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Benvolgudes falleres i fallers de Sant Jaume, moltes gràcies per oferir-me la possibilitat de salu-
dar-vos des d’aquestes pàgines en un any tan significatiu com el del vostre 50 aniversari. Un any 
que està sent únic, replet d’actes, de records i d’emocions. Repassar cinquanta anys de vida d’un 
col·lectiu dóna per a omplir un llibre d’anècdotes. Cinc dècades en què Sant Jaume ha contribuït 
a la història de les falles de Xàtiva de manera ben significativa.

És encomiable la tasca de treure endavant una comissió fallera durant aquest temps. La vostra 
destaca per ser, més que una comissió, una família unida en l’esforç quotidià que fa possible 
entendre la festa de les falles com a l’assoliment d’un col·lectiu ciutadà integrador, que ajuda a 
dinamitzar el barri amb la intensa activitat que es viu al vostre casal, de manera especial enguany.

La il·lusió i les esperances dipositades en el present exercici estan a punt de fer-se realitat. La 
representació de Sant Jaume ja no pot ser més afortunada. Noa, una fallereta de la vostra comis-
sió, ostenta el càrrec de fallera major infantil de Xàtiva, el major honor que pot experimentar una 
xiqueta fallera de la ciutat. I què puc dir de les vostres falleres majors? Lara s’ha fet de voler per 
tota la comissió per la seua alegria i per la seua vitalitat incontenible, com hem pogut comprovar 
tots els qui hem tingut ocasió de compartir algun acte amb ella. I María, que està exultant de 
felicitat, no pot amagar la il·lusió amb que ha afrontat aquest exercici faller. Ella és una dona ad-
mirable, plena d’energia, un exemple de compromís i dedicació en totes les seues vessants, com 
a mare, com a fallera i com a servidora pública.

En pocs dies, els monuments alegraran les places de Xàtiva amb el seu art, afegint més color a 
l’arribada de la primavera. Serà el moment de prendre els carrers per a gaudir al màxim i de veure 
com tot l’esforç desplegat ha pagat la pena. Les vivències, els moments alegres de la història de 
Sant Jaume i les persones que els feren possible tornaran a prendre protagonisme al caliu de la 
remembrança. Els sentiments estaran a flor de pell i l’emoció surarà en l’ambient.

Espere de tot cor que aquesta efemèride del 50 aniversari de la falla Sant Jaume vinga acompan-
yada de felicitat per a totes i tots vosaltres i que l’harmonia presidisca la setmana fallera. Estic 
segur que aquest any serà inoblidable. Feliç aniversari! Visca la falla Sant Jaume!

ROGER CERDÀ I BOLUDA
Alcalde Xàtiva_  
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Xàtiva ja fa olor de pólvora. Caminem cap a les Falles de 2023, i ho fem amb la plena convicció 
que seran les primeres falles amb plena normalitat després de la maleïda pandèmia. Al llarg de 
tot aquest temps, hem aprés molt, i ens ha ensenyat a estar units, ser responsables i, comprendre 
que les Falles i els seus fallers i falleres són part fonamental de la ciutat.

Enguany la Falla Sant Jaume celebra el seu 50 aniversari; és un any en què la il·lusió, l’emoció i les 
ganes de falla estan regnant en cada acte que feu o en cada quedada que organitzeu. Es tracta 
d’un any únic; on els fallers i falleres d’ara, però també els d’abans, s’uneixen per a poder gaudir 
tots junts de nou.

A més, enguany la Falla Sant Jaume està d’enhorabona. La fallera Noa ostenta un dels càrrecs 
més representatius de les falles de la ciutat com a Fallera Major Infantil de Xàtiva. Al costat d’ella, 
Mateo, Martina i Marc estan vivint moments que no oblidaran mai.

Només em queda desitjar a tota la comissió que passen unes bones falles, amb responsabilitat i 
bon fer. Per això, espere que tingueu una setmana plena d’alegria, i germanor fallera; i que gaudiu 
al màxim de cada moment en el vostre 50 aniversari.

Bones falles 2023

MARÍA BELTRÁN
Regidora de Falles_

Ajuntament de Xàtiva_  
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Amics de la falla Sant Jaume, un gran plaer poder dedicar-vos unes paraules, en un any com 
aquest, un 50 aniversari, es diu ràpidament, però costa de treballar, cinquanta anys fent falla, 
lluitant i construint la nostra festa, Sant Jaume és una falla que es caracteritza precisament per 
això, per la gran tasca que feu, per seguir units front a tot, sent una gran família la que formeu i 
demostrant, que l’amor per la festa i les tradicions, està per damunt de tot.

Visquem en una festa d’evolució contínua, de noves adaptacions, muntades i baixades, i sou, 
eixes comissions que perdureu en els anys, passe el que passe, les que feu gran la nostra festa, 
fent visible, que mentre l’amor per aquesta, i l’esperit no falte, no decaurà el treball per continuar 
endavant.

Sant Jaumers i Sant Jaumeres, ja les tenim ací, a res de la nostra setmana fallera, a punt de tallar 
carrers i muntar balles, de poder vestir Xàtiva amb els nostres monuments, i engalanar amb la 
nostra indumentària.

Disfrutem tots junts, i gaudim d’aquesta festa.

Bones falles a tots.

CELIA GORRITA ALBIÑANA
Presidenta Junta Local Fallera Xàtiva_  
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Les Falles, com la vida, són un repte ple d’aventures enriquidores que et brinden oportunitats 
irrepetibles, com conèixer gent amb les mateixes il·lusions, construir anècdotes o fins i tot escriu-
re en un llibret de falla. Gràcies a la comissió de la falla Sant Jaume, per fer aquest última realitat.
Com bé sabem, per poder parlar de les Falles del 2023, hem de fer la vista enrere i tornar al punt 
d’inici, per observar tot el que els fallers i falleres d’aquesta comissió han anat sembrant durant 
aquest any.

Un any en què hem comprovat que l’esperança i l’esforç comú han sigut els responsables per fer 
front a un exercici ple d’il·lusions, perquè santjaumers i santjaumeres, heu demostrat que  tot és 
possible donat al bon treball, i aquestes falles heu recollit tots els vostres fruits, celebrant 50 anys 
d’història.

Per aquest motiu, he de dir-vos que gaudiu al màxim de la nostra setmana fallera i dels actes pre-
vis a ella junt amb María, Mayra, Lara i Borja, així com amb la resta de falleres i fallers de Xàtiva, 
ja que, ben prompte, l’art dels monuments inundarà els carrers de sàtira, la poesia impregnarà les 
pàgines dels llibrets, la festa s’apropiarà dels cinc sentits a l'escoltar una xaranga i el foc ens durà 
a l’inici d’un nou any faller.

Bones falles!

LAURA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Fallera Major de Xàtiva_  
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Fa cinquanta anys, un grup d'amics es va 
reunir i va decidir treballar junts per a plan-
tar la seua primera falla després de diversos 
anys sense que la plaça Santa Jaume vera 
monument. Amb el temps, els seus costums 
i la seua passió per aquesta tradició es van 
convertir en una gran família que ha perdu-
rat fins als nostres dies. 

Malgrat els alts i baixos, com en 1989 i 2014, 
aquesta comissió ha demostrat la seua resi-
liència i la seua capacitat de ressorgir de les 
cendres com la seua benvolguda au fènix, i 
gràcies a l'ardu treball d'uns pocs. 

Hui, podem mirar arrere amb orgull en el 
nostre camí recorregut per a continuar es-
crivint junts la nostra història. Com una gran 
família que som, gaudim de la nostra festa i 
continuem treballant intensament junts per 
a mantenir viva aquesta tradició en honor a 
tots els que van estar ací en el passat, sent 
molts d'ells familiars o amics. Ací estem, 
preparats per a celebrar el nostre 50 ani-
versari i continuar construint junts la nostra 
història.

Pròleg
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La Falla Sant Jaume està d’enhorabona. Enguany celebrem el nostre 50 aniversari. 50 anys fent 
història, 50 anys de tradició, cultura, alegries i angoixes.
50 anys de Sant Jaume.

Aquest està sent un any molt intens amb molts canvis i en l’àmbit local i molt intens internament 
que és el que comporta un any tan especial.

El dia 21 de gener celebrarem la gala en commemoració del 50 aniversari al Gran Teatre de Xàtiva, 
va ser una gala molt bonica, emotiva, graciosa… Vam riure, plorarem. No puc estar més satisfeta 
i orgullosa de tots els santjaumers que pertanyen o han pertangut a la nostra comissió. Gràcies 
a totes les falleres i tots els fallers que es van vestir per fer aquesta gala fora un dia inoblidable.

Com ja he dit, aquest és un any molt especial per a la comissió, però també ho és per a mi. Des-
prés d’uns anys, des de 2019 concretament, formant part d’una junta gestora formada per ex-
cel·lents persones on vam compartir moments de treball i esforç, però sobretot de diversió, rialles 
i emoció, enguany és el primer any al capdavant d’aquesta comissió que m’ha vist nàixer, créixer 
i formar-me com a persona, ho enfronte en moltes ganes i molta il·lusió. Sempre recolzada pels 
meus vices, Ivan,Ximo, Carmen i Òscar, les meues mans dreta i esquerra. Persones treballadores 
que es deixen la pell perquè tot isca perfecte i que estimen aquesta festa i sobretot aquesta co-
missió tant com jo, gràcies per estar sempre ací.

Agrair també a tots els membres de la junta executiva per totes les tasques dutes a terme amb la 
seua responsabilitat que cada càrrec comporta. I com no, a tots els fallers implicats en qualsevol 
acte, activitat o esdeveniment realitzat a la nostra falla, sense l’ajuda de cadascú de vosaltres res 
seria possible.

MAYRA MARTÍ BARBERÁ
Presidenta_  
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Aquest any comptem amb María Beltrán com a Fallera Major, un any tant esperat com especial 
per a ella, ja que va tindre l’honor de ser Fallera Major Infantil en el 25 aniversari infantil l’any 
1999. Com a representants infantils tenim a Lara Poveda com a Fallera Major Infantil i a Borja Gil 
com a President Infantil. Els dos fallers de bressol i tots tres sanjaumers de pura sang. Sols vos puc 
desitjar que acabeu aquest any igual que el vàreu començar: ple de noves amistats i experiències 
inoblidables i junt amb les falleres majors i presidents de les distintes comissions de la ciutat re-
colliu moments per al record. Aquest és el vostre any!

També cal dir que aquest any tenim el privilegi i la sort de tenir a cinc dels nostres santjaumers for-
mant part de la Junta Local Fallera donat que Noa Esplugues va ser elegida com a Fallera Major 
Infantil de Xàtiva i tots els xiquets de la nostra ciutat. Noa té com a acompanyants i cort d’honor 
a Mateo López, Martina Alcover i Marc Garrido. No puc oblidar-me de Laura Carrillo que també 
és cort d’honor de la Fallera Major de Xàtiva, Laura Hernández. Segur que aquest serà un any únic 
que recordareu per sempre.

M’agradaria convidar a tota la gent fallera i no fallera que vinga a visitar-nos i gaudisca de la nos-
tra festa i forme part d’ella per tal que any rere any continue millorant.

Sols em queda demanar que el temps ens acompanye la setmana fallera i poder gaudir intensa-
ment de tots els actes després de l’esforç de tot l’any.

Vos desitge a tots que passeu molt bones falles.

SEMPRE SANT JAUME!
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Vos puc assegurar que mai m’he enfrontat a un discurs tan difícil en la meua vida. Pensareu, ella 
està acostumada, ha escrit molts… però ja vos puc assegurar que no és el mateix. En el moment 
en què em vaig posar davant de l’ordinador, amb la fulla en blanc, vaig pensar: què vull comptar? 
Com puc expressar amb paraules tot el que estic sentint? Doncs bé, el primer que em va vindre 
al capdavant van ser les Falles, què signifiquen per a mi, i què m’aporten.

La resposta, molt senzilla: soc molt afortunada. I vos comptaré perquè…

Com molts de vosaltres sabeu, soc fallera de bressol. A la meua casa no hi ha hagut mes de març 
sense falles, sense indumentària, flors, música, pólvora i sentiment. Perquè sí, soc afortunada, per 
haver nascut a una família fallera. El sentiment per les falles me’l van transmetre els meus pares, 
des de ben menuda.

En la meua infantesa m’adormia en dues cadires els divendres al casal, em vestia amb la indumen-
tària per a tots els actes que hi haguera (ho féiem tota la família), em disfressava cada vegada que 
tocava i quan arribava la setmana de falles: el meu dia començava al costat del meu pare en la 
despertà, i discutint amb la meua mare a la nit perquè me n’anara a dormir, no tenia mai suficient. 
Les falles començaven a la nit de la plantà i acabaven a la baixà de Sant Josep i la cremà.

Enteneu ara quan vos dic que soc molt afortunada? Doncs bé, no sols hem sent afortunada, tam-
bé agraïda: a vosaltres, als dos, per ensenyar-me aquest sentiment, per ensenyar-me el que de 
veritat és ser fallera, per mostrar-me que les falles no sols són la setmana del 15 al 19 de març, 
sinó que són els 365 dies de l’any.
Sabeu perquè soc afortunada també? Per tindre a tres homes en la meua vida que em prote-
geixen i em donen suport cada dia.

A casa, sempre hem tingut una de calç i un altre d’arena. El meu germà: seriós, responsable, amb 
un sentit de l’humor diferent però sobretot, la meua vida sencera. Ah? I també faller, però dels de 
l’altre bàndol, sí, ell és ‘casalero’ i de menut, coeter. Piulant sempre quan s’havia de vestir, però no 

MARÍA BELTRÁN
Fallera Major _  
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hi havia falles que no es cremara un brusó. Ara, més o menys igual. Hauríeu de veure la seua cara 
cada vegada que aparque al seu saló amb tota la indumentària fallera... però no diu res. Només 
quan m’ha de llevar un corpinyo pegat al cos un 5 d’agost. Les seues paraules: això és impossible. 
Perquè sí, ell sempre està ací, callat però al meu costat.

Però ja vos he dit que tinc tres homes: el segon d’ells és el meu company de vida, la persona que 
em dona suport en cada decisió que prenc, ell passe el que passe sempre està al meu costat. I, 
cal dir, que també és faller. I pensareu? Que bonic! Doncs ací no he tingut tanta sort, perquè en-
cara que ens vàrem conéixer un 16 de març és dels que diu: que condemna ser fallera major. Sols 
perquè estem tots els caps de setmana des del mes de juny de nomenaments i presentacions... 
no sé on veu el roín...

I ja sols ens falta parlar del més menut, la persona que em dona vida, la persona per la qual ho 
done tot i més.

Per cert? Marc, sí... ell sí.

Vol anar-se’n sempre l’últim del casal, li agrada vestir-se amb la indumentària fallera (encara que 
el passat 18 de març va ser el pitjor dia de falles de la seua vida), el que no deia a la nit quan em 
suplicava quedar-se una hora més a la 1 de la matinada... Per a ell, els divendres són sagrats, i els 
petards ja els vol en metxa. Sí, aquest és dels meus.

Comenceu a veure perquè em sent tan afortunada?

Les falles són un sentiment com ja he dit, però també són família. I jo tinc una vertadera família. La 
Falla Sant Jaume. Al costat dels meus santjaumers i santjaumeres he plorat, he rigut, hem caigut, 
però en 2014 ressorgirem amb l’au fènix. Estic orgullosa de pertànyer a una comissió, humil, però 
amb les ganes incansables dels seus fallers i falleres.
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I enguany, la Falla Sant Jaume m’ha fet un gran regal: Borja, Lara i Mayra.

Borja. Tot el que té de xicotet, ho té de responsable i el seu sentiment per les falles són la seua 
vitamina. És sinònim de saber estar.

