar-se al 
grup, ja que no vol cometre ninguna 
errada que faça que els amics sospi-
ten que hi ha algo estrany.

   - I de quina falla sou? -Pregunta 
el científic.
  - De Corts -respon Ferran.
Valencianes?
  - No Valencianes és una comissió 
diferent -comenta Joan.
  - Com? Si jo havia llegit que ací 
estava la falla Corts Valencianes -diu 
Miquel amb certa incertesa.
  - Això fa molts anys -diu amb to 
humorístic Adrià.- Quan la falla Corts 
Valencianes existia solament hi ha-
vien 19 falles, ara hi ha 37.
  - Merda ja l’he cagat -murmura Mi-
quel.
  - Has dit algo? -Pregunta Pau.
  - No, que m’agradaria saber quines 
són -replica Miquel amb un to ner-
viós.
  - Clar sense problemes, allà vaig 
-Joan agafa aire per poder dir tot el 
llistat d’una tirada-. El Cid, Trinitat, 
Tetuan, Porta, Sant, Francesc, Ra-
val, Espanyoleto, Mercat, República, 
Argentina, Avinguda, Selgas, Ferro-
viària, Benlloch, Alexandre, VIé, Jau-
me, Molina, Claret...
  - No t’oblides de les comissions de 
Joan, Ramón i Jiménez -afegeix Fe-
rran, mentre Miquel mostra una cara 

de sorpresa absoluta.
  - Tranquil que no se m’oblida -res-
pon Joan- m’he perdut, per on ana-
va?
  - Per la Jiménez -diu Pau.
  - Gràcies Pau. Doncs seguim amb 
la Feliu, Verge, Carme, Jordi, Abú, 
Masaifa, Murta, Acadèmic, Maravall, 
Passeig, Cardenal, Serra, Corts i Va-
lencianes.
  - I com és possible açò? Si hi ha un 
article als estatuts que limita la crea-
ció de noves comissions -diu Miquel 
amb les mans al cap.
  - Com saps tu això? -pregunta Fe-
rran amb cara de pocs amics.
  - Perquè m’ho he estudiat tot a fons 
-respon ràpid Miquel.
  - Doncs, no sé jo de quina època 
t’ho vas estudiar. Ara mateixa eixe 
punt dels estatus no existeix. Tu que 
dius Joan? -comenta amb un to hu-
morístic Adrià.- Què per a alguna 
cosa eres el secretari.
  - Sempre fent la mateixa broma, 
com si ho haguera de saber tot -es 
nota que Joan s’ha molestat amb eixa 
pregunta.
  - Xe, tranquil que no passa res -in-
tenta tranquil·litzar-lo Pau.
  - Bé, conteste a la pregunta -replica 
el secretari.- Eixe punt va durar fins 
al 2036, quan a moltes de les comis-
sions hi havia una tensió que es podia 
tallar amb un ganivet i van proposar 
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fer un Congrés Faller per canviar eixe 
punt i, de pas, altres que no interes-
saven. Des d’eixe any es realitza un 
Congrés Faller cada any.
  - S’ha convertit en una tradició fins 
al punt que apareix al programa 
d’actes -diu Ferran mentre li mostra 
el programa amb el seu telèfon.
  - Nosaltres tenim un dit quan a algú li 
agrada alguna cosa -afegeix Adrià.- 
Diem, açò t’agrada més que canviar 
els estatuts a un faller -la resta de la 
colla comença a riure, mentre Miquel 
mira sorprès el programa d’actes.
  - Este programa d’actes és molt curt 
-comenta Miquel.- Tan sols hi ha la 
presentació dels Fallers Majors de 
Xàtiva, les cavalcades, la Crida, Ger-
manor i la setmana fallera. Que s’heu 
quedat amb els actes de mamar?
  - Obvi -replica Adrià.
  - I no hi ha ninguna Junta Local Fa-
llera que regule tot açò? Per que açò 
és un destarifo -exclama Miquel amb 
desesperació.
  - Un què? -pregunta Adrià.
  - Des de fa molts anys ja no existeix 
-narra Ferran.- Les últimes executi-
ves sols tenien 6 membres i, a la fi, 
ningú volia fer-se càrrec, al·legant 
que era una feina molt poc agraïda 
i que rebien moltes amenaces pels 
premis.
  - Mare de Déu Senyor -Miquel es 
santifica.- Queda molt per arribar?

  - No, girem eixe cantó i ja trobem la 
falla -contesta Adrià.

Miquel prefereix callar i no tornar a 
fer més preguntes, ja que ha vist a 
Joan i Pau quedar-se més enrere per 
a parlar, potser de l’estrany que els 
pareix per a ells una persona que sap 
tant de les Falles passades i res de les 
actuals. Una vegada giren el cantó al 
que s’havia referit Adrià, es troben 
amb una falla que no passa ni dels 3 
metres i al costat una carpa gegant 
de la que ix música a tot volum. El 
nostre protagonista es queda estu-
pefacte de vorer que eixa falla havia 
obtingut el 3r premi d’especial.

  - Què et pareix la nostra falla? -co-
menta amb orgull el Joan.- Un tercer 
premi d’especial no s’aconsegueixen 
tots els anys.
  - Doncs em sembla una castanya 
-replica Miquel de manera directa.
  - Tampoc fa falta parlar així -co-
menta Pau.
  - Una castanya seràs tu -es burla 
Adrià.
  - Ara deveres, quant costa esta 
falla? -Pregunta Miquel amb certa 
preocupació.
  - 10.000€, és la segona falla més 
cara de Xàtiva -contesta Joan.
  - I la infantil? -Torna a pregunta 
Miquel, com si aquella conversa fora 
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un interrogatori.
  - Infantil de què? On vols que la 
clavem?
  - Doncs, on està la carpa -replica 
Miquel.
  - Unes Falles sense carpa? Estem 
bojos? -Ferran comença a elevar el 
seu to, se li nota un poc nerviós.

De sobte, la música dels altaveus es 
deté, comença a sonar la xaranga i 
tots els membres de la comissió ixen 
de la carpa amb ramells de flors ves-
tits amb la dessuadora de la comissió.

  - Xics -s’apropa un faller a la colla 
de quatre amics- ens hem d’anar a 
l’ofrena, que fem tard.
  - Tota la raó Vicent, -contesta Joan- 
espera que ens acomiadem d’aquest 
turista.
  - Val, però no tardeu massa -recla-
ma Vicent.
  - Aneu a anar així a l’ofrena? -pre-
gunta Miquel amb ironia.
  - Com vols que anem sinó? -Con-
testa Adrià
  - Doncs en indumentària tradicional.
  - Això és opcional -respon Joan.- 
En els estatuts dona opció a vestir-se 
com es vulga, va començar en una 
cavalcada infantil i ha arribat fins a 
aquest punt. La nostra falla ha decidit 
que vol anar el més còmode possible.
  - Normal, a mi no em veuràs amb 

un mocador d’eixos al cap -contesta 
Ferran.
  - Bé feu el que preferiu -a Miquel 
se li han acabat les ganes de discutir 
i sols vol tornar al present.- Gaudiu 
de l’ofrena.
  - Moltes gràcies amic -respon Pau.
  - Au cacau -crida Adrià, mentre els 
quatre amics se’n van corrent a pel 
ramell de flors.

Una vegada Miquel s’ha quedat sol, 
comença a pegar-li voltes a la falla 
amb una cara pensativa i de desi-
l·lusió a parts iguals per tot el que ha 
vist al futur.

  - Jo no estic disposat a que la meua 
festa més estimada es convertisca 
en aquest esperpent, he de tornar al 
present el més pronte possible per 
començar a treballar una solució.

Dit i fet, el Miquel comença a córrer 
com si li anara la vida en ell cap al lo-
cal on es troba la màquina del temps 
per tornar al seu present. De camí, es 
troba amb dos comissions dirigint-se 
a l’acte, almenys una de les dos ana-
va en indumentària tradicional. Una 
vegada arriba al local, entra per la 
porta com si d’un esprintador es trac-
tara i configura la màquina per posar 
el 18 de març de 2020. Prem el botó 
i comença tot a girar un altra volta, 
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tornen a eixir els mateixos locals que 
havia vist al viatge d’anada i una ve-
gada para torna a veure el seu la-
boratori com l’havia deixat al principi. 
Ràpidament agafa el seu telèfon mò-
bil i telefona al president de la seua 
comissió.

  - Bona vesprada Sergio, me pots 
passar el telèfon de Jesús el president 
de la Junta? Que m’agradaria co-
mentar-li una coseta.

Continuarà... 
O no.
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ENTREVISTA MARÍA BELTRÁN 
PEL FUTUR DE LES FALLES

1. Des de quan eres fallera? Sempre 
de Sant Jaume?

Soc fallera des que vaig nàixer. Sem-
pre de la Falla Sant Jaume.

2. Has viscut les falles com a falle-
ra major infantil, com a fallera, com 
a regidora, i enguany a més a més 
eres fallera major del 50 aniversari de 
la teua falla, et veus en un futur com 
a Fallera Major de Xàtiva, presidenta 
de Falla o presidenta de Junta Local 
Fallera?

Mai digues mai. Ara mateix no em 
veig en cap dels tres càrrecs nome-
nats. Estic molt bé com estic, encara 
que el que si que tinc clar és que, esti-
ga on estiga, continuaré treballant per 
les Falles de Xàtiva.

3. Sabem que abans eres d’un partit 
polític i ara estàs com a independent, 
però tenim en un futur molt pròxim 
eleccions... vols aprofitar aquesta en-
trevista per a donar-nos alguna ex-
clusiva?

Estaria bé donar una exclusiva en un 
llibret de falla… si tinguera exclusiva 
que donar. Ara mateix sols sé que tre-
ballaré a l’ajuntament de Xàtiva fins 
al mes de maig, estic centrada en les 
Falles de 2023; a partir d’ací, no sé 
què succeirà.

4. Abans t’hem preguntat si podries 
ser presidenta de Junta Local, en l’ac-
tualitat, com és treballar amb l’actual 
Junta Local? Com veus a Celia amb 
el càrrec de presidenta?

Ser presidenta de la Junta Local Fa-
llera de Xàtiva crec que és el càrrec 
més sacrificat i complicat que existeix 
al món de les falles. Els canvis, al prin-
cipi, sempre costen, encara que Celia 
està envoltada de persones que es-
timen i entenen aquesta festa; i més 
prompte que tard, s’adaptaran als 
nous temps.

5. Sembla que el museu faller tornarà 
després de 3 o 4 anys tancat sense 
activitat, creus que Xàtiva li donarà 
l’importància que li mereix? Per tindre 
futur, deu estar dotat d’un bon mante-

Alberto Ordiñana
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niment amb activitats durant tot l’any, 
ho veus factible?

El MUF Xàtiva serà un nou atractiu 
turístic per a la ciutat; no sols per als 
fallers i les falleres, per als ciutadans i 
ciutadanes de Xàtiva sinó també per 
a aquells turistes que vinguen a visi-
tar-nos. A més, amb el projecte expo-
sitiu del MUF Xàtiva es podrà realit-
zar activitats dins del propi museu; no 
serà una visita simple (que també es 
podrà realitzar) sinó que serà tota una 
aventura pel món faller. 

6. Pots contar-nos com serà el nou 
museu?

El museu a part de comptar amb una 
nova imatge, també adquireix iden-
titat pròpia convertint-se en el MUF 
Xàtiva. Aquest com ja he dit serà un 
nou atractiu turístic més, i transmetrà 
al visitant la importància històrica de 
les falles, però també tot allò que con-
forma el món faller. 

Per això, es tracta d’un projecte ex-
positiu que compta amb dos punts de 
vista diferents: una part més clàssica 
que serà informativa i, una altra part, 
més interactiva on podràs realitzar ta-
llers i conèixer de forma més animada 
el món de les falles. 

A més, com el projecte expositiu ens 

impedia comptar amb tots els ninots 
indultats en el propi museu, hem anat 
una mica més allà i el MUF serà el 
primer museu faller de la història en el 
metavers. Creant esta realitat virtual 
podrem conèixer i veure els ninots in-
dultats de la ciutat de Xàtiva en qual-
sevol moment i lloc.

7. Tal volta és avançar-nos, però quan 
inaugurem el museu, deixarà de ser la 
seu de la Junta Local?

No, la seu de la Junta Local Fallera 
de Xàtiva no deixarà de ser el MUF. 
Sempre hi haurà espai per a tot i per 
a tots.

8. Les falles han viscut moltes crisis, 
guerra, postguerra, o més actuals, la 
de 2008 la de la covid i actualment 
l’amenaça d’una nova crisis econòmi-
ca mundial, creus que anem a vore’ns 
afectats en un futur pròxim?