Lara, tot el contrari. Ella és el meu bixet. Té un cor que no li cap al pit. I ha d’estar clavada sempre 
a tots els ‘fregaos’. He de confessar, que a mi m’encanta.

I Mayra, què dir-te. No podia comptar amb millor presidenta: fallera de bressol, compromesa i 
santjaumera fins a la medul·la. Sempre està ahí. No em soltes mai la mà, aquest any és de les dues, 
ja ho saps.

Crec que ja vos podeu fer una idea de l’afortunada que soc.

Però clar, amb tot, arriba el 2022 i l’any més esperat per a mi. Quan vols ser fallera major, et fas 
unes expectatives, penses què gaudiràs i com ho faràs... però vos puc assegurar que mai vaig 
pensar que anava a ser així. La realitat ha superat l’expectativa.
Perquè si de veritat ja era afortunada i estava molt agraïda per tot el que m’està ocorrent... de 
sobte, apareixen unes dones excepcionals. Les Falleres Majors de 2023. Elles, que per alguna raó 
varen elegir aquest any, benvolguda casualitat. Per a mi sou la millor fortuna d’aquesta experièn-
cia.

Ja sabeu que no sou de sempre, però vos tindré al cor per sempre.

Com sempre he dit, no comprenc la meua vida sense les falles, per a mi les falles són la meua 
forma de vida. I, per això, em sent encara més afortunada si cap.

Visca la Falla Sant Jaume!
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• Com vius les Falles hui dia?

- Actualment, soc regidora de Falles a l’ajunta-
ment de Xàtiva i treballe perquè la nostra festa 
per excel·lència siga una mica millor.

• Pel que fa a la teua personalitat ... Quines són 
les teues virtuts?, i els teus defectes?

- Les meues virtuts són la constància i la perse-
verança cap al treball ben fet. Un defecte seria 
la poca paciència que tinc en algunes ocasions.

• Des de quan ets fallera de la Falla Sant Jau-
me?

- Soc fallera de bressol.

ET VOLEM CONÉIXER AMB MÉS INTENSITAT

• Has representat a la teua comissió en alguna 
altra ocasió?

- Sí, vaig representar la meua comissió l’any 
1999 com a Fallera Major Infantil. Aquell any, la 
comissió infantil feia el seu 25 aniversari.

• Explica’ns què significa per a tu les falles…

- Com sempre dic, les falles per a mi són la meua 
forma de vida; i no entenc la meua vida sense 
les falles.

• I la Falla Sant Jaume?

- La Falla Sant Jaume és la meua segona família. 
Per a mi és amistat, sentiment, tradició... És arri-
bar al casal, i estar a casa.

• Explica’ns la teua tradició familiar en aquesta 
falla…

- La meua mare va ser Fallera Major de la co-
missió. La tercera de la seua història. Gràcies a 
ella tinc este sentiment faller. Tota la família hem 
sigut fallers de la Falla Sant Jaume encara que 
amb el pas del temps, sols el meu germà i jo 
estem apuntats.
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• Per què et vas presentar com a Fallera Major? 
Va tenir alguna cosa que veure amb el fet que 
siga el 50 aniversari?

- Sempre he vist com amigues, falleres de la co-
missió o d’altres representaven la seua falla, i jo 
sabia que aquest moment havia d’arribar per-
què volia formar part de la història de la nostra 
comissió. Quan vaig ser mare, volia esperar un 
temps perquè Marc fora més major; i com ha-
via d’esperar, vaig pensar que un dels anys més 
bonics podia ser l’any del 50 aniversari. I per fi, 
s’ha complit.

• Què ens has d’explicar de la teua comissió?

- La meua comissió és família. Els santjaumers 
i santjaumeres fan que estimes les falles i son 
part fonamental de que jo estime tant aquesta 
festa. Treball dur i no rendir-nos podrien ser les 
nostres senyes d’identitat.

• Com estàs vivint els mesos previs a la setma-
na de Falles 2023?

- Amb molta intensitat. L’emoció és infinita, les 
ganes de viure-ho tot intensament estan fent 
que gaudisca al màxim de tot el que se’m pre-
senta. La veritat que moltes vegades m’han con-
tat com és ser fallera major, però la realitat està 
superant tot allò que podia imaginar.

• ¿Quin és l’acte o els actes que més t’agraden?

- L’acte que més m’agrada de la setmana fallera 
és la romeria del dia de Sant Josep, perquè es 
tracta d’un acte únic per als xativins. Enguany 
estic esperant tots els actes amb moltes ganes... 
però puc dir que el dia més intens que ja he vis-
cut va ser el dia de la meua presentació.

•  Què és el que més t’agrada de ser fallera?

- El que més m’agrada de ser fallera és vestir-me 
amb la indumentària valenciana. Però també les 
grans amistats que any rere any vas fent. Perquè 
ser fallera també és sinònim de germanor.

•  En què et fixes d’un Monument Faller?

- No em considere que entenga molt de monu-
ments fallers; però el que sí que em fixe molt és 
en l’acabat, sobretot de la pintura.

•  Un desig per a aquestes Falles 2023...

El meu desig per a aquestes falles és que els 
seus dies siguen igual que ho han sigut aquests 
últims mesos perquè significarà que seran per-
fectes.



24



25



26

Hola Maria, la meua xiqueta (sempre ho seràs). 
T’hem vist créixer, ser i fer-te una dona de cap 
a peus.

De xiqueta ja véiem en tu la il·lusió per posar-te 
les teues gal·les de fallera. Gaudies amb els teus 
vestits, la teua banda, les pintes, les trosses… 
encara que a la pobra Mª Carmen la portaves de 
cap amb les teues queixes amb els ganxos.

Recordes quan vas ser Fallera Major Infan-
til? Quasi ni podies amb el vestit, però ho vas 
aconseguir, ho vas ser i ho vas gaudir. Vas viure 
moment a moment. Assabories amb cada acte, 
amb cada nota de música, amb cada desfila-
da. En el casal ballaves, feies el que s’esperava 
de tu sense piular, només et queixaves a l’hora 
d’anar a casa. “Ja…?”, “Que prompte…!”, les 
teues paraules més repetides de l’any.

Vas ser una Gran Fallera Major de la teua falla 
“*Sanjaumera”. D’on si no? Aquest que és un 
any tan especial per a la falla, també ho és per 
a tu. La falla compleix cinquanta anys i tu com-

PER A MARÍA

Família Beltrán Ferrero_  
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pleixes el que volies… tornar a ser Fallera Major.
Estem tan orgullosos de tu i tan il·lusionats amb 
el teu desig complit que fins m’he atrevit a dir-
t’ho en aquest llibret.

No soc de molta finor, però volem que sàpies 
com estem de contents per tu i volem que sem-
pre recordes tot allò que visques.

Els records no moren i per això t’aconselle que 
òbrigues bé els ulls, les oïdes i fins al nas.

Grava en la teua memòria les cares dels teus ni-
nots, deixa que entre el fum, els pasdobles i el 
soroll dels coets, obri’t a les olors, els sorolls, 
la música, les llums, els colors, les rialles,… en 
una paraula, a la VIDA, en una altra paraula, a la 
FALLA. Perquè aquestes FALLES tan especials 
queden gravades en els teus sentits perquè es-
tan arrelades en el teu cor des que vas nàixer.
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Un 20 de novembre de 1998, dos xiquets de la 
comissió Falla Sant Jaume, Pablo Berzosa i Ma-
ria Beltran, varen començar un camí junts al món 
de les falles que culminaria amb el regnat faller 
infantil en l’exercici 1999.

El món faller ens va obrir les seues portes i no-
saltres vam obrir els nostres cors a aquest camí 
que anava a suposar un aprenentatge cultural 
de tradicions, d’art, de foc i de colors.

Aquesta és la història fallera de dos fallerets, di-
vertits, enèrgics i descarats, on la seua ingenuï-
tat va passar de puntetes per la vida fallera i 
amb el pas del temps vam xafar ben fort per 

PARAULES A MARÍA
Pablo Berzosa Aragonés_  

agafar càrrecs importants i introduir-se de ple 
en el món faller.

En les comissions es creen vincles d’amistat, 
d’una amistat duradora que converteix a tota 
una comissió en la teua família i que moltes 
vegades transcendeix la mateixa permanència 
temporal en la comissió. Uns dels aprenentat-
ges que més valore i destaque de l’experiència 
fallera és precisament les amistats (que encara 
hui perduren) fetes a l’entorn faller.

Has compartit amb mi, uns bons anys en el camí 
de les falles, moments entranyables que forma-
ran part inesborrable de la memòria marcada per 



29

unes festes irrepetibles. Érem sols dos xiquets 
quan ens van nomenar els màxims representants 
de la nostra falla, de seguida ens vam fer bons 
amics, ens divertirem i visquérem aquell any ple-
nament i d’ací va nàixer una bonica amistat que 
es va fer extensiva a les nostres famílies, que mai 
han perdut el contacte.

Amistat que va fer que seguira sent el teu acom-
panyant en les següents presentacions, desfiles, 
actes… Encara recorde com cada presentació, 
18 de març, dia de l’ofrena o 19, dia de Sant 
Josep una sola mirada era suficient per a saber 
que desfilàvem junts. És més, si estava despistat 
xarrant o comentant coses entre tots els amics, 

venies i em deies alguna cosa pareguda a ‘’Eee 
va, vine cap ací que anem a desfilar’’ o jo altres 
vegades et deia ‘’va que ens toca’’. Un molt bo-
nic costum que ens va acompanyar durant tota 
la nostra travessia fallera, que dura hui en dia i 
que quasi sense parlar, va fer que la nit del 21 
de gener visquérem un altre moment especial, 
bonic i emotiu, recordant els nostres càrrecs in-
fantils en la Gala del 50 aniversari. I puc dir, que 
a mesura que anaves apropant-te a l’escenari 
mentre esperava a rebre’t i donar-te la rosa i el 
detall, és com si no haguera passat el temps i 
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els que estàvem allà, baix la història de la Falla 
Sant Jaume, érem els dos xiquets que amb tanta 
il·lusió fa quasi 25 anys vam començar la nostra 
aventura fallera.

Hui et trobes asseguda en la cadira d’or com a 
Fallera Major de la teua benvolguda falla, i de 
la meua, perquè malgrat que ja no siga faller, 
aquesta és la meua falla i la que portaré sempre 
al meu cor.

En aquest any tan important estaràs acompan-
yada per la teua comissió, per les falleres ma-
jors i presidents de les diferents comissions de 
la nostra ciutat i sobretot pels teus familiars i les 
teues amistats, que ben segur et miraran amb 
els ulls vidriosos com compleixes el teu anhelat 
desig de ser la Fallera Major de Sant Jaume.

I perquè no se m’haguera ocorregut mai, millor 
fallera major per a representar-nos en la cele-
bració del nostre 50 aniversari, et desitge que 
tingues un regnat perfecte, tan bonic o més com 
el que nosaltres vam tindre i que el gaudisques 
plenament, perquè com ja sabem, aquesta ex-

periència t’acompanyarà tota la vida en forma 
de record estimat i volgut.

Continua com ho has fet fins ara, representant 
amb orgull i dignitat la nostra comissió, la nostra 
festa, la nostra falla i que per allà on vages la 
gent puga cridar:

Visca la Fallera Major de Sant Jaume!

Una abraçada molt gran.
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Hem de creure fermament en aquesta premissa, 
perquè tu, des de ben xicoteta has somniat en 
què aquest dia arribaria. I per fi està ací: Aques-
ta vesprada ja és 27 de novembre de 2022, el 
teu gran dia. La xiqueta que somiava es conver-
teix en Fallera Major de la falla que tant estima.

Quina emoció, quins nervis i sobretot quina il·lu-
sió... Perquè tots els que et volem i sabem el 
que el dia de la teua exaltaciò significa, estàvem 
nerviosos i feliços igual que tu... És un sentiment 
que et traspassa i que ens has fet arribar i conta-
giar, que ens has fet compartir...

A MARÍA
Isabel Esparza_

A més aquest somni ha arribat l’any que més 
il·lusió et feia: l’any del seu cinquantenari. Nin-
gú podrà dir amb major orgull que va ser Fallera 
Major Infantil l’any del 25 aniversari de la Falla 
Sant Jaume i tindre l’honor de ser la seua Falle-
ra Major l’any del 50 aniversari. El teu nom sem-
pre estarà lligat a la història de la teua comissió.

Tu i jo som amigues des que les bicicletes eren 
el nostre mitjà de transport... Bixquert ens va 
unir, el xalet de les nostres iaies. Passàvem jun-
tes cada vesprada, fent hores i hores de piscina, 
de jocs, balls, de coreografies. Chayanne estaria 
orgullós de nosaltres i el nostre Salomé (nena, 
tu i jo ja vam ser les precursores del TIK TOK).

En acabar l’estiu, com no anàvem a la mateixa 
escola, tu a les Dominques i jo a l’Attilio, com 
ens tiràvem de menys i com si es tractara de la 
pel·lícula de TU A BOSTON I JO A CALIFORNIA, 
ens enviàvem cartes del Carrer Corretgeria a 
Gregorio Molina, per a contar-nos històries dels 
primers amors i les anècdotes que ens passaven 
a l’escola. Ara ho vegem súper extrany, escriure 
la carta, clavar-la al sobre, posar-li el segell, pu-

De vegades els somnis es compleixen.
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jar-la a l’albereda i tirar-la al Lleó, i esperar una 
setmana a la resposta de la teua amiga… Ara en 
l’ús del WhatsApp açò seria impensable… Però 
rellegir aquelles cartes és un tresor de la nostra 
infància.

Sí, Després, l’institut Josep de Ribera ens va 
tornar a reunir. Des d’aleshores tenim el mateix 
grup d’amigues, les teues “gossips”, que t’es-
timem i hem fet públic el nostre suport en dies 
tan importants per tu.

Maria és sinònim de somriure fàcil, d’idees cla-
res, de treball constant, d’energia imparable, de 
personalitat única i sobretot, de sang fallera.
Perquè si hi ha algú en aquest món que gaudis-
ca, senta i gaudesca aquesta festa, eixa persona 
sense dubte és ella.

Maria és una persona coneguda per la seua esti-
ma a les Falles: La seua trajectòria com a fallera 
ha demostrat ferventment el seu esforç en pro 
d’aquesta festa, treballant en la seua comissió 
com a secretària, delegada de Presentació, Xar-
xes socials, protocol i l’últim càrrec com a mem-

bre de la Junta Gestora.

Però no sols has fet això sinó que a més has tre-
ballat en l’àmbit local des de l’Ajuntament pels 
drets fallers, per la festa, sent Regidora de Tea-
tre i Falles, aportant les teues idees i projectes 
amb la finalitat de portar aquesta festa a allò 
més gran.
Provens d’una família fallera, has viscut la teua 
infància amb la il·lusió de què arribara cada any 
el 15 de març.

Has viscut tantes coses al voltant de les falles 
que és important també recalcar que el casal de 
la Sant Jaume no sols t’ha vist créixer, no sols 
t’ha vist passar de ser una xiqueta a la dona en 
la qual avui t’has convertit, sinó que a més el 
món de les falles t’ha brindat l’oportunitat de 
conéixer al teu amor, al teu company de vida, 
Jose, amb qui vas coincidir per primera vegada 
en un lliurament de premis ja fa uns quants anys 
(però d’eixa nit no donaré detalls perquè això 
dona per a un altre discurs jajaj).

Fruit del vostre amor tenim al nostre Marc, el 



34

que sempre serà el nostre primer nebot i el que 
té a totes les seues ties “gossips” fascinades… 
A Marc també li has inculcat l’amor per aques-
ta festa, l’has fet faller des que va nàixer, ell és 
faller faller i avui dia li has de pegar un estiro-
net d’orella els divendres perquè ara Marc ja vol 
quedar-se més al casal inclús que tu.