Les Falles es ressenten cada vegada 
que alguna crisi, siga de la magni-
tud que siga, ens colpeja. Però tam-
bé pense que eixim més reforçats que 
mai. Podem posar d’exemple l’últi-
ma d’elles, la del COVID. Crec que 
mai arribarem a pensar que anaven 
a suspendre la festa de les falles; el 
10 de març de 2020 se’ns quedarà 
gravat a tots els amants de la festa 
per sempre; però tot el dolent ens va 
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portar moltes coses bones a Xàtiva: 
germanor, responsabilitat, saber estar 
i, per a mi, el més important de tot va 
ser que tots i totes ens vam adonar 
de la importància que tenen les Falles 
a Xàtiva. Eixirem, el famós hastag es 
va fer realitat: #hemtornat i amb més 
força i ganes de treballar per la festa 
que mai.

9. Tots sabem que la festa evoluciona, 
aquest any, la falla Borrull-Socors de 
València acaba de presentar el primer 
Faller Major, i enguany a la presenta-
ció de la Fallera Major de Xàtiva com 
a representant d’una comissió va eixir 
un faller, creus que veurem en un futur 
pròxim o mitjà un increment d’aques-
tes figures?

No sabem el que ens portarà el fu-
tur a les Falles de la ciutat. El que si 
que sé, és que fins fa uns anys les do-
nes no exercien com a presidentes o 
membres de les juntes gestores de la 
ciutat. I, hui dia, podem dir que exis-
teixen més dones al capdavant de les 
comissions de Xàtiva que homes. Així 
que el futur està per vindre, i segur 
que les falles, com sempre ho han si-
gut, seran un referent per a la societat. 

10. Últimament, la sàtira a les falles 
està sent o molt suau, o inclús inexis-
tent, moltes falles han tingut problemes 
interns amb gent pròxima a personat-

ges públics per fer sàtira sobre ells, 
com a persona pròxima a la política, 
creus que és un problema de sensibi-
litat?, o que a la gent els agrada més 
criticar però no rebre’n? Com veus la 
sàtira en el futur?

La premissa que a la gent li agrada 
més criticar que rebre crítiques crec 
que és certa. Igualment, la sàtira en el 
món de les falles ha sigut part fona-
mental. Pense que conéixer què opina 
la gent de la teua labor al capdavant 
d’un càrrec públic és important, i si a 
més es de forma satírica, pot ser molt 
divertit. Això sí, sempre amb el màxim 
respecte. Però sí, soc una persona 
que aposta per la sàtira i no crec que 
s’acabe.

11. Per finalitzar, com veus tu les falles 
d’ací a 100 anys?

Espere no veure les falles en 100 
anys... però crec que estem llaurant 
ara el futur de la nostra festa. Perquè 
l’educació fallera que els donem als 
més menuts, es veurà traduïda en el 
futur. Per això, pense que és primor-
dial inculcar a generacions pròximes 
la importància que tenen les falles, 
que som cultura i tradició, i que és la 
festa de tots i totes els valencians. 
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Una volta recorde que, en broma, 
Juan Carlos va dir “Quan jo muiga, 
al meu soterrar vull que tots vingueu 
de rigurós negre. I elles amb tacons i 
plenes de collars de perles. I que una 
gran banda de música em toque el 
Mater Mea”. 

Era així, bromista amb el seu futur. No 
li feia por el termini, probablement per 
les seues conviccions religioses. Vo-
lia disfrutar de la vida i xuclar cada 
moment. En els últims anys, anava de 
viatge molt. Escapades rellamp que 
feia amb Reme per tota Europa i que 
gaudien ells sols, ja que tenien a Bea 
i a Juan Carlos “criats”. 

I l’hem perdut, per sempre?. Va aga-
far el tren per no tornar. I ens vam 
quedar tots tristos, en aquella andana 
de l’estació de l’adéu, despedint a un 
faller, a un amic a un germà, a un 
pare, i a un marit. 

Amb Juan Carlos es tanca una eta-
pa, com moltes altres que es tanquen 
amb la pèrdua del protagonista de la 
mateixa. No ens deixa suplent o sus-
titut que estiga a la seua altura.

Decòrum, educació, compostura, 
cortesía, correcció, refinament, cava-
llerositat, delicadesa, galanteria, són 
alguns dels molts adjectius que Juan 
Carlos se’n du amb ell. 

I a marxat com ell volia, de sobte, 
sense donar feina, sense patiment i, 
sobretot, sense que ningú el vera en-
vellir o maltret per alguna enfermetat 
degenerativa. 

Però tots ens vàrem quedar en shock… 
Com que Juan Carlos ha mort? 

Ningú s’ho creia perquè hi ha per-
sones que nosaltres creiem que són 
immortals, persones que són clau i 
presència a les nostres vides. Que és 
tan normal vore-les, parlar amb elles i 
compartir el dia a dia, que no cap en 
ningún cap que desapareguen així, 
en un vist i no vist, sense despedir-se, 
perquè ara ho penses i et pregunte: 
I ara qué? M’acostume a no tornar a 
veure’l passar amb Reme i el gosset 
per el carrer la Reina? 

M’acostumaré a no tornar a compar-

JUAN CARLOS PERALES BELLVER 1988-2018 
FALLA PLAÇA DE L’ESPANYOLETO

Rafael Fuentes Bono
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tir tantes i tantes bogeries falleres? 
Perquè ens queden per fer moltes… 

I ara qué? 

No sé… Hui vaig escrivint aquest línies 
i seguisc sense creure que no el tor-
naré a fer riure. Que no el tornaré a 
abraçar, ni a sentir en tantes i tantes 
nits de festa i alegria. 

He d’escriure sobre tu, Juan Carlos, 
però em negue… vull escriure’t a tu, al 
meu amic i manar-te aquesta carta, 
aquest escrit per recordar algunes de 
les nostres pinzellades i vivències. 

Ens fem majors Juan Carlos i tenim 
les barbes blanques i el terrat nevat, i 
ja comencem a no recordar les coses 
passades. Així que et vaig a apun-
tar tot el que recorde. Si tú recordes 
alguna cosa més, avisa’m, que dos, 
sempre pensen més que un sol. 

Sé que he sigut molt pesat aquestos 

últims dos anys demanant que et tor-
nares a apuntar a la falla, tú i Reme. 
Però entenc els teus motius, espe-
cialment per salut. Però aquest any 
la teua neboda Marta és la Fallera 
Major, i Rafa i Victoria s’han apuntat, 
i espere vorevos per allí. 

L’altre dia vaig començar a treure les 
fotografies de falles que tinc al meu 
soterrani en caixes, perquè vull esca-
nejar-les abans de perdre-les o que 
es deterioren, i no vejes la quantitat 
de records que em van vindre al cap 
al vore-les. 

Em van eixir les del mocador, aquesta 
tradició que a principis dels 90 vàrem 
començar tu i jo, a fer broma amb les 
servilletes del sopar de gala, a les que 
fèiem quatre nucs i ens la ficàvem al 
cap, com un obrer de la construcció, 
per eixir a la foto grupal que ens feia 
Federico tots els anys. Aquesta cos-
tum va habitar durant molts anys a la 
nostra comissió. 
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També teniem per rite, durant el re-
corregut a les falles, posar tots junts 
per a la foto amb la Fallera Major, 
amb un peu adelantat i alçant el per-
nal del pantaló. 

Em reia al recordar les teues “repri-
mendes” durant l’Ofrena. Com a bon 
confrare que eres del Nazareno, re-
corde com ens renegàves quan des-
filàvem mal. Clar, per cansanci o per 
conya, no guardàvem el decòrum re-
ligiós d’una processó i tu ens insisties 
en que nosaltres ens comportàrem 
amb respecte i serietat… que poc et 
feien cas. Excepte jo Juan Carlos… 
bo, a voltes. 

Mira!! m’ha eixit les fotos de l’ACFE. 
Què boniques… Com recorde la il·lu-
sió que tenies quan vas presentar a 

Bea a Fallera Major del 50 aniversari 
de la Falla. 

Aquell any anava a ser Mercedes 
Tormo la Fallera Major, per antiguitat 
i perquè va ser la Fallera Major Infan-
til quan la falla va complir els 25 anys 
d’activitat ininterrompuda, i va que-
dar en aquell moment que Mer, seria 
la Fallera Major del 50 aniversari. Ho 
recordes? Pero per els destins de la 
vida, Mer es va quedar feliçment em-
barassada i va deixar lliure el camí a 
tan gran honor. Així que tu no t’ho vas 
pensar dos voltes, Bea anava a ser 
la indicada per asumir tan preciada 
glòria. I quin any tan bonic. Vas tirar 
la resta, bandido. Tots sabíem que, 
per la teua qualitat d’amfitrió, la ce-
lebració de tan important event faller, 
estaria garantida. I així va ser. Aque-
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lla forma tan galant d’atendre als 
teus convidats i l’exquisit saber estar 
en el més mínim detall protocolari, va 
deixar el bon sabor de boca que tots 
recordarem durant molts anys. Va ser 
un aniversari meravellós Juan Carlos. 

Recorde amb molta estima a la boda 
de Javi Tormo, que Bea em va fer 
prometre que li faria la presentació. 
Cosa que no va ser gens difícil, per-
què em feia més il·lusió a mi que a 
ella. 

I ara que recordem també el 25 ani-
versari de la Falla… aquest va ser l’any 
que vaig començar conèixer la teua 
faceta més atrevida. Perquè clar, tu, 
amb el teu llinatge, com agent d’as-
segurances, grandot, amb barba, molt 
religiós i façana seria, mai m’anava a 

imaginar que eixiries amb nosaltres, 
vestit de fallera i amb aquells tacons, 
cantant “Orxatera valenciana”, als 
skecth de la presentació d’aquell any. 
Va ser la bomba. Això si, no et vas 
afaitar la barba, intentant disimu-
lar-la amb maquillatge i un clavell a 
la boca. Pero no va colar. Em pixava 
de la risa. Va ser un moment històric. 

Teniem la costum de baixar a sen-
tir les mascletaes falleres des del 
Monxo. Sempre ens sentàvem per 
prendre unes cerveses a les dotze i 
tu sempre beneïes el moment com “el 
angelus”. I així es va quedar. Baixar al 
angelus es va quedar com un event 
faller. 

I també ho fèiem a la Fira, quan es-
tàvem al xiringuito de la falla, inclós 
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recorde que ho fèiem l’any del xirin-
guito del Rompeolas. 

Quina enyorança les teues visites al 
Pub Rompeolas. Quan acabàveu les 
reunions dels divendres, passàveu a 
prendre unes copes amb el teu ger-
mà Rafa, i fallers de la falla. Miquel 
Grau, te tenia preparat el xupito de 
vodka de caramel, perque era un ca-
pritx que em vas demanar en el seu 
moment i que jo et servia cada vol-
ta que venies a veure’m. Quins bons 
moments vàrem passar. 

Juan Carlos, la vida et va pegar dos 
hòsties importants. Sé que van ser els 
teus pijtors colps. L’adéu dels teus 
Miguels, els teus germans. Perque 
Ferri no era de sang, però si de cor. 
Alló mai va curar. Ho sé. Quantes 
voltes el recordem. Te’l van arrancar 
de l’ànima, però tu vas saber alçar-te  
aquelles dos vegades i lluitar per les 
il·lusions, per propostes i esperançes. 
El camí es va fer més dur quan et 
van deixar sol, però en aquell camí 
sempre vas saber seguir, i saber com 
recompondre’t front tanta adversitat. 
Recordes aquella frase de Miquel 
Ferri quan recitava a Machado en 
aquella famosa estrofa: “Caminante 
no hay camino solo se hace camino 
al andar”, i Miquel sempre acabava 
“caminito de rosas, caminito de flores, 

caminito caminito hay que ver como 
me jodes”. 

I es que amb el teu passat scou-
ter, sempre estaves a punt per tirar 
una mà amb l’intendència del ca-
sal. Sempre has sigut una gran mare, 
Juan Carlos. Quan vas ser casaleter 
vas gestionar sempre el càrrec amb 
molta dedicació i familiaritat. No per-
mities que faltara res, i que tot esti-
guera net i al seu lloc. Sobretodo hi-
giene y orden em deies. Quin pesat!, 
Em deies que el casal era com una 
segona casa de tots i per aixó devíem 
de cuidar-lo i respectar-lo. Ahí tenies 
raó. Però es que tú eres molt net en 
tot alló que fas, i axó segur que ningú 
t’ho pot discutir durant tot el temps 
que vas estar ostentar aquell càrrec. 
El detall del cava a les celebracions 
del nou president, t’ho deguem a tu. 
Jo recorde quan vas començar a la 
falla amb càrrecs com relacions pú-
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bliques, que et va vindre com anell 
al dit, per la teua educació, la teua 
facilitat per tractar amb els demés i el 
teu saber estar. També recorde que 
vas ser Vice-President 3r en diverses 
ocasions i una volta de protocol, però 
el càrrec que més temps vas dur va 
ser l’encarregat de loteries. 