Mon pare ja fa molts anys va pertànyer a aques-
ta falla. Li he preguntat per ella. Amb estima i 
reconeixement m’ha dit que aquesta és una fa-
lla menuda, però de gran cor, formada per gent 
treballadora, entusiasta, gent responsable, ple-
na de bones persones… Per tant, no hi havia 
dubte que tu devies formar part d’aquesta bo-
nica família.

Una persona que et coneix molt bé m’ha dit que 
t’agraden les coses curtes i senzilles. Així que li 
faré cas.

Per acabar, sols em queda desitjar-te que aquest 
any siga un dels millors de la teua vida.

Que quan arribe el 20 de març del 2023 i mires 
enrere sols pugues que somriure i emocionar-te 
per tot el que aquests mesos t’han fet viure.

I serà per tu, perquè si alguna cosa has demos-
trat és que els somnis poden fer-se realitat si 
tens la valentia i el coratge de perseguir-los.
Recorda sempre que tens en el teu interior la 
força, la passió i la il·lusió per a aconseguir tot 
allò que et proposes, i nosaltres ací estarem 
sempre per a acompanyar-te en cada pas que 
dones i en cada repte que aconseguisques.

Ha arribat el moment de veure com la teua falle-
ra interior s’alça, desplega les ales, sent l’olor de 
pólvora, es prepara per a ballar, ofrenar, plantar, 
cremar, i es converteix en la fallera major de la 
seua benvolguda comissió.

Santjaumers i santjaumeres, teniu a la millor.
Gràcies per confiar en la meua amiga.

VISCA LES FALLES, VISCA LA FALLA SANT 
JAUME I VISCA LA SEUA FALLERA MAJOR
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És faller des de ben menut, una persona diver-
tida, capaç d pujar-mos l'ànim fins i tot als dies 
més tristos i cansats. És una persona molt tre-
balladora que es desviu per aquesta comissió, 
durant tot aquest any ha estat per a tot, igual 
et tapa un forat a la paret que t'organitza un 
esdeveniment en un tres i no res. La seua fur-
goneta pareix el cotxe oficial de la falla. I per 
no dir el gran amenitzador de vetlades que és, 
tan prompte et fa un monòleg com es posa a 
punxar el seu volgut remember…

Per tot açò, aquest any m'agradaria donar-li la 
recompensa al nostre delegat de festejos.

Aquesta recompensa va per a...
MIQUEL FERRANDO VILA.

Gràcies pel teu esforç i dedicació a la nostra 
falla!!

Recompensa 2023
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PREMIS 2023
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1º Premi secció tercera millor ninot
1º Premi coneiximent faller col·lectiu

1º Premi parxís
1º Premi enginy i gràcia secció tercera

1º Premi secció tercera monument gran
2º Premi segon part presentació

2º Premi millor maqueta
2º Premi carrossa de lloguer

3º Premi coneiximent faller individual
4º Premi secció tercera monument infantil

6º Premi llibret faller a Xàtiva
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Falla Gran
Artiste Pau Soler 
Lema: Sobreviuré



45

Falla Gran
Artiste Pau Soler 
Lema: Sobreviuré

LGTBIQ+ som tots
Unim-nos a l’orgull
No sigueu brutots

Tot l’amor a caramull

Escena xica negra
Lluitem per la llibertat

Sigui del color que siga
Un cant a  la diversitat
I que tothom somriga.

Com diu Gloria Gaynor,
Tinc tot l’amor per donar

Per favor feu-li l’honor
Sobreviure i mai abandonar.

Escena franco i einstein
Si Franco aixequés el cap

S’uniria al col·lectiu
Segur faria un bon nyap

Ell era prou selectiu.

Ara el general dictador
“Sobreviure”  interpretarà

al festival de Benidorm
i de segur que guanyarà.

(Escena flamencos)
Au que desentona

amb un color cridaner,
 rosa et toca ser dona,
blau home has de ser?

CRÍTICA MONUMENT GRAN. SOBREVIURÉ
Leticia Garcia_

Els flamencs més bells
S’han engalanat

Amb tacons vermells
per alegrar el veïnat

(Escena xic taronja.cor al cap)
Som jutjats i assenyalats
si ens vestim com volem

i ens sentim atabalats
si no agrada el que duguem.

Al cap pense lluir
el que em surta del cor,
per una grolleria no dir,

m’encisa la bonicor.

(Escena pallasso i xica)
Cap pallasso té dret

Sigui Joker o un dement
De tocar cap indret
Sense consentiment

Mil colors per tot arreu
L’Arc de sant Martí present

Mai  no el soterrareu,
llibertat de pensament!
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Si ho pensem bé, recordarem que d'una manera 
més o menys tolerant i feminista o masclista, des 
de sempre hem viscut i parlat sobre casos en els 
quals “la dona” era el centre d'atenció… El més 
probable és que la pròpia dona haguera prefe-
rit no ser-ho i passar desapercebuda, i en altres 
casos pot ser que l'oposat. Enguany la nostra 
falla es titula “sobreviuré” i si l'observem, ja a 
primera vista queda clara la temàtica en defensa 
del colectiu LGTBI. En les seues escenes veiem 
exemples com el del pallasso, que mostren ne-
cessàriament reivindicar els drets de la dona, i 
criticar tot tipus d'injustícia.

Amb aquesta temàtica, aprofitem per a triar 
dues cançons molt famoses com ho són “I will 
survive” de Gloria Gaynor i “Sobreviviré” de 
Mónica Naranjo i traduir-les a la nostra llengua, 
perquè incloent-les en el nostre llibre servisquen 
de suport a la idea de la nostra falla i facen que 
ens adonem com des de qualsevol àmbit po-
drem sempre protestar activament contra qual-
sevol tipus d'idea que no siga la d'igualtat entre 
totes les persones, a més del suport i lluita per 
la igualtat a la dona.

TRADUCCIÓ DE “I WILL SURVIVE” - 
GLORIA GAYNOR

Al principi tenia por, estava petrificada
Continuava pensant que mai podria viure sense tu al meu 
costat
Però després vaig passar tantes nits pensant en com em 
vas fer malament
I em vaig fer forta
I vaig aprendre a portar-me bé
I llavors estàs de tornada
De l'espai exterior
Només vaig entrar per a trobar-te ací amb eixa mirada 
trista en el teu rostre
Hauria d'haver canviat eixe estúpid pany, hauria d'haver 
fet que deixares la teua clau.
Si haguera sabut per un segon que estaries de tornada 
per a molestar-me
Veu ara, veu, eix per la porta
Només dona't la volta ara
Perquè ja no eres benvingut
No vas ser tu qui va intentar danyar-me amb un adeu?
Creus que m'esfondraria?
Creus que em ficaria al llit i moriria?
Oh no, jo no, sobreviuré
Oh, mentre sàpia estimar, sé que seguiré amb vida
Tinc tota la meua vida per a viure
I tinc tot el meu amor per a donar i sobreviuré
Sobreviuré.
Em va prendre tota la força que tenia per a no enfon-
sar-me
Seguí esforçant-me per reparar les peces del meu cor 
trencat
I vaig passar tantes nits sentint pena per mi mateix
jo solia plorar
Però ara mantinc el cap enlaire i em veus
Algú nou
No soc eixa personeta encadenada que segueix enamo-
rada de tu
I llavors vas tindre ganes de vindre i només esperar que 
jo siga lliure
Bé, ara estic guardant tot el meu amor per a algú que 
m'estime

Sobreviuré



49

Veu ara, veu, sal per la porta
Només dona't la volta ara
Perquè ja no eres benvingut
No vas ser tu qui va tractar de trencar-me amb un adeu?
Creus que m'esfondraria?
Creus que em ficaria al llit i moriria?
Oh no, jo no, sobreviuré
Oh, mentre sàpia estimar, sé que seguiré amb vida
Tinc tota la meua vida per a viure
I tinc tot el meu amor per a donar i sobreviuré
Sobreviuré
Vaja
Veu ara, veu, sal per la porta
Només dona't la volta ara
Perquè ja no eres benvingut
No vas ser tu qui va tractar de trencar-me amb un adeu?
Creus que m'esfondraria?
Creus que em ficaria al llit i moriria?
Oh no, jo no, sobreviuré
Oh, mentre sàpia estimar, sé que seguiré amb vida
Tinc tota la meua vida per a viure
I tinc tot el meu amor per a donar i sobreviuré
Sobreviuré
Sobreviuré

TRADUCCIÓ DE “SOBREVIVIRÉ” - 
MÓNICA NARANJO

Tinc l'ànsia de la joventut
Tinc por, el mateix que tu
I cada alba m'esfondre en veure
La puta realitat
No hi ha en el món, no
Ningú més fràgil que jo

Pele acrílic, cuir i taló
Maquillatge fins i tot en el cor
I en fosquejar torna a florir
Lúbrica la ciutat
No hi ha en el món, no
Ningú més dura que jo

He de sobreviure, mentint-me
Taciturna em vaig afonar en aquell bar
On un àngel em va dir en entrar
"Veuen i eleva't com el fum blau
No patisques més amor"
I estripant-me
Alguna cosa en la meua vida va canviar

Sobreviuré
Buscaré una llar
Entre els enderrocs de la meua soledat
Paradís estrany
On no estàs tu
I encara que faça mal, vull llibertat
Encara que em faça mal

He de sobreviure, mentint-me
Taciturna em vaig afonar en aquell bar
On un àngel em va dir en entrar
"Veuen i eleva't com el fum blau
No patisques més amor"
I estripant-me
Alguna cosa en la meua vida va canviar

Sobreviuré
Buscaré una llar
Entre els enderrocs de la meua soledat
Paradís estrany
On no estàs tu
I encara que faça mal, vull llibertat
Encara que em faça mal
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Santjaumerets, amiguets i veïnets de la Falla Sant Jaume, soc Borja, President Infantil 2023.

Aquest és un any molt esperat per a nosaltres, ja que celebren el nostre 50 aniversari.

Està sent un any molt especial i molt intens del que estic gaudint al màxim de cada moment, grà-
cies a tots els que esteu fent que cada un d’ells siga inoblidable.

Vos convide a tots a què ens acompanyeu, viviu i disfruteu les falles junt amb nosaltres.

Els xiquets som present i futur de la nostra gran festa.

Visquen les falles i visca la falla Sant Jaume.

BORJA GIL PÉREZ
President Infantil_  
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Hola, soc Lara i aquest any soc la que represente a la comissió infantil, com a Fallera Major Infantil 
de Sant Jaume.

Queden molt poques setmanes per a falles i les espere amb moltes ganes, i espere que tots vo-
saltres també.

Per això, anime a tota la gent, a què gaudisca les falles igual que faré jo. Que vinguen a veure els 
nostres monuments, a ballar en la música de les xarangues, a menjar xocolate amb bunyols, i que 
respiren la pólvora de les mascletades. Però sobretot que les visquen i les senten, perquè cada 

any és únic i especial.

I ja per acabar sols em queda dir:

Visca Xàtiva!
Visca les falles!

I visca la falla Sant Jaume!

LARA POVEDA PARDO
Fallera Major Infantil_



56

• Quants anys tens? 
- Tinc vuit anys

• Què estàs estudiant? 
- Estudie tercer de primària al col·legi Claret.

• Des de quan eres faller de la falla Sant Jau-
me?
- Soc faller des de l’any 2014 que vaig nàixer.

• Per què et vas presentar com a President 
Infantil de la Falla Sant Jaume?
- M’agraden molt les falles i ja tenia moltes ga-
nes de poder ser President Infantil i enguany te-
nia l’oportunitat de ser i que millor que en Lara, 
Maria i Mayra en l’any del nostre 50
aniversari.

• Què són per a tu les falles?
- Per a mi les falles són, família, diversió, tradi-
ció, soroll, música, foc, amics i festa.

• Què significa ser de la Falla Sant Jaume?
- Pertànyer a una gran família SantJaumera en la 
que sempre estem junts i vivim la falla tot l’any.

• Explica’ns la teua tradició familiar en aquesta 
Falla...
- Ma mare va ser la que es va apuntar la primera 
a la falla, en l’any 2007 es va apuntar mon pare 
perquè ma mare va ser Fallera Major. El meu 
pare va ser membre de la Junta Gestora en l’any 
2013. I jo i la meua germana som fallers des que 
vam nàixer.

• Com estàs vivint els mesos previs a les Falles 
2023?
- Estan sent mesos de molts actes i no hem pa-
rat d’anar de nomenaments, presentacions, be-
renars... m’ho estic passant genial i he fet una 
bona quantitat de nous
amics.

• Quin és l’acte o els actes que més t’agraden?
- L’acte que més m agrada és la baixa de Sant 
Josep i l’ofrena a la Mare de Déu de la Seu.

• I el que menys?
- No puc dir cap perquè m’agraden tots!

• Un desig per a aquestes Falles 2023...
- Desitge que passem unes falles inoblidables, 
que gaudim molt Lara, Maria, Mayra i jo junt 
amb tota la falla. I que ens isca el sol!!

ENTREVISTA A BORJA
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Borja el nostre #rubiodeojosazules, que dir d’ell?

Va nàixer el 7 de maig de 2014, mai oblidarem 
quan el vam vorer en eixe cap ple de pèl ben 
moreno i la matrona ens va dir que havíem tin-
gut un rubio molt guapo. Nosaltres ens miràvem 
i no enteníem on veia el rubio i ens vam quedar 
pensant que la dona devia estar equivocada…

Vam passar les setmanes i efectivament teníem 
un rubio en uns ulls que ja es veien blaus.

Borja va fer que la nostra vida fera un gir de 180 
graus, el nostre primer fill! És un xiquet afectuós, 
alegre, responsable, inquiet, bon germà i molt 
amic dels seus amics. Estudia tercer de primària 
al col·legi Claret, toca la percussió, juga al futbol 
en el Racing de Xàtiva i és fidel seguidor del 
Barça.

PER A BORJA
Els papis_

Qui el coneix sap que des de ben menut viu 
les falles com el que més i que aquest 2023 no 
l’oblidarà, ja que està vivint-ho a més del 100%.

És faller dels que viu la falla 365 dies, des de 
baixar al cassal cada divendres a participar en 
totes les activitats i actes de l’agenda fallera.

La teua família estem tots molt contents que es-
tigues gaudint el teu any i que hages complit el 
teu desig de representar als més menuts de la 
nostra comissió. Sabem que junt amb Lara, Ma-
ría i Mayra guardaràs cada record per sempre. 
Continua sent així i gaudint la vida com fins ara! 

Els teus pares, germana i família estarem al teu 
costat per agarrar-te la mà sempre!
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• Quants anys tens?
-  Tinc onze anys

• Què estàs estudiant?
-  Estudie 6° de primària

• Des de quan eres fallera de la falla Sant Jau-
me?
-  Des que ma mare va saber que duia xiqueta.

• Per què et vas presentar com a Fallera Major 
Infantil de la Falla Sant Jaume?
-  Perquè sempre he volgut ser-ho... Des de 
menuda i representar a la meua Falla és un 
orgull

• Què són per a tu les falles?
-  Alegria, diversió, ajuntar-se amb els amics, 
riure, ballar, gaudir... Tot una festa

• Què significa ser de la Falla Sant Jaume?
-  Alegria, i molt a gust, ja que és la meua se-
gon família, la família satjaumera.

• Explica'ns la teua tradició familiar en aquesta 
Falla...
-  Ma mare és fallera la falla des dels cinc anys. 
Va ser fallera Major el 2006, dama de la fallera 
Major de Xàtiva, Mayra, l'any 2009.

Mon pare és faller també des de menut, encara 
que ha sigut de diferents Falles: Juan Ramón, 
Sant Feliu i de Sant Jaume des que jo vaig 
nàixer.

• Com estàs vivint els mesos previs a les Falles 
2023?
-  Amb molta il·lusió i nervis, en ganes que arri-
be la setmana fallera. Però per una altra banda 
no vull que apleguen perquè ja hauran passat i 
voldria que es repetira tot l'any altra vegada.

• Quin és l'acte o els actes que més t'agraden?
-  Els actes que m’agraden són els nomena-
ments, presentacions, les paelles de Murta... 
Però sobretot el dia de la planta, la crida... Bo, 
crec que tots jejeje

• I el que menys?
-  Es pot dir que no hi ha cap que no m’agrade.

• Un desig per a aquestes Falles 2023...
-  Primer que no ploga jejejej.
Desitge que tot el món gaudisca d’aquestes 
Falles igual que faré jo.

ENTREVISTA A LARA
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Un divendres 16 de desembre del 2011 sopant 
al casal, poca gent a la falla a causa dels sopars 
d’empresa de Nadal i un d’ells ton pare.

Eixe dia jo em sentia un poc rara, i vaig anar 
prompte a casa. Durant la nit sentia sensacions 
estranyes, i a les 5 de la matinada vaig cridar a 
ton pare i als teus avis i vam anar a tots cap a 
l’hospital. I en qüestió d’hores va vindre al món 
una xiqueta anomenada Lara. (El que no havia 
dit és que estava embarassada de més de 8 me-
sets) I aquells que són sabedors d’aquella nit i 
més d’un/a en llegir-ho estaran rient-se en re-
cordar-ho.

Lara havia de vindre al món 30/31 de desembre 
o 1-2 de gener, però la xiqueta va olorar que 
venien festes i va dir, jo que faig ací dins? M’he 
de perdre la festa? Ale, vaig cap a fora. I en cosa 
de poc més d’1 més va celebrar el seu 1° Nadal 

PER A LARA
Dels teus pares que et volen molt_

i va eixir vestida de fallera en la seua primera 
presentació.

En resum, aquesta xiqueta és molt festera, siga 
moros i cristians, festes de carrer, fira que falles. 
Això si, les falles que no li les toquen, no conce-
bis un divendres sense anar al casal a sopar amb 
tots i jugar amb els amics, el dia que no va, no li 
fa massa gràcia. Per no parlar de quan arriba la 
presentació o falles. Això de no tindre el vestit 
a punt, buf! Mama i el meu vestit? Que no mel 
proves? Jo vull eixir ehhh i no fer tard a res? Que 
la compre qui no la conega.

Lara, el papa i la mama volem dir-te que no 
canvies mai, continua sent com eres que estem 
molt orgullosos de tu. Gaudeix de cada moment 
que et regala la vida i sobretot de la festa falle-
ra que tant t’agrada. Viu cada segon, cada mo-
ment com ho estàs fent des del dia que et van 
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anomenar fallera major infantil de Sant Jaume.

Aquest 2023 sempre quedara al teu record i es-
perem que siga molt especial, els papis sempre 
estarem amb tu per a ajudar-te i no et soltarem 
mai de la mà.

A més, aquest any junt amb Mayra la nostra pre-
si, María la teua fallera major i Borja el teu pre-
sident, gaudiràs de la setmana fallera al màxim, 
i amb la resta de fallers tant menuts com grans, 
et dona igual, t’ho passes bomba amb tots. L’es-
premeràs tant fins a caure morta, igual que la 
resta. I ho dic molt convençuda perquè els co-
nec a tots de bona tinta.

Sé que gaudireu de tot des del principi fins al 
final, i els SantJaumers estarem al vostre costat 
en tot, com a una gran família. Bé, millor dit; 
com a la gran família SantJaumera que som.
Visca la Sanja i els SantJaumers.
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Em diuen Vera i soc la Fallera Major Infantil de la 
falla Sant Jordi.

Aquesta vegada no vaig a parlar de mi, o dels 
meus pares o dels meus iaios... Aquesta vega-

DE LA TEUA AMIGA
Vera_

da em toca parlar d’una de les meues millors 
amigues, confident i muscle on plore les meues 
penes, que no són moltes, però com diuen les 
nostres mares, ens agrada molt tot això del Dra-
ma Queen.

Lara és una de les xiquetes més dolces i boni-
ques que conec: 
Ella té tres grans somnis, dos d’ells ja s’han com-
plit, però li’n queda un molt important:
 • Volia un gosset, i ací està Trufa destros-
sant sabates.
 • Volia ser fallera Major de Sant Jaume, i 
ací la tenen, més guapa que un sol.
 • Volia anar a Eurodisney i...
 • Mayra, Óscar ací ho deixe... Aneu fent 
“hucha”!!!

Lara, què dir-te que no t’haja dit ja? somiàvem 
en el dia de l’exaltació des de feia ja molt de 
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temps i ací estem, rodejades de 19 falleres ma-
jors infantils i de 19 presidents, que són el millor 
que ens ha pogut passar, que juntes hem co-
mençat aquest camí i encara ens queden moltes 
coses per viure... Tu ja saps del que et parle.

M’ha dit un pardalet, que la teua Fallera Major 
Maria i la teua presidenta Mayra, són molt es-
pecials i que al costat d’elles és impossible avo-
rrir-te. I Borja és un xiquet de qui “t’encarinyes” 
només conéixer-lo, faller des que va nàixer i un 
gran president.

Sé que al costat d’ells la diversió està assegu-
rada: t’han tocat els millors acompanyants del 
món.

Lara, espere que estigues gaudint d’aquest dia 
igual que vaig gaudir jo el 4 de novembre, i es-
pere que algú t’haja donat un mocadoret, per-

què jo em vaig passar la nit plorant de l’emocio-
nada que estava i no tenia on torcar-me...

Ara seriosament, et vull mil, amiga. Eres la millor.

Gràcies a tots per escoltar-me i per vindre a 
compartir aquest dia amb Lara...

Visca Xàtiva!
Visca les falles!

I visca la falla SANT JAUME.
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AGUSTÍ CAMARASA, MAYA
ALCOVER GIL, MARTINA
ANTOLI ESPARZA, NAIARA
ANTOLI TORREGROSA, JOAN
BALAGUER ALFONSO, MARÍA
BALAGUER VELASCO, ABRIL
BALAGUER VELASCO, CARLOTA
BALAGUER VELASCO, TRIANA
BARAHONA BELTRAN, MARC
BLANCO ESCOBAR, NICO
CARRIÓN GIL, DANIELA
CASTELLÓ PEÑA, MIREIA
ESPLUGUES SOUSA, NOA
ESPLUGUES SOUSA, URIEL
ESTELLÉS BERNABEU, AXEL
FASANAR CERDA, AARON
FASANAR CERDA, ALBA
FEO GIRONÉS, GOYA
FEO GIRONÉS, NOA
FORES PUEBLAS, ASIER
FORES PUEBLAS, THIAGO
FUENTES GARCÍA-CERVIGON, MAITE
FUENTES GARCÍA-CERVIGON, SHEILA
GALLEGO MARTÍ, MARIO
GALLEGO MARTÍ, PABLO
GARCÍA BARCENAS, GORKA
GARRIDO PUEBLAS, MARC
GARRIDO PUEBLAS, NELA
GIL PÉREZ, BORJA
GIL PÉREZ, SARA
GIRONÉS MOMPÓ, LUCÍA
GRAU DE LUNA, MARÍA
HINOJOSA CALABUIG, MARTA
JORGE TUDELA, AXEL

Cens
Infantil

JORGE TUDELA, EMMA
LLACER MÁS, FERRAN
LLORET SORIANO, MARCOS
LÓPEZ JUAN, MARTÍN
LÓPEZ JUAN, MATEO
MARTÍ BARBERÁ, ADRIÀ
MARTÍ BARBERÁ, JOAN
MARTÍNEZ PATIÑO, ENZO
MEDINA ESCORCIA, MARC
MIRALLES BONET, ARYA
MOMPARLER GIMENO, EMMA
PALET GIMENO, LAURA
PELEGERO ADAME, GALA
PERALES DE LUNA, NICOLAU
PERALES DE LUNA, RAFAEL
POVEDA PARDO, LARA
RICO DE JUAN, SERGI
RODRÍGUEZ CABEZAS, URIEL
SÁNCHEZ CERDÁ, JOSEP
SÁNCHEZ CERDA, JULIO
SANCHIS JORGE, LEO
TORTOSA ARNAU, GALA
VALERO BERENGUER, ALBA
VALERO BERENGUER, GALA
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OR

Esplugues Sousa, Noa

ARGENT

López Juan, Martín
Poveda pardo, Lara

COURE

Balaguer Alfonso, María
Balaguer Velasco, Abril

Balaguer Velasco, Carlota
Fores Pueblas, Thiago
Grau de Luna, María

Recompenses

OR

Alcover Gil, Martina
Fasanar Cerdà, Aaron

Feo Gironés, Noa
Monparler Gimeno, Emma

ARGENT

Famisanar Cerdà, Alba
Garrido Pueblas, Marc
Garrido Pueblas, Nela

Jorge Tudela, Axel

COURE

Agustí Camarasa, Amaya
Antolí Torregrosa, Joan
Antolí Esparza, Naiara

Llácer Mas, Ferrán
Sanchis Jorge, Leo

Estellés Bernabeu, Axel
Perales de Luna, Nicolau
Balaguer Velasco, Carlota
Balaguer Velasco, Abril
Balaguer Alfonso, María

Grau de Luna, María
Fores Pueblas, Thiago

SOCARRADETS

DISTINTIUS
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La xocolata és la millor cobertura,
lliga bé amb tot,
si vols banyar-te posa’t a la cua,
recobert estaràs més saborós.

Amb carabassa, ametlla i sucre,
fem l’arnadí,
aquest dolç tan típic,
des dels àrabs fins avui.

Per mullar a la llet,
qualsevol dolç s’aprofita,
però no en menges dos o tres,
millor menjar-te’n un al dia.

Celebrem cada festa,
amb un típic dolç,
l’arnadí en setmana santa,
i per falles fem bunyols.

A l’estiu si et vols refrescar,
un gelat t’has de menjar.

Els dolços ens alegren la vida,
per triar n’hi ha molts,
escull un cada dia,
ja veuràs que tots estan bons.

La comissió de Sant Jaume
està d’aniversari,
que millor que celebrar-ho,
els fallers amb tot el barri.

De camí a la perruqueria,
ens farem un xocolate
per tenir molta energia
que un bunyol no ens falte.

Que fresqueta està l’orxata
transmet bones emocions
i encara està millor
si l’acompanyem de fartons.

Tota celebració que calgui,
ha de tenir un pastís,
casament, bateig, aniversari,
o qualsevol moment feliç.

DOLÇA DOLGOR

EXPLICACIÓ DE LA FALLA
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Falleta Infantil
Artistes: Maribel Beltrán i Ramón Olivares
Lema: Dolça dolçor
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Ens dediquem a fer falles des de l’any 1988, sempre amb falles infantils. Hem plantat falles 
a Gandia, Xativa, Valencia, Alzira, Benetuser, catarraja, etc .... Hem acansseguit primers 
premis a tates les seccians tant en falles cam en ninats d’expasició, cantem amb ninats 
indultats a Xativa i a Gandia. Valem destacar el primer premi de secció especial i millar falla 
de Xativa en 2017 i en 2022

BIOGRAFÍA RAMÓN OLIVARES I MARIBEL BELTRÁN

1994
 Primer premi secció especial i millar falla de 
Xàtiva

1994
 Ninot indultat infantil

1995 
 Primer premi de primera secció 

2012
 Primer premi secció 2º a Xàtiva
 Segon premi secció 3ºa Gandia
 Ninot indultat a Gandia

2013
 Segon premi secció especial a Xàtiva
 Primer premi  enginy i gràcia.
 Segon premi secció 2º a Xàtiva 

2014  
 Primer premi secció 1º a Xàtiva
 Primer premi ninot secció 1º
 Primer premi secció 2º a Xàtiva
 Segon premi ninot secció 2º
 Segon premi secció 3º a Xàtiva 

2015 
 Segon premi secció especial Xàtiva
 Segon premi millor ninot
 Primer premi enginy i gràcia
 Primer premi secció 1º Xàtiva
 Primer premi ninat secció 1º
 Segon premi secció 2º Xàtiva
 Segon premi ninat secció 2º 

2016
  Primer premi secció 1º Xàtiva
 Primer premi enginy i gràcia

2017
 Primer premi secció especial
 Millor falla de Xàtiva
 Primer premi enginy i gràcia
2018
 Tercer premi secció especial Xàtiva 

2019  
 Primer premi secció 1º Xàtiva
 Primer premi secció 2º Xàtiva
 Tercer premi secció especial  Xàtiva.

2022
 Primer premi secció especial i millor falla de 
Xàtiva.
 Primer premi ninot secció tercera
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ENTREVISTA ALS NOSTRES ARTISTES  DE LA FALLETA INFANTIL

• Ja fa uns anys que ens planteu la falleta infan-
til, què opineu de la nostra comissió?

- Sant Jaume és una bona comissió, gent pro-
pera que ens fa sentir com a casa. Una comissió 
molt treballadora i amb molt d'interés per la fa-
lleta.

• Quina diferència trobeu entre les falles de Xà-
tiva i la resta de localitats que tenim prop?

- Comparant els pressupostos de les seccions, a 
altres pobles són més elevats.

• Quan vos vam comunicar que ens agradaria 
que fóreu els nostres artistes per al 50 aniver-
sari, què vau pensar? Va ser fàcil o difícil dir-nos 
que sí?

- Ens va agradar que ens ho proposàreu, ens fa 
il·lusió fer-vos la falleta. Per tant va ser fàcil pren-
dre la decisió de contestar-vos que sí.

• Quina paraula diríeu que vos ve a la ment 
quan penseu en Sant Jaume?

- Sincerament, quan pensem en sant Jaume el 
que ens ve al cap és MAYRA, així, en majúscules, 
sempre ens ha transmés la seua il·lusió i entu-
siasme per la seua comissió.

• Què és el millor i el pitjor que vos ha passat 
treballant com a artistes fallers?

- El pitjor que ens ha passat com a artistes és 
que les falles del 2020 es quedaren al taller. El 
millor és conéixer gent que els agraden les fa-
lles tant com a nosaltres, hem fet amistat amb 
molts fallers que perdura encara que no els fem 
la falla.

• Què espereu d’aquest any? Alguna sorpresa 
en els premis?

- Aquest any esperem que siguen unes bones 
falles, que no ploga i que us agrade la falleta. 
Si la comissió està contenta amb la feina feta 
ens donem per satisfets. Els premis són cosa del 
jurat, per a nosaltres compta més l'opinió de la 
comissió.

• Algun missatge per als membres d’aquesta 
comissió en el seu 50 aniversari?

- Que gaudiu molt, 50 anys són molts i cal ce-
lebrar-ho al màxim. Sou una gran comissió amb 
gent molt implicada a la festa, us mereixeu tot 
el millor.
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PROGRAMA 
D’ACTES
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Divendres 17-05-2022
 13:30h (aprox.): Comunicació Pública 
i als mitjans de Comunicació de les FALLERES 
MAJORS DE XÀTIVA.

Divendres 20-05-2022
 20:30h: PRESENTACIÓ pública de les 
FALLERES MAJORS XÀTIVA 2023, a l’antic con-
vent de San Domènec.

Diumenge 11-09-2022
11:00h: NOMENAMENT DE LES FALLERES 
MAJORS DE XÀTIVA I LES SEVES CORT D’HO-
NOR ALS JARDINS PALASIET.