Mira quina foto més xula! Açí esta 
Marzal mentres et fa una foto a Sant 
Josep, el caminet que arriva fins l’er-
mita de Sant fèlix, on sempre ens fi-
quem tota la comissió a esperar a la 
baixada. Clar, sempre anàveu tren-
cant lligams. 

Per aquells primers anys de la déca-
da dels 90, quan tots els homes ves-
tiem amb el clàssic trage negre de la 
post-guerra, com manàven els esta-
tuts fallers. Tu i Salva Grau, Vicente 
Vicedo i Paco Vila, vàreu començar a 
vestir-se amb el torrentí i el saragüe-
ll. Com tenieu botifarra amb Vicent 

Blasco, que aquells anys era faller de 
l’Espanyoleto, vestíeu els trages que 
encara estaven prohibits als actes i 
desfilades oficials. Per eixa raó, des-
filàveu darrere de la banda de mú-
sica, davant del Sant. Aixó si, vàreu 
ser uns pioners en aconseguir la nor-
malització de la indumentària fallera. 
Tenieu… el que cal tindre.

Bo, tu sempre has tingut caràcter, 
com a bon Perales que res. Per a 
tu es blanc o negre, no hi ha escala 
de gris. Joder, Juan Carlos, es que a 
moltes reunions de la Falla botava el 
teu geni del desacord i s’armava la 
del betlem. Ara, aixó és falla! Després 
acavàbem tots en comunió, ofegant 
les nostres disputes al voltant de la 
barra del casal. Aixó era i és falla!



213

En el café de Levante
Entre palmas y alegrías,
Cantaba la Zarzamora.
Se lo pusieron de mote
Porque dicen que tenía,
Los ojos como las moras.
Le habló primero a un tratante, y 
olé
Y luego fue de un marqués,
Que la llenó de brillantes, y olé
De la cabeza a los pies.
Decía la gente que si era de hielo,
Que si de los hombres se estaba 
burlando.
Hasta que una noche con rabia de 
celos,
A la Zarzamora pillaron llorando
¿Qué tiene la Zarzamora,
Que a todas horas llora que llora,
Por los rincones?
Ella que siempre reía
Y presumía de que partía los cora-
zones.
De un querer hizo la prueba y un 
cariño conoció,
Que la trae y que la lleva, por la 
calle del dolor.
Los flamencos del Colmao la vigi-
lan a deshora,
Porque se han empestiñao

En aquesta foto estas ballant amb 
Jubel. Mare meua quines festes ar-
màvem. Les nits de la setmana falle-
ra al casal eren apoteòsiques. Quan 
acavàbem de sopar i retiràven les 
taules per deixar lloc a la pista de 
ball, començava la màgia. El donyet 
de la festa plenava els gots de l’elixir 
del desvergonyiment i de la bogeria, 
i tots començàvem, amb poca llum, 
a deixar-nos dur per els xocolaters, 
els ballets, els trenets, els patets i els 
pardalets… i qué sé jo de tants i tants 
balls del dimoni que ens fèien beure i 
beure, com els peces en el río. 

Però a tu, Juan Carlos, et poseïa un 
donyet molt diferent. El donyet de la 
copla. Com si fores abduït per l’espe-
rit de Lola Flores, sempre t’arranca-
ves amb “La Zarzamora” i en aquell 
moment, tots ens contagiàvem amb 
aquells compassos, i ballant aquella 
copla ens ficàvem a cantar…  
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No sé perquè has marxat. Ni on. He 
de ficar una direcció al sobre i no sé 
qué escriure. Jo sols sé, qué amb la 
teu partida, es borra un altre color a 
la paleta de l’Espanyoleto. Hi ha co-
lors en aquell escut que representen a 
grans fallers, a persones entranyables 
i molt properes, que van contribuir a 
crear una història d’èxits i metes, de 
premis i honors, d’orgulls. 

Una història que va creixent amb el 
temps. Que es va enriquint amb fa-
llers i falleres de casta, que van saber 
ficar en valor la festa de les falles al 
nostre barri, a la nostra ciutat. 

I tu, Juan Carlos, eres un d’ells, però 
no d’ara, de sempre. Perque des 
d’aquell 1988, que et vas asomar al 
vell casal de la plaça de la Merced i 
vas entrar per aquella porta, vas co-
mençar a forjar part important de la 
nostra història fallera. 

En saber del querer desgraciao
Que embrujó a la Zarzamora.
Cuando sonaban las doce,
Una copla de agonía lloraba la 
Zarzamora.
Mas nadie daba razones, ni la in-
tringulis sabía,
De aquella pena traidora.
Pero una noche al Levante y olé
Fue a buscarla una mujer.
Cuando la tuvo delante y olé
Y se dijeron no se qué.
De aquello que hablaron ninguno 
sabió,
Mas la Zarzamora lo dijo llorando,
En una coplilla que pronto ha co-
rrío
Y que ya la gente la va publicando.
¿Qué tiene la Zarzamora,
Que a todas horas, llora que llora
Por los rincones?
Ella que siempre reía,
Y presumía de que partía los cora-
zones.
Lleva anillo de casao, me vinieron a 
decir,
Pero ya lo había besao, y era tarde 
para mí.
Que publiquen mi pecao, y el pe-
sar que me devora.
Y que to's me den de lao,
Al saber del querer desgraciao
Que embrujó a la Zarzamora
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Passaran els mesos, els anys les dè-
cades, però persones com tu sem-
pre estaran molt presents. Sempre. 
La teua petjada és inesborrable, a 
la nostra falla, a la nostra festa, però, 
especialment, als nostres cors. 

Com vaig dir en el seu dia a Robert, 
et dedicaré un somriure quan pense 

en tu, perquè al teu costat vaig ser 
feliç, vàrem ser feliços. Ens vam di-
vertir, ens ho vam passar en gran i la 
risa sempre va ser la nostra cola. 
Recorda que a la baixada de Sant 
Josep et guardaré una cadira a la 
corva del carrer, allí on ens fiquem 
les persones majors per vore baixar 
als fallers. Juan Carlos, que ja estem 
“pa’l retiro”. 