Dissabte 17-09-2022
 11:00h: MIG ANY FALLER INFANTIL, 
albereda Jaume I.

Diumenge 18-09-2022
 11:00h: RAL·LI FALLER AUTOS BOJOS.

Dissabte 24-09-2022
 21:30h: MIG ANY FALLER, a l’estació 
d’autobusos.

Dissabte 01-10-2022
 11:00h: RALLY FALLER INFANTIL a l’al-
bereda.

Diumenge 27-11-2022
 18:00h EXALTACIÓ FALLERES MAJORS 
I PRESIDENT INFANTIL FALLA SANT JAUME al 
Gran teatre.

Divendres 09-12-2022
 20:30h: Lliurament de premis I inaugura-
ció de l’exposició de les jornades culturals.

Dissabte 10-12-2022
 20:00h: PROCLAMACIÓ DE LA FALLE-
RA MAJOR DE XÀTIVA I LA SEUA CORT D’HO-
NOR, al gran Teatre de la Ciutat.

Diumenge 11-12-2022
 18:00h: PROCLAMACIÓ DE LA FALLE-
RA MAJOR INFANTIL DE XÀTIVA I LA SEUA 
CORT D’HONOR, al gran Teatre de la Ciutat.

2022

PROGRAMA D’ACTES EXERCICI 2022 - 2023
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Dissabte 21-01-2023
 19:30h: GALA 50 ANIVERSARI FALLA 
SANT JAUME al Gran teatre.

Diumenge 29-01-2023
 18:00h: CONCERT DE PASDOBLES al 
Gran teatre.

Dissabte 04-02-2023
 19:00h: CAVALCADA DEL NINOT.

Diumenge 05-02-2023
 Playback infantil

Dissabte 11-2-2023 
 09:30h: Ofrena d’ous a Santa Clara
 12:00h: Danses populars Murta.
 14:00h (aprox.): Dinar de les paelles de 
Murta Maravall.

Diumenge 19-02-2023
 11:00h: CAVALCADA DEL NINOT IN-
FANTIL.

2023

Dissabte 25-02-2023
 08:00h: MACRODESPERTA, pels carrers 
de Xàtiva.
 12:00h: Acte contra la violència de gé-
nere.
 19,00h: Lectura acta premis exposició 
ninot i XXV concurs maquetes es a les portes 
de l’ajuntament de la ciutat.
 20:00h: CRIDÀ de les Falleres Majors de 
Xàtiva a la Ciutat des del balcó de L’excel·len-
tíssim Ajuntament de Xàtiva.
 20:30h: Inauguració Exposició ninot. En 
finalitzar es dispara un “Castell de Focs D’artifi-
ci”.
 22:00h: Sopar de Crida, a la discoteca 
Tremenda.

Diumenge 05-03-2023
 12:00h: Dinar Popular de GERMANOR, 
lloc per concretar.

Diumenge 12-03-2023
 10:00h: ROMERIA a Sant Josep.

PROGRAMA D’ACTES EXERCICI 2022 - 2023
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DIMECRES 15 DE MARÇ

14:00h: Gaspatxo per a dinar amb la presència 
dels nostres artistes.
17:00h: Visita de la nostra Junta Local Fallera a 
la plantà dels monuments de la ciutat.
22:00h: Sopar de "torrà argentina" al costat del 
monument.
24:00h: NIT DE LA PLANTÀ OFICIAL de les Fa-
lles de Xàtiva.

DIJOUS 16 DE MARÇ

08:00h: Despertà amb música i pirotècnia re-
creativa: especial a les Falleres Majors de la Fa-
lla Sant Jaume. En acabar, esmorzar de coques 
d’oli i sal amb embotit al casal, convidats per 
Amparo Barberá i Rafael Martí.
12:00h: Cercavila per tot el barri.
14:00h: I MASCLETÀ al Jardí de la Pau.
14:30h: Dinar al casal.
19:00h: LLIURAMENT DE PREMIS.
21:30h: Sopar tradicional al casal: Entrepans de 
vegetal i catalana.

DIVENDRES 17 DE MARÇ

08:00h: Despertà pel barri amb coets. En aca-
bar, esmorzar al casal.
14:00h: II MASCLETÀ al Jardí de la Pau.
14:30h: Dinar al casal.
17:30h: VESPRADA DE VISITA A LES FALLES.
21:00h: Sopar al casal: Pisto i llonganises.
22:00h (Aprox.): I NIT DEL FOC FALLER (des de 
les demarcacions de les diferents comissions de 
la ciutat).

DISSABTES 18 DE MARÇ

08:00h: Despertà pel barri amb coets. En aca-
bar, esmorzar al casal.
14:00h: III MASCLETÀ al Jardí de la Pau.
14:30h: Dinar al casal.
18:00h: OFRENA DE FLORS A LA MARE DE 
DÉU DE LA SEU.
Al finalitzar l’ofrena de flors, al Jardí de la Pau, 
MASCLETÀ NOCTURNA.
22:00h: Sopar al casal: “Picaeta”.

PROGRAMA D’ACTES SETMANA FALLERA



81

DIUMENGE 19 DE MARÇ

08:00h: Despertà pel barri amb música i coets. 
En acabar, esmorzar al casal.
12:00h: MISSA EN HONOR AL NOSTRE PA-
TRÓ SANT JOSEP. Una vegada finalitzada, co-
mençarà el TRASLLAT AMB PROCESSÓ.
14:45h: aproximadament: IV MASCLETÀ al Jardí 
de la Pau.
15:15h: Últim dinar de les falles al casal.
18:00h: Berenaret infantil, amb molts jocs i mú-
sica.
20:00h: CREMÀ FALLETA INFANTIL FALLA 
SANT JAUME, amenitzada  per la nostra banda 
de música.
21:00h: CREMÀ DE LA MILLOR FALLA INFAN-
TIL DE XÀTIVA, amb la presència de la Fallera 
Major Infantil de Xàtiva i la seua Cort d’honor.
22:00h: Sopar lliure al casal i CREMÀ FALLA 
SANT JAUME, amenitzada per la nostra banda 
de música .
00:00h: (hora aproximada del día 20) CREMÀ DE 
LA MILLOR FALLA DE XÀTIVA, amb la presència 
de la Fallera Major de Xàtiva i la seua Cort d’ho-
nor.

NOTA: Tots els actes establers a aquest es-
borrany, podran variar en funció de les ne-
cessitats de la comissió.

PROGRAMA D’ACTES SETMANA FALLERA
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50 ANYS D’HISTÒRIA.
RENÀIXER DE LES CENDRES
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Això que us vaig a comptar,
és història de les bones.
Relat d’un fet que va passar,
a Xàtiva... al voltant de les falles.

Va ser fa cinquanta anys,
en una reunió informal.
Quan un grup de companys,
van tindre una idea genial.

En un barri de Xàtiva,
entre el Raval i la Plaça la Bassa.
On les processons, donen la volta,
per a tornar a la seua casa.

Plaça Sant Jaume es diu,
aquest espai en qüestió.
Lloc de gran atractiu,
i bonic per cada racó.

Plaça amb font Real,
del monarca Fernando seté.
De l’aqüeducte de Bellús final,
que a la plaça li dona... toc selecte.

En aquest entorn tan peculiar,
de la ciutat mora i cristiana.
En un barri singular, familiar,
i treballador de bona gana.

JOSÉ RAMÓN CERDÀ
Trellater_

Naix entre uns amics la iniciativa,
fina i temperada com una espasa.
Complicada i atractiva,
que prompte... a tots traspassa.

Conformar una comissió fallera,
que al barri porte la festa.
Fent una falla de primera,
que a la placeta... conquesta.

Dit i fet,
es forma la comissió.
Amb un grup de gent xicotet,
carregat de molta il·lusió.

Les coses no van ser fàcils,
amb els primers passos en qüestió.
Però els problemes difícils,
els van superar amb dedicació.

Alegries i sacrificis,
somriures i llàgrimes.
De tot hem tingut als exercicis,
discussions, acords i estimes.

S’han passat moments difícils,
amb números rojos tirant a morat.
Superats amb voluntat i sacrificis,
companyonia i tenacitat.
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Falles grans i xicotetes,
monuments graciosos i colorits.
Crítics amb esquerres i dretes,
buscant sempre... ser divertits.

Cadafals alts i baixets,
de tots s’han vist en la replaça.
Acompanyats de música i coets,
i alguna... sonora carcassa.

Amb dies de sol radiant,
de núvols o forts vents...
I dies de pluja regnant,
més humits... que les dents.

Tots superats amb valentia,
simpatia i bon humor.
Amb alguna llàgrima atrevida,
d’emoció o de tristor.

Cada dia,
anem fent història.
Unint rapsòdia a rapsòdia,
de manera ferma i notòria.

Hem sumat,
i també hem dividit.
Hem restat i multiplicat,
però sempre, hem subsistit.

I així any rere any,
s’ha mantingut la comissió.
Amb alegria, algun desengany,
però sempre carregats d’il·lusió.

Portem 50 anys, de moment,
amb l’ànim de continuar creixent.
Perquè el nostre fonament,
és profund, fort i consistent.

Tenim passat,
amb molta història.
Un present consolidat,
i un futur, de molta glòria.

El discurs ja va a acabar,
amb l’esperança flamant.
Això, només ha fet que començar,
el futur que ens espera... és gegant.

I al final d’aquesta narrativa,
us demane un crit unànime...
Des de la primera fins a l’última fila,
que ens desperte i ens anime…

VISCA LES FALLES DE XÀTIVA!!!
I VISCA LA FALLA SANT JAUME!!!
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L’any 1971 en un esmorzar entre amics es va co-
mençar a parlar i comentar sobre les falles i va 
eixir a relluir que en el barri feia 15 o vint anys 
que no es feia falla... i així va començar tot. Ens 
comencem a moure pel barri i vam veure que 
tenien ganes que hi haguera falla, vam fer una 
anomenada al veïnat per a veure qui volia ser 
faller i poder confeccionar la comissió amb una 
llista de persones ens reunim en el bar del Mala-
gueny i confeccionem la comissió.

Es van fer votacions i vaig eixir de president i es 
va formar la falla Sant Jaume. Quan vam anar a 
legalitzar-la ens van dir que no podia ser amb 
eixe nom perquè s’havia d’anomenar “Màrtirs 
de la Revolució” i així es va formar la primera 
falla d’aquests últims 50 anys en 1971-1972.

La primera falla va ser un èxit, la gent tenia ga-
nes de falles i quan eixim pel barri per a veure 
com volien contribuir, molts veïns es van apuntar 
a una pesseta setmanalment, altres mensuals i 
altres trimestrals i anual i, la veritat, va ser molt 
bé: es va poder fer una falla que portava de crí-
tica “FRISSESA”.

Com no teníem estendard i la comissió no tenia 
fons, li vaig demanar a Civera, que és el que ens 
feia les bandes per a les falleres, que ens fera 

MEMÒRIES DE COM ES VA FORMAR LA FALLA SANT JAUME DE XÀTIVA
Any 1971-1972

Pep Iborra (Primer President i Fundador)_

l’estendard que em costà 3000 pessetes, les 
que vaig pagar de la meua butxaca i amb molt 
de gust.

L’any 1972-1973 es van fer les votacions i vaig 
tornar a eixir de president i vam tindre una bona 
falla que es va denominar “IMAN XUTX MADE 
IN FRANCE” era una crítica sobre l’aigua de Bix-
quert, que la cobraven molt cara i es van omplir 
les butxaques unes quantes persones i a mi em 
van voler tancar en el calabós per posar a l’al-
calde amb una maleta plena de diners que se 
li eixia pels costats, i com portava el bastó de 
comandament va vindre la policia i em van orde-
nar que ho llevara. Com no vaig voler perquè ho 
teníem autoritzat per la censura que en aquells 
temps, si no passava per la censura no podíem 
plantar la falla.

L’autenticitat d’aquest document pot ser com-
provada mitjançant el Codi Segur 10.

Enguany quan ens van donar els premis a la Sala 
dels “ANTORCHES” cantem l’himne de la falla 
que era “Màrtirs revolució Màrtirs revolució vam 
demostrar a tots ser el millor del món”, i es va 
armar un gran renou en el saló dels “ANTOR-
CHES”.



87

L’artista d’aquestes dues falles va ser el S. GRAU 
que es va portar molt bé amb nosaltres, ja que 
el vivia en el barri i era partícip de la festa. Quan 
féiem les reunions en el Malagueny venia algu-
nes vegades i ens aconsellava.

I passem a l’exercici de 1973-1974. Es van fer 
les votacions i vaig tornar a eixir de president, 
senyal que l’estava fent bastant regular, per-
què aquest exercici vam voler canviar una mica 
i contractem el monument amb Paco Roca que 
no havia fet cap falla gran i vam voler donar-li 
l’oportunitat i ens va fallar. Ens va plantar una fa-
lla sense acabar, però nosaltres vam fer la nostra 
festa en gran.

Passem al 1974-1975 vam tornar a fer eleccions 
i vaig tornar a eixir triat, però vaig demanar que 
per favor em deixaren descansar un any i per 
molts precs me’l van concedir i es va fer càrrec 
el S° IBÁÑEZ. Jo de moment vaig descansar i 
a partir d’aqueix moment van anar eixint altres 
presidents, perquè jo em vaig desvincular pel 
treball.

D’aquests anys hi ha records molt bons com són 
que formem una junta de xiques i dones Falleres 
que es regien per elles mateixes i quan acaba-
ven els exercicis els diners que sobrava el pas-

saven per a les despeses generals, la primera fa-
llera major va ser LOLITA GREGORI la segona va 
ser M. del CARMEN FUSTER i la tercera va ser 
ANA M. TEROL, però hi havien més xiques i do-
nes com les Monparlier, Josefa Mártines esposa 
del president, és a dir meua, i moltes més que 
en aquests moments no em recorde... Elles van 
ser l’ànim, el manteniment i la il·lusió d’aquesta 
falla.

Vam fer una junta infantil que es regia pels seus 
estatuts i es feien la seua falla infantil i si els fal-
tava alguna cosa se’ls ajudava. La primera fallera 
infantil va ser ANA BALLESTER, de les altres no 
em recorde, són molts anys...

Després em vaig vindre a viure a TARRAGONA 
i sent ací com feia uns anys que no sabien res 
del meu, em van fer Faller d’Honor, que va ser 
quan la falla va complir els 25 anys i encara que 
vivia ací em vaig fer faller una altra vegada i em 
manaven la loteria per Nadal i es venia com a 
xurros. Normalment es venia 250000 pessetes i 
es va arribar a vendre 500000 pessetes i ens van 
retornar diverses vegades els diners. Una vega-
da ens va tocar i com teníem una llibreta en la 
caixa d’estalvis oberta exclusivament per a això 
no vam tindre problemes.
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“Plaça Sant Jaume 1933”
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Tinc una pregunta per a vosaltres, la resposta 
sembla òbvia, però si ens parem a pensar, de-
pén tant de qui li preguntem… Allà va: Què són 
les falles?

La majoria de gent de fora de València pensa 
que és una festa on s’imagina els monuments, 
fallers de festa amb “cubata” en mà, i fallers 
vestits amb vestits tradicionals, i petards, clar.

A València podem trobar tres tipus de persones, 
fins i tot quatre amb respostes diferents. Els fa-
llers, els no fallers als quals li agrada la nostra 
festa, però per raons vàries no poden o no s’ani-
men a apuntar-se a una falla, els no fallers que 
odien les falles, i els fallers que no sols van als 
actes/celebracions de falles sinó que treballen 
i molt dur durant l’any. Ací la resposta seria tan 
dispar que no m’atrevisc a aventurar-me a expli-
car el que diria cadascun.

El meu text no podria existir si no ens fem aques-
ta pregunta prèvia.