I com que no em vull acomiadar, 
perquè els comiats tenen el perill de 
l’oblit, jo sols et dic que ens veiem al 
Angelus… Cambrer! Dos cerveses per 
favor! 

Felo Fuentes… al meu amic de l’ànima
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1954 - Retrat en la baixada de Sant Josep - AMX
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Mare meua quina temporada portem. 
La Falla Espanyoleto està afonada 
emocional i moralment. Com si tin-
guerem un mal d’ull, una maledicció, 
o realment ens fem majors i ara es 
quan estem en aquella etapa en la 
que veus que eixe tren maleït de l’úl-
tim viatge, està fent masa parades a 
la nostra estació fallera. 

La Mari, la Mari Pont, també ha aga-
fat eixe tren. On vas Mª Nieves?? No 
pujes per favor…

No em puc creure aquesta veritat. 
En aquest món per desgracia no ens 
quedarem ningú, pero maleït temps 
que passa ràpid i corrent. Quan tor-

nes la mirada enrere i recordes tantes 
vivències tots junts, creus que va ser 
ahir, l’altre dia.

Però els anys van sumant i vas fente 
vell o fadrí, depèn, i tots eixos mo-
ments, la majoría, son pinzellades 
d’alegria i diversió. Vivències que 
ningú et lleva. Queden a la ment, en 
un arxiu de consultes, que obris molt 
a sovint per a gaudir, un altra vegada, 
d’aquells meravellosos instants.

I jo estic obrint ara eixe arxivador fa-
ller, i tinc tants records de Mª Nieves. 
Sempre amb somriures, amb l’alegria 
cosida al seu cos. Sempre amb pa-
raules d’optimisme, de xala, on la tris-
tor o el pessimisme no tenien cabuda. 
Però m’arranca l’ànima tindre què 
escriure aquestes paraules. Paraules 
que mai voldries plasmar en un pa-
per. Perquè MªNieves era tan gran, 
tan artista, tan,tan,tan i tan fallera, 
que possiblement aquestes paraules 
pequen de curtes, per descriure tan 
gran regina, tan alta persona.

Mari ha dedicat gran part de la seua 
vida a la nostra comissió. Per a ella 
la Falla Plaça de l’Espanyoleto i Ad-
jacent, com li agradava puntualitzar, 
va ser la seua segona casa per molts 
anys. 

MARI NIEVES MARTÍ PONT,
Over the rainbow (Sobre l’arc de Sant Martí)

Autor: Felo Fuentes
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Amb ella, marxen una part de tantes 
anècdotes, històries, vivències, que 
podría haver fet un llibre. 

Entres al casal, i en cada racó, en 
cada paret, en cada metre quadrat 
del local, tens un record de la Mari. 
Fent cavalcades, rallies, presenta-
cions, homenatges, vins d’honor, so-
pars, balls, activitats, llibret, barri, 
despertades, reunions, jocs, etc. Què 
es pot dir-ne més?.  I possiblement 
hem deixe moltes altres coses que 
ara no en venen a la ment. 

La meua Mari,...la tia Rosa, que li dia 
jo en l’obreta “De Rebot”, o Maria 
Lucrècia, en el sketch del Mariachis. 
Quantes i quantes obretes i sainets 
hem fet. Mari sempre era essencial. 
Les seues qualitats interpretatives 
sempre han cautivat a l’espectador, 
al nostre públic incondicional que 
rabiava a aplaudir expressant entu-
siasme. Perquè per a ella era un món 
paral·lel a la seua vida, un món on 
disfrutaba xafant l’escenari del teatre. 
Durant molts anys MªNieves ha sigut 
referent en Xàtiva del món de l’esce-
na,  interpretant personatges que han 
deixat empremta a la nostra ciutat. 
Companyies com el Teatre la Lluna, 
han tingut el gran honor de tindre en 
les seues files a Mari. Companyia que 
està de dol, per què com van escriure 

en el condol a MªNieves, dien que 
“l’angel de la nit va visitar Xàtiva, ta-
pant amb les seus negres ales la teua 
llum mare lluna, deixant-nos a nosal-
tres, pobres mortals, en la més abso-
luta foscor i silenci”.  

Que dolçor tenía, que bon cor, i que 
ganes de viure.  Perquè era una llui-
tadora, una competidora difícil de 
doblegar. Li va plantar cara a l’enfer-
metat, amb victòries i derrotes, amb 
un camp de batalla de tres anys. I 
en eixa guerra a mort, mai va perdre 
l’optimisme i el somriure. Una gran in-
terpretació, la més difícil de la seua 
vida. Tenía que fer-nos creure que tot 
pasaría, que en ella no podrien, que 
va. Però el final de l’obra ha arribat, 
i quan veus que la protagonista su-
cumbeix al final de la pel·licula, plo-
res i t’emociones, però saps que tot 
és ficció.....i aixina vull creure que ha 
sigut. 
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Però la maleïda realitat és un altra. 
Açó no es teatre, asó es la vida. EIxa 
que mos dona molts moments dolços 
i amargs finals. 

Mari, sols sé que marxes, però t’has 
deixat la maleta de la teua bellesa, 
el maquillatge de l’alegria i l’espill 
del teu somriure.  Tot això ho guar-
darem com or en pany, en baguls de 
records, perquè així sempre podrem 
tindre una essència de tu. 

Em costa escriure aquestes paraules. 
És tot tan recient. Parlar en passat em 
trenca el cor. Mari ha marxat per a 
no tornar. Vull pensar que hui, vesti-
da amb eixe traje de valenciana, que 
tant i tant a lluït, esperant al seu volgut 
i etern President, Paco Guerrero, ella 
està rient perquè Juan Carlos Perales 

està posant-li al lloc les manteletes, 
mentre Roberto Pla, li fa la mà a Juan 
Carlos, pessigant-li l’entrecuix.
Perquè si Mariví, s’estimaven molt. 
Ton pare estarà ple de goig per tin-
dre a la seua Fallera Major allá al cel 
invisible. Allí estaran els dos, en ixe 
cel faller que anem omplint de tants 
amics que trobem a faltar, i que son 
la llum i els estels en la nostra semana 
fallera.

Parlar de la Mari Fallera...és parlar de 
la Falla Espanyoleto. Fallera censada 
de tota la vida. Per eixe motiu no per-
dem tant sols a MªNieves, perdem 
identitat fallera, perdem una part molt 
important de la nostra Falla. Va ser 
la Fallera Major de 1989. Un any que 
passarà al record com l’any més me-
ravellós de la història d’aquesta falla. 
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I no va ser perquè el temps no acom-
panyara, no, perquè va estar ploguent 
tota la setmana fallera, és perquè 
gràcies a aquell contratemps, la unió 
que vàrem fer els fallers al voltant de 
la nostra FM, va ser increïble. Vàrem 
gaudir com a mai ho havíem fet. Tots 
una pinya i no ens va importar al final 
l’oratge. Però sobre tot la seua pre-
sentació. Aixó va ser un abans i un 
després en les presentacions falleres 
a Xàtiva. Que orgullós estava Vicent. 
Com gaudirem de aquell acte. Que 
felicitat tenia Mari per la seua Exal-
tació. Ella es va merèixer això i més. 
Sempre serà un referent en la nostra 
història fallera. 

Com vaig dir de Juan Carlos Perales, 
també en l’adéu de Mari, s’esborren 
molts colors de la paleta de l’Espan-
yoleto. En especial el roig, ixe color 
que definia molt bé a Mª Nieves. Fort, 
càlid, encarnat, valent. Era un roig viu, 
intens, pur com ningún altre. I que hui 
s’emborrona entre els grisos i oscurs, 

entre negres i opacs. Pintures que el 
nostre Espanyoleto emmarcaria en 
una época trista. Sera molt difícil que 
tornem a colorejar la nostra il·lusió, 
el nostre camí amb ixe roig de Mª 
Nieves. 

Pero ens tenim que resetejar. Hem de 
buscar en ells, els nostre amics que 
ens deixen, eixe impuls per a recons-
truir-nos, per reviure de les cendres, 
com quan cremem un monument i 
pensem en el proper any. Ells voldrien 
que gaudirem de la festa, que ho fé-
rem per ells, per a que la Falla continuï 
caminant per fer-los l’homenatge fa-
ller que es mereixen, i és, recordar-los 
amb alegria, amb soroll, amb l’orgull 
d’haver tingut amb nosaltres tants fa-
llers i falleres grans i extraordinaris.
Quantes abraçades, carícies, besa-
des, hem tingut. Quants sopars en 
ta casa, en ma casa, en el casal. 
Quants assaigos de sainets, obretes, 
apropòsits, sketch. Quants. Hem pas-
sat tants bons moments, que es difí-
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cil referirse algún en concret. I entre 
tots ells, les nostres confidències, els 
ànims personals, els recolzaments en 
els mals moments, i sobre tot l’estima 
que sempre imprimies en els nostres 
cors.

I marxes. Pero açí ens quedem no-
saltres, sense tu. Plorant-te, recor-
dant-te, trobant-te a faltar al primer 
minut del teu viatge. I veig a Vicent, 
al meu germà major, i no puc ima-
ginar tot el dolor i desconsol que ha 
estat torturant el seu cos per dins. 
Aborronadora l’ànima, sense cura. 
Vicent era Mari, tot el seu món girava 
amb ella. Tota la vida junts, enamo-
rats, tan únics en tot. Tan Tete i Teta. 
Tan amics, tan companys, tan col·le-
ges,….tan pares. Perquè Álvaro va ser 
el fill buscat, la cola dels dos. I hui es 
queden els dos orfes, orfes de dona i 
mare. De la peça fonamental del seu 
cicle familiar. Mari era la sal i el su-
cre. El refugi de la infància d’Álvaro i 
la fortalesa de Vicent. 

Jo sé que son forts. Mari vetllarà per 
ells i els donarà la força necesaria per 
a empènyer la vida. Perquè la familia 
fallera sempre estarà amb ells recon-
fortant-los i recolzant-los en aquests 
durs moments. Tots som una gran Fa-
mília Fallera, i a tots ens deixa orfes 
la Pont. A tots els que vàrem tenir la 
gran sort de compartir les nostres vi-
des amb ella. Sempre quedaran en 
els nostres pensaments, la seua cara, 
la seua veu, les seues rialles i sobre-
tot, la espectacular bellesa que irra-
diava vestida de valenciana. Per allà 
on passava, la seua estela deixava 
l’aroma de l’atzar, la llum de la joia i 
la calor de l’estima. 

La càmera de fotos de Vicent sem-
pre va ser testic de tanta preciositat. 
Fotos i més fotos, estima de un marit 
embadalit. Perque Mari se menjava 
l’objectiu. No hi hava mirada, posa o 
atreviment, que no li quedés bé. 
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Recorde que a Mari li encantaba la 
pel·licula “El Mago de Oz” de 1939. 
La veuria més de mil vegades al llarg 
de la seua vida. Adoraba a la Judy 
Garland. Ella somiava en ser  la Do-
rothy de la història. Eixa xiqueta in-
gènua amb trenetes,  que volent tor-
nar al seu poble de Kansas,  ajuda a 
un espantapardals sense cervell, un 
Lleó sense valentia i a un home de 
Llanda sense cor, a trobar al “Mago 
de Oz” per a que es compleixquen 
els seus desitjos. I per a poder tro-
var-lo tenen que caminar per el camí 
de rajoles grogues. 

Aquesta és la canço, Over the Ra-
inbow, “sobre l’arc de Sant Martí”. 
Tema principal del film que a Mªri 
Nieves l’ha fet somiar....

“En algún lugar, sobre el arco iris
Muy en lo alto

Existe una tierra que soñé
Una vez en una canción de cuna.
En algún lugar, sobre el arco iris

Los cielos son azules
Y todos los sueños

Que te animas a soñar
Se hacen realidad.

Algún día desearé una estrella
Y despertaré

Donde las nubes están
Detrás mío

Donde las risas caen
Como gotas de limón

Por encima de las chimeneas
Allí es dónde me hallarás ...

En algún lugar, sobre el arco iris
Los cielos son azules
Y todos los sueños
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Que te animas a soñar
Se hacen realidad.

Si los pajaritos felices vuelan
Más allá del arco iris

¿Por qué, oh, no puedo hacer lo yo?”

I continue pensant...Perquè?. 59 anys. 
Molt jove. Ara venia l’etapa de la sa-
biduría, la tranquil·litat, la reconcilia-
ció amb el passat, la puresa de tot 
alló viscut, el plaer de l’experiència. 
Tantes i tantes coses per gaudir. Que 
es queden sense boli que les escriga, 
sense video que les grave. 