Ací entre jo… Fallera de tota la vida, d’una altra 
comissió de la meua població, fins que vaig co-
néixer a les que hui són persones del meu dia 
a dia i que vull amb bogeria, que m’animaven 
a apuntar-me a la seua falla (per una altra cosa 
no ho sé, però a quants de vosaltres no ha anat 

HISTÒRIES QUE FAN HISTÒRIA
Carmen Bernabeu

un santjaumer i vos ha dit que vos apunteu a la 
“sanja”? Sempre agranant per a casa i intentat 
que gaudisquen de la festa amb nosaltres, jeje-
je.

Doncs bé, durant uns anys vaig deixar de ser 
fallera i quan vaig tornar ho vaig fer a aquesta 
comissió, que hui dia no és la meua falla, sinó la 
meua família fallera.

Com tots sabeu, en el 2013-2014 ens van passar 
moltes coses i per això eixa cavalcada de 2014 
serà per sempre ja la que es recorde com la mi-
llor. Tindre tan pocs fallers, tan treballadors i fer 
una cavalcada amb tant de sentiment fa que la 
seua Au Fènix del 2014 continue sent tan impor-
tant ara en el 2023 o més.

Gràcies al que passara en el passat, la història 
d’aquesta comissió està gravada a foc en els 
cors dels 27 valents que van quedar al capda-
vant, van lluitar treballant com mai i han aconse-
guit que hui estiguem orgullosos de ser els qui 
som, una comissió que se sent família.

En el meu discurs de fallera major de 2016 així 
ho vaig dir, els i les santjaumers som pocs però 
valents i molt treballadors. Però no estic ací per 
a parlar del meu any, sinó de qui som.
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Enguany està sent molt bonic, però també es-
tem treballant moltíssim. I per a poder fer un 
d’eixos treballs, la gala, vam haver d’aprendre 
sobre nostra història, cosa que he de dir que 
vaig gaudir.

Som la segona comissió més antiga de Xàtiva 
(la primera va ser El Cid) i vam tindre a la prime-
ra Fallera Major de Xàtiva, Merceditas Cuenca. 
Segons em va comptar la nostra fallera Amparo 
Barberá coordinadora de llibret de 1990 qui va 
reproduir el primer llibret de la història de Sant 
Jaume de 1932 (i mare de la nostra presiden-
ta), Mercedes a més va rebre en nom de Xàtiva 
a Miss Espanya. Penseu en els anys que eren i 
la importància de cada acte. Jo m’emocione en 
pensar-ho.
Al principi no entenia per què celebràvem el 
nostre aniversari, ja que la nostra comissió no té 
50 anys d’antiguitat, sinó 91. Investigant sobre 

la nostra història després ho vaig entendre, la 
nostra història contempla 3 periodes diferents. 
Anteriorment la nostra comissió va tindre altres 
noms: Plaza Méndez Núñez des que es va fun-
dar en 1932 A 1936 i després es va dir Márti-
res de la revolución, que va comprendre des de 
1941 a 1961. El tercer període comprén des de 
1972 fins hui en dia. Al principi es va mantenir 
el seu últim nom fins que finalment en 1980 en 
constituir els ajuntaments democràtics se li va 
retornar el nom de sempre a la plaça i des de 
llavors som la falla Sant Jaume. No obstant això, 
és cert que durant uns anys no es va plantar falla 
i per tant celebrem aquest 50 aniversari no per 
la nostra antiguitat en el món de les falles, sinó 
perquè fa 50 anys que muntem falla de manera 
consecutiva.

Hem tingut diverses falleres majors de Xàtiva 
(1984 Encarna Aliaga i Sonia Martí, 1985 Marives 
Díaz, 1994 M. Pilar de Lluna Esparza, 1995 Neus 
Mahiques Esparza, 2009 Mayra Martí Barberá, 
2010 Violeta Sanchis Ballester i aquest 2023 Noa 
Espluges Sousa) i presentacions des dels nostres 
inicis que ja van causar sensació. Per exemple 
en 1983 van ser un gran èxit el quadre plàstic i 
la segona part amb varietés i vedettes, la qual 
cosa va ser pionera en actuacions playback que 
en tantes falles es van fer durant molts anys.
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El nostre cens ha variat tantíssim durant tots 
aquests anys, que hem viscut tant èpoques bo-
níssimes com altres més dures. I vos mostre una 
gràfica perquè vegeu una anàlisi d’aquestes da-
des i la seua variació en la nostra història.

A vegades no som conscients que cada dia que 
passa, fem història. Si hi ha alguna cosa que he 
tingut al cap fent aquest llibret és que hi ha cos-
tums que acaben sent tradicions, i quina tradició 
més gran que la nostra? En cada acte faller, cada 
treball, cada contractació… El que fem és his-
tòria. Per descomptat, les persones que baixen 
al casal únicament a la festa són tan necessàries 
com les que es deixen la pell treballant perquè 
tot funcione. Som humans, i en encarregar-nos 
d’alguna cosa ens arrisquem a fallar, i més fent 
tot de manera altruista. Òbviament el que no fa 
no pot equivocar-se. I gràcies a tot el treball de 
tots els que han estat ací, sent millor o pitjor, 
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ací estem. 50 anys de molts riures i moltes llà-
grimes. 50 anys de falleres majors i presidents 
que han viscut el seu any com el més bonic de 
la seua vida, entre les quals també cal destacar 
que en 2001 el vam tindre la primera presidenta 
de falla per a les falles de Xàtiva. I 50 anys que 
ens han deixat una gran herència humana.

Què són les falles? Jo no he viscut els famosos 
viatges de Sant Jaume a Benidorm, ni puc re-
cordar quan els santjaumers van anar al xou de 
Joan Monleon. Ni tan sols l’intercanvi amb Ta-
rragona, on els nostres fallers van ser rebuts allí 
pel seu alcalde i delegat de govern, on durant 
un cap de setmana van fer una xicoteta demos-
tració de la festa fallera amb despertà i desfilada 
vestits amb xaranga.

El que sí que puc dir és que les falles per a mi no 
són només una festa: Són això que em fa sentir 
com alguna cosa em puja per dins quan veig 
una comissió desfilant, una fallera major plorant 
emocionada de viure un dia tan important per 
a ella, uns fallers cantant i ballant, saltant com 
si no hi haguera demà. Plorant en un lliurament 
de premis, siga d’alegria per haver guanyat o 
de tristesa perquè els dol no veure recompensat 
eixe dia tot el gran esforç que han fet. Les fa-
lles per a mi són passar son perquè et vols anar 

l’última, però vols arribar prompte. Desitjar que 
arribe el dia que t’has de maquillar, posar-te les 
teues pintes, vestir-te i desfilar. I les falles també 
són sentir petards i tancar els ulls per a agafar 
aire el més fort que puga per a sentir la olor de 
pólvora omplint-me els pulmons de l’olor que 
més m’agrada en el món. Però sobretot, les fa-
lles són també treball que m’encanta fer, abans 
amb molt de temps i ara amb menys, però sa-
bent que si puc ajudar en alguna cosa i puc 
aportar alguna cosa, ho faig orgullosa. És igual 
que siga un guió de presentació, un vídeo, un 
llibre, o una web.

Crec que no parle només per mi quan dic que 
tinc gent a prop que diu que no entén com puc 
passar tantes hores de son per la falla, però sé 
que hi ha molts, moltíssims altres que fan igual 
o més que jo i entre nosaltres ens entenem per-
fectament. Això val més que tots els diners del 
món. Al final, el que oferim no és el nostre tre-
ball, sinó el nostre temps, que és el més valuós 
que tenim. I el premi definitivament no és un 
banderí, sinó ser partícips d’eixa història de la 
qual parlàvem abans.

Aprofite per a deixar-vos una breu taula amb in-
formació sobre la nostra història.
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Falla Gran: 1936, 2022 (secció tercera)
Falla Infantil: 1952

Millor ninot secció tercera: 2022
Ingeni i gràcia secció tercera: 2022

Ninot Indultat Gran: 1943, 1944 i 1945
Crítica fallera: 2011

Playback Infantil: 2020
Cavalcada Ninot, Grup Escènic Gran: 2001

Cavalcada Ninot, Grup Escènic Infantil: 2002 i 2006
Carrossa Pròpia, Gran: 1979

Carrossa Lloguer Gran: 2006 i 2007
Carrossa Lloguer Infantil: 2009,2010,2011 i 2012

Presentació, 2a Part: 2011, 2019
Llibret: 1947 i 1956

Una vegada dit això, què són les falles? Segons 
un vídeo d’Instagram de nuria.adraos.makeup 
que no pot estar més encertat, les falles són il·lu-
sió, festa, tradició, alegria, pólvora, foc, color, 
llums, música, cultura, art, flors, pólvora, però no 
sols això, també somnis, emoció i sentiment. Ací 
jo afegiria a més la indumentària.

Coberta llibre: 1998
Coneixement faller infantil, col·lectiu: 2022

Jocs de Saló:
Truc: 1987 i 1991
Bac: 1984 i 2004

Parxís: 1985, 1990, 1999, 2002, 2022
Manilla: 1987, 1990 i 2012

Futbol: 1976
Futbol sala Femení: 2004

Futbet infantil: 2003
Voleibol Femení: 2002, 2003 2004

Pàdel Masculí: 2017
Millor comissió: 2014

PRIMERS PREMIS EXERCICIS

Pensant-ho bé, estic segura que si preguntem a 
qualsevol persona, haurà de pensar molt abans 
de poder contestar aquesta pregunta...

I per a vosaltres? Què són les falles?
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5 DÈCADES 
D’HISTÒRIA
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1972

Lolita Gregori
Fallera Major

José Iborra
President

LEMA F.G.: Tot en conserva
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1973

Carmen Fuster
Fallera Major

LEMA F.G.: Coses de Xàtiva

José Iborra
President
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1974

Ana  María Teruel
Fallera Major

LEMA F.G.: Farols

José Iborra
President
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1975

Martí Antoni Perelló
President Infantil

Mari Carmen Ferrero
Fallera Major

LEMA F.G.: Mel per la porga
LEMA F.I.: Popeie a la vista

Ana Ballester
Fallera Major Infantil

Vicent Ibáñez
President
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1976

Consuelo Úbeda
Fallera Major

Vicent Ibáñez
President

Isabel Andrea Segui
Fallera Major Infantil

Martí Antoni Perelló
President Infantil

LEMA F.G.: Cremats
LEMA F.I.: Tres ositos
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1977

Lucía Parra Bueno
Fallera Major

Vicent Rodenas
President Infantil

Eva Llobregat
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Serà una rosa, serà un clavell?
LEMA F.I.: Disneilànida, país d’il.lusions

Vicent Ibáñez
President
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1978

Iolanda Pérez
Fallera Major

Ángel Díaz
President

Cristina Roselló
Fallera Major Infantil

Toni Rodríguez
President Infantil

LEMA F.G.: La sopa
LEMA F.I.: Fantasia
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1979

Aurora Rodríguez
Fallera Major

Silvana Torres
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Els vicis
LEMA F.I.: Osadies falleres

Ángel Díaz
President

Javi Roselló
President Infantil
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1980

Feli Climent
Fallera Major

Marives Díaz
Fallera Major Infantil

Rafa Ballester
President Infantil

LEMA F.G.: La lliberació de la dona
LEMA F.I.: Arremullat

Ángel Díaz
President
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1981

Mavi Aparici
Fallera Major

Rafael Zapata
President Infantil

Mª Eugeni López
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: L´hora de la veritat
LEMA F.I.: Pirateries

Ángel Díaz
President
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1972 - 1981
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1982

Encarga Aliaga
Fallera Major

Marisa Roselló
Fallera Major Infantil

Juan Carlos Ballester
President Infantil

LEMA F.G.: Reportatges de sempre
LEMA F.I.: Els quatre béns dels xiquets

Ángel Díaz
President
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1983

Nieves Díaz
Fallera Major

José Damián Rangel
President Infantil

Silvi Amorós
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Històries per a no dormir
LEMA F.I.: Il.lusions

Ángel Díaz
President
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1984

Elena Aragonés
Fallera Major

Joan Baptiste
President

Elena Berzosa
Fallera Major Infantil

Rubén Gozalbo
President Infantil

LEMA F.G.: Bons i roïns caldos
LEMA F.I.: Jocs infantils
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1985

Loles Mayor
Fallera Major

David Brigido
President Infantil

Cristina López
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Les coses clares i el chocolate espés
LEMA F.I.: Sorolls fallers

José Gozalbo
President
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1986

Julio Berzosa
President

Lorena Sánchis
Fallera Major Infantil

Rubén Fuentes
President Infantil

LEMA F.G.: Ja estem en comú
LEMA F.I.: Festa per als xiquets

Ana Ballester
Fallera Major



113

1987

Cristina Gozalbo
Fallera Major

Óscar Torres
President Infantil

María Vila
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Salves qui puga
LEMA F.I.: Al carrer, xiquets!

José Gozalbo
President
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1988

Mari Carmen Pla
Fallera Major

Salvador Moscardó
President

Inma Durán
Fallera Major Infantil

Paco Durán
President Infantil

LEMA F.G.: Com està el món
LEMA F.I.: Xiquets al circ
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1989

Silvia Mateu
Fallera Major

Gisela García
Fallera Major Infantil

LEMA F.G.: Mals vents corren
LEMA F.I.: Hores de tristesa

Salvador Moscardó
President

Paco Durán
President Infantil
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1990

Cristina Roselló
Fallera Major

Rafael Martí
President

Mayra Martí
Fallera Major Infantil

Rafa Aragonés
President Infantil

LEMA F.G.: La droga
LEMA F.I.: La contaminació
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1991

Laura Berzosa
Fallera Major

María Soriano
Fallera Major Infantil

Néstor Martí
President Infantil

LEMA F.G.: Impostos
LEMA F.I.: Històries del mar

Rafael Martí
President
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1982 - 1991
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1992

Silvi Amorós
Fallera Major

Ester Cucarella
Fallera Major Infantil

Kiko López
President Infantil

Rafael Zapata
President

LEMA F.G.: El que ens fa calfar-nos la sang
LEMA F.I.: Quan el món començava
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1993

Ana Mª Fernández
Fallera Major

Mª Pilar de Luna
Fallera Major Infantil

Daniel Torresano
President Infantil

Rafael Zapata
President

LEMA F.G.: Gran reserva
LEMA F.I.: El circ
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1994

Raquel Aliaga
Fallera Major

Mayra Sousa
Fallera Major Infantil

Rafael Zapata
President

Luis Aragonés
President Infantil

LEMA F.G.: Sort de lleis
LEMA F.I.: Jocs de taula
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1995

Cristina López
Fallera Major

Mariví Ferrando
Fallera Major Infantil

Vicente Penalba
President Infantil

Ricardo García
President

LEMA F.G.: Estem fent l’indi
LEMA F.I.: El pas del temps
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1996

Lorena de la Guía
Fallera Major

Alexa Torresano
Fallera Major Infantil

Ricardo García
President

Jordi García
President Infantil

LEMA M.G.: 25 anys de falla
LEMA M.I.: El dolçor de la vida
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1997

Inma Durán
Fallera Major

Esther Albiar
Fallera Major Infantil

Marcos Durán
President Infantil

Ricardo García
President

LEMA M.G.: Hores de festa
LEMA M.I.: Nostres coses
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1998

Mayra Martí
Fallera Major

Ángela Quilez
Fallera Major Infantil

Ricardo García
President

Jose David Sepúlveda
President Infantil

LEMA M.G.: Molt de soroll i poques nous
LEMA M.I.: El circ
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1999

Jéssica Molla
Fallera Major

María Beltrán
Fallera Major Infantil

Pablo Berzosa
President Infantil

Ricardo García
President

LEMA M.G.: El consumisme
LEMA M.I.: Contes del bosc
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2000