Marxes bonica, sense arrugues de 
vellesa, com un llenç que plasma el 
moment per a tota la vida. Possible-
ment, nosaltres amb el temps, enve-
llits per els anys, recordarem a la Mari 
jove, ufana, gran, forta, amb un gran 

sentit de l’humor. I ens maxacarem 
pensant, perquè? Perquè no estàs 
amb nosaltres?. Perquè ens deixares 
tan gran buit? Perquè tancares eixos 
ulls tan intensos i penetrants?  Sé què 
no ni han respostes, ni explicacions. 
La vida és així. I per això hi ha que 
viure-la amb intensitat. Dia que pasa, 
dia que no torna.

I et dic adéu, com es diu adéu a la 
lluna que va desapareixent en un 
nou matí, però tornaré a vore-la en 
la immensitat de la nit, tancant els 
ulls, quan jo vulgua. A eixa lluna de 
cara redona i bonica que eres tu, Mª 
Nieves. Perque marxes i no sé per-
què. Ningú em vol contestar. El propi 
silenci serà testic del nostre condol. 
Maleït destí que no tens respostes.
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Com bé va dir el nostre amic Pepe 
Perales, “que cada volta que ploga 
serà que Mari ha tret la seua banda 
de Fallera Major al cel”. I jo puntua-
litze, que al mateix temps que plou, 
eixirà l’arc de sant martí, i per damunt, 
si tots ens fixem, podrem sentir a Mari, 
la nostra Dorothy,  cantar i caminar 
per les rejoles grogues.

Adéu amiga, adéu fallera, adéu. Bon 
camí.
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No sabeu quantes voltes he començat 
aquest escrit. No sabeu quantes vol-
tes he premut el botó de suprimir, i 
vosaltres bé sabeu que es molt difícil 
que jo em quede sense res a dir. 
Perquè no estic massa segura de 
quin dolor és pitjor, si el shock del que 
ha passat, o la pena de tot allò que 
ja no ho farà. 

Si una cosa m’has ensenyat, a part 
d’embastar, odiar en totes les meu-
es forçes polir suro, i a trobar alguna 
ganga a les rebaixes, és a continuar 
avant. 

Encara recorde aquell dia quan li vaig 
dir que si al tio Vicent a eixir a l’obra 

de la presentació. Jo, poruga com 
sempre encara que no ho semble, 
veia un mur enfront de mi, gegant. I 
el tio em deia “Pero tu saps qui és ta 
mare? Tu saps qui és ton tio? Ho dus 
a la sang!”, per això tenia tanta por! 
I tu també estaves, i feies de la meua 
mama. Ai mama. Quanta paciència. 
Però tot ho vas fer tan fàcil. Els assa-
jos, i el dia de la presentació. I com si 
fores la meua mama Marta, em vas 
calmar just abans d’eixir. Aquella nit 
vaig decidir que tenia una altra mare, 
i tu, amb els braços oberts em vas 
adoptar com una filla. 

La teua amiga, la meua mami,  em 
diu que no has marxat, què el que 

Per a quedar-te
Autora: Ofelia Mira Fuentes
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ha marxat ha sigut el teu cos. I que 
és la teua energia la que s’ha quedat 
açí, amb nosaltres. I jo pense, i on va 
tantíssima energia? No cap en cap 
lloc, i tampoc ningú podria quedar-se 
tan gran herència. Jo pense que tenia 
tanta, tanta, tanta, que ara està a tots 
els llocs. 

Allà on mirem, allà on anem, hi haurà 
un trosset de la Mari, la Nena, la 
mama. 

A la platja, al mar, en qualsevol ane-
ll de dimensions estratosfèriques, en 
el moments de pudentor, als ulls del 
tete, en tots i cadascun dels cactus 

que ens trobem, en qualsevol cançó 
del Kanka i cada volta que anem al 
teatre. 

Saber que anem a trobar-te en tants 
llocs fa més lleugera la càrrega de la 
pena. Una càrrega que acceptarem 
gustosament quan la ferida deixe de 
ser tan recient, perquè la pena única-
ment existeix allà on l’amor va exis-
tir primer. I quina quantitat d’amor 
va existir abans de tot açò, i quant 
d’amor continuarà. 

Marxa on vulgues, marxa tranquil·la, 
però amb la feina de retrobar-te amb 
tots i totes els qui van marxar abans. 
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Dona besos i abraços, digues què tots 
estem bé, què tenim moltes ganes de 
vorel’s, contal’s tot alló que vam viure 
junts, què els més xicotets ja no ho 
som tant, que han arribat nous. Con-
tal’s tot, però no t’oblides entre xarra-
deta i xarradeta d’enviar-nos una 

plujeta, però del 15 al 19 de Març res 
eh, que ens coneguem, la banda en-
cara que siga allà dalt ja saps quines 
dates no has treure-la. 

Ens veiem prompte, i gràcies per el 
beset. Me’l guarde propet del cor. 
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En el centre de Xàtiva, els millors arrossos cuinats a llenya.

Tapeo, Cocteleria, Salons privats i molt més.

Reserve ara en el 96 228 07 23

O per a portar en el 96 228 43 27

A més a més ara demane en la web i li ho portem a casa!

www.pebrenegre.com

pebrenegre
arrosseria  restaurant
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67000 clients invertint 1,5 milions d'euros a l'any en obres socials:

1 col·legi d’educació especial / 4 escoles infantils / 3 centres d’atenció

a majors / un centre de dia per persones amb discapacitat /

2 centres de salut mental / 2 residències per a persones amb 

discapacitat / 1 centre de dia d’Alzheimer / 1 centre de sords /

7 centres socioculturals / el Centre Cultural Caixa Ontinyent

Caixa Ontinyent 

no és només una 

caixa d’estalvis, és també 

una obra social que ens 

beneficia a tots.

Descobreix el valor incalculable 

de ser client de Caixa Ontinyent
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info@binomioxativa.es

643.550.474
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GESTOR AUTORIZADO POR CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE
Nº 48/RTA/RNP/CV - Nº 969/RT/RNP/CV - Nº 1167/TP/RNP/CV

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
RECUPERACIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

Llosa de Ranes - Paterna (Valencia)
TEL. 96 223 60 24 - 96 223 60 04 - 675 09 01 67

www.recuperacioneslacanada.es
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JUANLU
CONSTRUCCIONES

605.99.53.80
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