Sonia Martí
Fallera Major

Lidia Lluch
Fallera Major Infantil

Ricardo García
President

Adrián Blasco
President Infantil

LEMA F.G.: Pallassades locals
LEMA F.I.: Ja estan ací
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2001

Lilaya Sousa
Fallera Major

Cáliz Aragonés
Fallera Major Infantil

Fran Andrés Antolí
President Infantil

Ascen Torresano
Presidenta

LEMA F.G.: Temps de carnaval
LEMA F.I.: Marionetes
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1992 - 2001
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2002

Mayra Sousa
Fallera Major

Carla Genovés
Fallera Major Infantil

Ascen Torresano
Presidenta

Alejandro Torresano
President Infantil

LEMA F.G.: La nova cara de Xàtiva
LEMA F.I.: El món d’Astèrix i Obèlix
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2003

Mariví Ferrando
Fallera Major

Ángela Carmona
Fallera Major Infantil

Javi Francés
President Infantil

Ricardo García
President

LEMA F.G.: Temps d’abans i actual
LEMA F.I.: Dies de falla
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2004

Mª José Gorba
Fallera Major

Ángela Torres
Fallera Major Infantil

Sergio Bono
President

Javi Francés
President Infantil

LEMA F.G.: L’altra ciutat
LEMA F.I.: Anem-nos de vacances



135

2005

Sabrina Hellín
Fallera Major

Carla Genovés
Fallera Major Infantil

Javi Francés
President Infantil

Sergio Bono
President

LEMA F.G.: L’art de sobreviure
LEMA F.I.: Illa de pirates
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2006

Mayra Pardo
Fallera Major

Paula Patiño
Fallera Major Infantil

Sergio Bono
President

Aitor Fuentes
President Infantil

LEMA F.G.: Al sol que més calfa
LEMA F.I.: Llepolies
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2007

Beatriz Pérez
Fallera Major

Marta Carmona
Fallera Major Infantil

Cristian Carmona
President Infantil

Manu Requena
President

LEMA F.G.: Amb manual d’instruccions
LEMA F.I.: Bruixeries!
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2008

Mila Mompó
Fallera Major

Carla Barberá
Fallera Major Infantil

Manu Requena
President

Rafa Cruañes
President Infantil

LEMA F.G.: Rustanyan i els tres mosqueters
LEMA F.I.: Un dia de fira i mercat
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2009

Cristina López
Fallera Major

Eva Catalá
Fallera Major Infantil

Edu Ledesma
President Infantil

Manu Requena
President

LEMA F.G.: A fer la marrrr!
LEMA F.I.: Tot per l’aire
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2010

Loles Major
Fallera Major

Andrea Gozalbez
Fallera Major Infantil

José Luis Genovés
President

Sergi Borrás
President Infantil

LEMA F.G.: Manual de supervivència
LEMA F.I.: Època medieval
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2011

Andrea Borrás
Fallera Major

Candela Aragonés
Fallera Major Infantil

Sergi Borrás
President Infantil

José Luis Genovés
President

LEMA F.G.: L’horitzó llunyà
LEMA F.I.: Trons i costums
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2002 - 2011
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2012

Andrea Borrás
Fallera Major

Lluna Colas
Fallera Major Infantil

José Luis Genovés
President

Pablo Murcia
President Infantil

LEMA F.G.: Odisea
LEMA F.I.: Fent un còmic
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2013

Ximo Palet - Vicent Gil - Mila Mompó
Junta Gestora

Lia Murcia
Fallera Major Infantil

Pepe Sanchis
President Infantil

LEMA F.G.: No tenim diners ni per a graneres
LEMA F.I.: Colors
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2014

Kira Juan
Fallera Major

Nadin Ferrando
Fallera Major Infantil

Kiko López
Junta Gestora

Francisco Cháfer
Junta Gestora

LEMA F.G.: Primer avís
LEMA F.I.: Les primeres lletres



147

2015

Franciso Cháfer
President

LEMA F.G.: On estan?
LEMA F.I.: Una nit de Halloween
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2016

Carmen Bernabeu
Fallera Major

Franciso Cháfer
President

LEMA F.G.: Amor o interès?
LEMA F.I.: L’arca de Noé. Salves qui puga
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2017

Franciso Cháfer
President

LEMA F.G.: Turisme xativí
LEMA F.I.: Seguretat vial
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2018

Franciso Cháfer
President

LEMA F.G.: Benvinguts al cel
LEMA F.I.: La patrulla al rescat
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2019

Paula Patiño
Fallera Major

Laura Palet
Fallera Major Infantil

María Beltrán - Iván Gironés - Aitor Fuentes - Mayra Martí 
Junta Gestora

LEMA F.G.: Carnaval Venècia
LEMA F.I.: Un dia al bosc
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2020-2022

María Pérez
Fallera Major

Noa Esplugues
Fallera Major Infantil

Mateo López
President Infantil

Mayra Martí - Iván Gironés - Aitor Fuentes 
Junta Gestora

LEMA F.G.: Canvi climàtic
LEMA F.I.: Un dia de falles
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Mateo López
President Infantil

2023

María Beltrán
Fallera Major

Lara Poveda
Fallera Major Infantil

Borja Gil
President Infantil

Mayra Martí
Presidenta

LEMA F.G.: Sobreviuré
LEMA F.I.: Dolça dolçor
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2012 - 2023
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RAFAEL MARTÍ
PRESIDENT ANYS 1990/1991

Il·lusió que la Falla Sant Jaume no s'acabara. Un any molt dur i amb 
molt de treball. Gràcies als fallers que estigueren al meu costat 
hem arribat a complir el 50 aniversari.

RICARDO GARCÍA
PRESIDENT ANYS DEL 1995 AL 2000 I 2003

Jo he sigut president d'aquesta comissió set anys i hem tingut mo-
ments de tota classe, bons i menys bons. Em quede en els bons i 
en la bona gent que sempre ha passat per ací. Enhorabona a tots 
per la gala del 50 aniversari i visca la Falla Sant Jaume!

Presidents

ASCEN TORRESANO
PRESIDENTA ANYS 2001/2002

Jo vaig ser la primera presidenta d’una comissió a la nostra ciutat, 
creant així una gran curiositat en la possible reacció de la gent molt 
tradicional. La conclusió va ser la gran acceptació per part de totes 
les comissions i pel món faller.
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SERGIO BONO
PRESIDENT ANYS DEL 2004 AL 2006

Fou un trienni molt bonic, on la gent es va involucrar molt i entre 
tots férem créixer la comissió. Vàrem aconseguir grans fites, grans 
cavalcades i sobretot, grans presentacions! Va ser un autèntic or-
gull poder ser el president de la meua falla i sobretot també, una 
gran responsabilitat tenint en compte que sols tenia 26 anyets!! Hi 
hagueren decisions més o menys encertades, però sempre amb 
el pensament que seria bo per a la falla. Una època molt xula i de 
la que guarde molts bons moments, donat que els roïns els vaig 
deixar allí cremant-se…

MANU REQUENA
PRESIDENT ANYS DEL 2007 AL 2009

Ha sigut un orgull poder ser president d’aquesta comissió durant 3 
anys. Van ser uns anys que recorde amb molta estima.

VICENT GIL, XIMO PALET I MILA MOMPÓ
JUNTA GESTORA ANY 2013

Tots tres sabíem que no anava a ser un any fàcil… Que seria un 
any amb decisions difícils de prendre i que no anàvem a acon-
tentar a tots… no teníem ni per a graneres, però el que si teníem 
eren ganes de lluitar per tal de tirar endavant la nostra benvolguda 
comissió. Hi ha vegades que has de recular per a poder avançar, 
i el temps ens ha donat la raó. Pepe i Lia foren la nostra vitamina 
al llarg de l’any, veure-vos somriure ens donava forces per seguir 
endavant.
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FRAN CHÁFER
PRESIDENT DE L'ANY 2015 AL 2018

Experiència inoblidable vivint les falles des del més alt d’una co-
missió fallera, amb responsabilitat, entusiasme i lideratge, quan 
menys m’ho esperava; vivint les falles des d’un punt diferent i sem-
pre la falla per davant de tot; ressorgint la falla de les cendres amb 
molta implicació de tota la comissió, esforç i sacrifici, que han fet 
uns fonaments sòlids que han portat a gaudir del bon estat i salut 
fallera actual.

IVÁN GIRONES, AITOR FUENTES, MARIA BELTRÁN I MAYRA 
MARTÍ

JUNTA GESTORA 2019
Va ser un any de canvis, un punt de vista diferent. Continuava aug-
mentant el cens. Va ser un punt d’inflexió del que és ara mateix la 
falla Sant Jaume. A més d’un any en el qual la germanor dins la 
falla va ser màxima.

IVÁN GIRONES, AITOR FUENTES I MAYRA MARTÍ
JUNTA GESTORA 2020-2021-2022

Ens va tocar estar al capdavant de la comissió durant els anys de 
la pandèmia… Uns anys molt durs i complicats, però en moltes 
ganes i esforç vam seguir endavant.

MAYRA MARTÍ
PRESIDENTA ANY 2023

Il·lusió, emoció, anhel… El més gran desig fet realitat. També sent 
molta satisfacció i orgull pel bon equip que tinc i pel treball ben 
fet. Aquest és un gran any!!
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GALA 50
ANIVERSARI
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Amics i amigues de la comissió de la Falla Sant 
Jaume, vaja per davant una salutació molt es-
pecial per a les falleres majors ací presents. I 
moltes gràcies, presidenta, per la teua invitació: 
fa goig veure dones com tu agafant la respon-
sabilitat de dur endavant la festa. No sols és 
just, és també necessari.

Normalment diria que és un plaer estar ací amb 
vosaltres. I és veritat. Però també vos diré que 
el pes de la responsabilitat és més gran. Per 
moltes vegades que hages parlat en públic, hi 
ha moments i circumstàncies que tenen una sig-
nificació especial. Hui és un dia així. I espere 
comptar amb la vostra comprensió.

De veritat que no és fàcil per a mi parlar de la 
Falla Sant Jaume, però quan Mayra Martí, que 
va nàixer sent fallera, em va proposar acompan-
yar-vos en aquesta jornada tan especial, tot i sa-
ber que em costaria, no podia dir que no. Pels 
vincles tan estrets, per les arrels tan profundes 
que uneixen la meua família a vosaltres.

Cinquanta anys, o si voleu mig segle, donen per 
a molt. La comissió de la Falla Sant Jaume les 
ha vist de tots els colors: ha tingut moments 
de més puixança i esplendor. I èpoques de difi-
cultats, com totes les comissions. Però els seus 

A LA FALLA SANT JAUME
Xavi Aliaga_

fallers i falleres mai van tirar la tovallola. 
Van tirar endavant. I ací estem. En aquest 
temps hi ha hagut espai per a les decepcions 
personals i col·lectives. I s’ha viscut moments 
molt durs. Persones que han format part de la 
història de la comissió i de les nostres vides ja 
no estan amb nosaltres. Els trobem a faltar. Les 
trobem a faltar. Però estan i estaran sempre en 
el nostre record. 

I és normal que quan fem una mirada enrere 
ens emocionem, ens deixem envair per una cer-
ta tristesa. Però també passa el contrari, ens 
venen al cap records que ens il·luminen la cara, 
que ens fan somriure. Perquè una comissió fa-
llera és, sobretot, una fàbrica d’emocions, de 
plaers i felicitats. Els fallers i falleres s’ajunten i 
treballen per mantenir viva la flama, per l’amor 
insubornable que senten per la festa, però tam-
bé perquè les falles els fan sentir vius i plens.

I aquest goig de viure les comissions les porten 
als barris, a les places i els carrers. La música, 
la pólvora, els monuments, la indumentària, els 
llibrets. Aquella alegria tan invasiva. Les festes 
són així, expansives, ho omplin tot. Es mengen 
a mossos la tristor i els problemes quotidians. 
Tot això ja ens ho sabem. S’ha dit mil vegades. 
Però els tòpics i els llocs comuns, quan es con-
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verteixen en experiències personals, en vivèn-
cies, adopten significats diferents. Hi ha tantes 
maneres de sentir les falles com fallers i falleres. 
Però voldria parlar-vos del que ha estat per a mi 
la festa. I del que va significar per a mi la vostra 
comissió.

Alguns dels primers records associats a Xàtiva 
tenen a veure amb aquesta falla: perquè no va 
passar massa temps després d’arribar a aques-
ta ciutat, vinguts d’una gran capital, quan els 
pares ens apuntaren a la comissió infantil. Era 
la dècada dels huitanta. I recorde una falla en 
expansió, exuberant, amb molts fallers i falle-
res. Una comissió que plantava preciosos mo-
numents que ens feien sentir importants.

Em venen al cap  també les llargues presenta-
cions portant del braç a l’escenari falleretes, 
una darrere d’una altra. O em recorde enarbo-
rant orgullós el banderí que precedia una llarga 
comitiva en la recorreguda o l’ofrena. I encara 
tinc memòria d’aquella plaça on jugàvem, tan 
diferent de com és ara, pregant perquè no arri-
bara el moment en què venien els pares a arre-
plegar-nos. 

Després, amb l’adolescència, va arribar l’expe-
riència enriquidora de pertànyer a una comissió 

més xicoteta en què tothom havia de fer de tot 
i havia d’eixir en tot: setmanes d’assajos per 
als números de ball de la presentació. Alguns 
molt ambiciosos: potser uns quants a la sala re-
cordareu un número de dansa clàssica en què 
els ballarins alçaven a les ballarines en alt, des 
d’unes plataformes. A una l’alçaren amb tanta 
força i mala pota que es va pegar de cap amb 
una de les llotgetes del Gran Teatre. El públic, 
per compensar el desastre, va aplaudir a rabiar. 

Doncs bé, el ballarí amb poca traça i excés 
d’energia era un servidor. Sort que no existien 
les xarxes socials.

La presentació, els seus assajos i nervis, el qua-
dre amb les falleres i la seua decoració, van ser 
tot un món per a mi, una descoberta. Però tam-
bé la preparació de les disfresses i les pancar-
tes de la cavalcada del ninot, que despertaven 
la part creativa, l’artista i l’humorista que te-
nim dins els valencians. És una creativitat quasi 
genètica, si em permeteu l’exageració. Con-
substancial a la festa. Un entorn creatiu i lliure, 
amb un punt desficaciat i crític, com ha de ser.

També tinc la sensació que, en molts sentits, em 
vaig fer adult en la falla, quan vaig passar a la 
comissió gran. Crec que era el més jovenet, una 
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espècie de mascota. Puc dir que aquells dos o 
tres anys van ser les millors falles de la meua 
vida. Mil gràcies.  

Però ingressar en la comissió gran comportava 
veure de cara els conflictes adults. La vida és 
això, també, l’aprenentatge de la convivència 
humana quan encara estàs en l’edat de la burre-
ra. Quanta faena li vaig donar al nostre inobli-
dable Pepín! Espere que puga escoltar aquesta 
disculpa, allà on estiga. Una falla és com una 
família: et fa créixer, et cuida i t’ensenya.

I quan els nostres camins se separaren, per 
les circumstàncies, la falla de la Plaça de Sant 
Jaume encara va continuar molt present en la 
meua vida. En moments molt bons, de plenitud, 
quan la meua germana Raquel va veure complit 
el seu somni de ser fallera Major, càrrec que vos 
puc assegurar que va portar amb orgull i satis-

facció. Ni en mil anys aconseguiria explicar-vos 
com d’important va ser per a ella. Com ho va 
viure.

També vau estar allí en els dies més durs. Enca-
ra recorde, amb un nus en la gola, els vostres 
homenatges, les mostres d’estima. La comissió 
de la falla Sant Jaume m’acompanyarà per sem-
pre. 
Disculpeu si no he fet la típica exaltació, però 
he fet el que fem els escriptors: contar les nos-
tres històries. Era la manera de donar-vos les 
gràcies. De fer present com d’important ha es-
tat la comissió per a mi i per als meus. Per a tots 
nosaltres. Una mirada enrere abans de dema-
nar-vos que continue cap endavant.

A pels següents cinquanta anys.
Moltes gràcies.
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Ens deixaren però 
continuen amb 
nosaltres

1972 - 1973 -1974
PRESIDENT

Pepe Iborra

1985
FALLERA MAJOR INFANTIL

Cristina Gozalbo

PRESIDENT
Pepin Gozalbo

1986
PRESIDENT

Julio Berzosa
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1979
FALLERA MAJOR

Aurora Rodríguez

1981
FALLERA MAJOR INFANTIL

Eugenia López

1993
PRESIDENT INFANTIL
Daniel Torresano

1994
FALLERA MAJOR
Raquel Aliaga
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HA ARRIBAT L’ANY
2022 - 2023
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SANT JA! 
Es la comissió més xula
No tenim cap altra falla
Al poble ja s’especula
Que pot ser la cassalla

L’ elixir que els estimula.

SANTJA!
Ja sou família nombrosa
Alguns ho sou de sang
I patiu com la Dolorosa

Però sense arribar al fang
La família sempre llustrosa.

SANJA!
Algunes parelles de fet
Començaren a dialogar
Deixant el cor satisfet

ara no es podeu amagar
i deixar l’estimat malfet.

SANJA!
Quina marea groga!

El vostre lema, treballar
Nevi, faça sol o ploga

Heu nascut per batallar
La falla, la vostra droga.

SANJA!
Sou uns xulos, clarament 
I sols voleu que us adulin

Si algu us tracta malament...
Vinga i que t’ondulin 
amb la permanent!

SANJA!
Presidents i presidenta

Juntes gestores diverses
 si Faller Major es presenta
Que callen les perverses
esta falla em representa.

SANTJA!
Que ben parits esteu!
Ni el teatre us frena 

gairebé us emporteu
l’oscar  a la millor escena

 en Notredame, recordeu?

SANTJA!
Celebrem l’ aniversari 
D ‘una falla especial
I resulta necessari

Mes bé diria crucial
Un distingit vestuari

SANTJA!
I si en algun moment
s’heu cremat a foc viu

i no parle del monument
els xulos a tot s’atreviu

i l’au fènix es posa en moviment.

POESIA SATÍRICA. SANJA!
(A Madrid, Pichi!)

Leticia Garcia_
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Hola a tots, em presentaré, soc María Pérez 
Prats i vull contar-vos la meua experiència com 
a FM del 2020/2021/2022, si heu llegit bé hi ha 
tres exercicis que, com a tals no van ser. No vaig 
repetir, ni res que se li assemble, el que va ocó-
rrer simplement és que el món es va paralitzar, 
per culpa d’un virus que ha deixat una marca en 
les nostres vides, però sobre ell ja sabeu massa 
i sincerament no vull recordar-vos-ho, sols vull 
contar el que va significar per a mi.

Bé, en realitat la “pausa” de les falles va ser a 
portes de la setmana gran de la festa, ja esta-
ven realitzat s quasi tots els actes previs com 
Romeria de Sant Josep, Germanor, Cavalcada, 
Dansades Populars, Autos Bojos, Ofrena d’Ous 
a Santa Clara... Tots aquells actes que fan de la 
festa fallera a la nostra ciutat única i especial.

En el moment en què vaig saber de la “pausa”, 
estava preparant-me tot el que necessitava, ja 
que l’endemà anàvem a Diputació, un acte que 
va desaparéixer i que no seria retornat fins al 
2022, el 2020 i 2021 no va haver-hi setmana fa-

REGNAT D’UNA FALLERA MAJOR MARCAT PER LA COVID
María Pérez_

llera, però en el 2021 la “pausa” es va fer, digué-
rem, menys estricta i ens vam poder fer alguns 
actes sempre complint amb les mesures de se-
guretat sanitària que hi havien establertes en ei-
xos moments, d’alguns d’ells voldria contar-vos 
un poc mes.
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El que recorde amb més emoció va ser l'Ofrena 
a la Mare de Déu, aquest acte es va fer a porta 
tancada, només hi podien anar els màxims re-
presentants de la ciutat i de cada comissió fa-
llera. I a hi estaven nosaltres quatre engalanats 
amb els nostres vestits regionals més especials, 
les flors en mà, el cor ple d’emoció, però aques-
ta era diferent no teníem la calor de la nostra co-
missió acompanyant-nos, ni la banda entonant 
notes emotives, ni tan sols vam poder desfilar. 
Simplement vam esperar el nostre torn per en-
trar a l'església i poder regalar-li a la Mare de 
Déu ixes flors que cada any l'omplin de color. 
Això si se m'oblidava anàvem amb un nou com-
plement, crec que ja sabreu de qui vos parle, la 
mascareta. En finalitzar l'acte es va realitzar una 
mascletà al Jardí de la Pau i com no encara que 
pocs a hi vam estar i una cosa sí que és certa, 
després dels primers trons i notar eixa oloreta 
a pólvora els meus ulls es van omplir de llàgri-
mes, en gran part eres d’emoció però també de 
tristor, per no poder estar amb la meua família 
fallera gaudint d'eixe moment tan faller i que sé 
que tots trobàvem tant a faltar. 

Un altre acte que també recorde prou bé, amb 
sentiments oposats, va ser una entrega de pre-
mis. Aquesta es va realitzar a un jardí, no vam 
anar vestits amb les nostres gal·les, ni acompan-
yants, de nou una altra vegada sols els quatre 
amb la ja incondicional mascareta. No senties 
que era una entrega, l’emoció dels premis que-
dava obscurida per la situació restrictiva que 
estàvem vivint, de nou ni música, ni fallers, sols 
una calma incomoda, però amb el cor ple d’es-
perança que tornaríem.



176

Els anys 2020/2021 per a mi no van ser, digué-
rem, anys fallers des del meu punt de vista, però 
hi ha una cosa que el virus no va aconseguir i 
aquesta va ser extingir l’esperit faller al cor de 
la gent. En els balcons, per “videocridaes”, per 
whatsapps, per xarxes socials les falles van es-
tar presents a tota hora. Encara m’emocione 
com en la nit de la “no crema” senties com dels 
balcons quasi com si els veïns s’hagueren ficat 
d’acord l’himne de València, amb eixa solemni-
tat que tant el caracteritza i com vam tremolar 
els cors de tots en sentir els diferents castells 
que es van tirar als carrers, recordant-nos el que 
sempre escrivíem als missatges #tornarem...

Per fi en 2022 vam tindre allò que més trobarem 
a faltar la nostra festa gran ja quasi amb norma-
litat, i encara que va ser una celebració passada 
per aigua vos assegure que per a mi com per a 
molts va ser molt esperada. I per fi vaig penjar 
ja la meua banda d’FM per deixar pas a un nou 
exercici faller, que enguany per a la comissió és 
molt especial, ja que és el nostre 50 Aniversa-
ri, i a vosaltres Maria, Lara i Borja vos desitge 
moments únics, sentiments d’emoció, llàgrimes 
d’alegria als vostres ulls i un gran somriure als 
llavis, gaudiu al màxim que és el vostre moment 
i atresoreu cada vivència al cor, ja que seran re-
cords que vos acompanyaran sempre.
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Hola soc Lara, i enguany tinc el privilegi de ser la fallera Major Infantil de la 
meua comissió.

Tots diuen que és un any molt especial que guardaré en el meu cor, i no ho 
puc negar, ja que estic vivint moments inoblidables amb la meua gent.

Però tot aquell que em coneix, sap que m’encanten les falles, tirar coets, 
vestir-me, ballar, jugar, etc., però també gaudir durant tot l’any baixant al 
nostre casal a sopar i a estar amb tots els meus amics de la falla, però hi ha 
uns d’ells, que enguany també és el seu any.

Noa, eres la Fallera major infantil de Xàtiva i al costat de tu com a dama i 
acompanyants estan Mateo, Martina i Marc; on ens divertim en tots els actes 
que ens ajuntem.

Ells també són fallers de sempre, i els encanten les falles igual que a mi, la 
veritat que hem fet una bona quadrilla fallera.

Els divendres al casal sempre estem junts, fent de les nostres trastades, po-
tingues raros i jugant al dominó o al parxís.

En resum Noa, Mateo, Martina i Marc. Igual que tots em diuen a mi, també 
vos ho dic a vosaltres. Gaudiu molt d’enguany i recordeu que sempre estaré 
ací amb vosaltres.

Vos estima, Lara.

UN ANY MOLT IMPORTANT PER A ELLS

Noa

Laura

Martina
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Faller, faller de bressol, vaig tindre la sort de nàixer a un dels barris més emblemà-
tics de la nostra ciutat: La plaça Sant Jaume, la plaça que m'ha vist créixer.

Afortunat, sí, la paraula és afortunat, de pertànyer a una de les comissions amb 
més història del nostre col·lectiu… Sang sanjaumera. Des de ben menut he tingut 
la sort de formar part d'aquesta gran família. Amb tan sols nous mesos, "Perfecto" 
un bon amic de mon pare em treia per primera vegada pel corredor de l'antic Gran 
Teatre de Xàtiva.

Soc fill del "malagueño", un hostaler que va marcar una època a la nostra ciutat. 
Estic ben segur que tots o quasi tots coneixeu al Bar el Malagueño. Un bar d'estil 
bodeguer, on moltíssimes vegades se celebraven reunions de la meua benvolguda 
falla. He viscut molts moments bons i roïns, de tristeses i de moltes alegries, jo 
personalment sempre m'he quedat amb lo bo. Una gran família on l'amistat entre 
nosaltres ha sigut el més important.

50 anys, són molts, són moltes vivències, moltes anècdotes, molts sopars de pa i 
porta... Però ara és el moment de celebrar, de gaudir un any que segur serà màgic. 
He sigut president infantil, junta gestora, germà, tio i marit de falleres majors. Sé 
perfectament el que és viure una setmana fallera intensament.

Per això aquest any estic tan feliç, feliç de poder viure el 50 aniversari amb les nos-
tres falleres majors i president infantil... Maria, Lara i Borja… Sense oblidar-me de 
les falleres majors que han sigut història de la falla i enguany han volgut estar amb 
nosaltres en aquesta aventura…

Però aquest somni és molt més gran. El 2023 encara es fa molt més especial per 
ells… Ells, els fallers de la nostra comissió que enguany formen part de la Junta 
Local Fallera. Noa, la nostra xicotiua que s'ha convertit en FMI de Xàtiva, Mateo el 
meu fill, la meua debilitat, el seu acompanyant, no sabeu tot el que estan gaudint 
de l'experiència. Martina i Marc eixa parelleta tímida amb un somriure que enamo-
ra... Ells dos són dama i acompanyant de l'FMI.
I no puc oblidar-me de la nostra Laura Carrillo, dama de la FM Xàtiva. Una gran 
fallera que viu la nostra festa amb una gran intensitat…

M'enteneu ara? Enteneu per què estic tan feliç?

Soc faller, però sobretot soc sanjaumer. I sempre li estaré agraït a ma mare perquè 
m'obrira les portes d'aquest meravellós món que són les falles. Un món boig on la 
música, el foc, les flors i la pólvora fan que el nostre cor explote d'emoció.

Kiko López

Mateo

Kiko
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HOME.- En aquesta nit silenciosa
de plàcid benestar,
com de costum solc eixir
pel camp a passejar.
Estàs ací en l’obscuritat?
Eres font d’inspiració
d’artistes fallers i actors,
de músics jóvens.
Totes les cultures han rendit
servil culte a la teua blancor.
Entre estreles dama del cel,
perla preuada de la foscor.
¿Qui sinó tu, és perfecta
per a amagar als amants?
Qui sinó tu, tan discreta,
tan fina i elegant!
Que en nits com aquesta, sent
com si et tinguera al costat,
parlant-te a mitja veu
com el teu enamorat.

LLUNA.- (Sense menejar-se).
Que paraules més boniques!

M'afalagues en tendror!
Que dolços sou els valencians,
quan el cor parla d’amor!

HOME.- (Mirant als costats).
Una veu de fèmina jove
m’ha paregut sentir.
Mes per ací no hi ha cap
que m’haja pogut oir.
(Fa uns passos).

LLUNA.- En cosa certa estaves,
sí que t'han parlat.

HOME.- (Estranyat).
Ho sent, clar i net,
però no ve de cap costat.

LLUNA.- Soc a qui fa uns moments,
cridaves en formes d’enamorat,
la que en les teues nits al ras
sempre t’ha acompanyat.
La que en quatre cicles

A LA LLUNA DE VALÈNCIA
Original de Carles Bori reeditat per la comissió_
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de forma va canviant,
mudant el seu aspecte en
nova, creixent, plena i minvant.
Per als poetes la preferida,
la més fallera i la més bonica.
En mi a tot s’atreviu
fins a ficar-me monyos i cara.
Pujant-me'n dalt d’una falla
transformant-me en valenciana.

HOME.- Eres tu lluna!
Et creia tan llunyana...
Fa tant de temps que et parle
que contestació no esperava.

LLUNA.- Puix ja veus, possible és,
més nomenar-te no he de poder.
Que et conec només de vista,
¿qui eres tu si et pot saber?

HOME.- Ho saps millor que jo.
Soc un home qualsevol,
soc la gent de València,
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la de la senyera al vol.

LLUNA.- Ara és quan et reconec.
Mes, molesta en tu estic.

HOME.- ¿Per què si es pot saber?
¿Vostra anima he ferit?

LLUNA.- A la gent de València li agrada
més el dia i el color diürn,
per això vos nomenen
per ací, com la terra de llum.

HOME.- T’equivoques. “El sol és d’Espanya”,
es diu com a sentència,
en canvi ¿de qui eres tu,
sinó “la lluna de València”?

LLUNA.- Gràcies, gent de València,
Molt satisfeta he quedat,
mes, veig que s’acosta algú
que ve per aquell costat.
(Assenyala el costat dret).
(Pel lateral dret entra VALÈNCIA vestida de 
valenciana).

VALÈNCIA.- (Molt creguda).
Bona nit tingueu, parella!
Ja em teniu ací,

Que? Vos agrada com estic?
A què tinc un aspecte diví?
(Recapacitant).

HOME.- Bonica se't veu
més cregudet t’ho tens.
Es pot saber qui eres
i d’on dius que vens?

LLUNA.- La devies reconéixer,
puix part teua és.

HOME.- Sí, el cas és que em sona
però no sé bé de què.

VALÈNCIA.- Vaig nàixer romana,
i entre araps em vaig criar.
Fins que ja majoreta,
cristiana em varen batejar.
El meu nom era Valentia,
després fou Balansiya,
fins a nomenar-me València,
sent hui d’Europa filla.
D’artistes soc un niu
i de virtuts guarde tesors.
Tinc les millors festes,
que hi ha en tot el món.
Les Falles i els fallers
que el més gran són.
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Ara m’esteu canviant
posant-me més moderna
i restaurant-me l'antic
trobant-me més bella.

HOME.- Cada volta estàs més guapa
perquè eres única i preciosa.

LLUNA.- Des d’ací dalt llueixes molt,
encara que un poc vanitosa.

VALÈNCIA.- No és per a menys,
ja que no n’hi ha una altra igual.
Estic creixent raudament,
Per a la meua gent soc especial,
Soc perfecta,
Ni més ni menys.

LLUNA.- (A VALÈNCIA).
Damunt se t’afegeix
que la teua gent t’adora,
que si no anaves tu
a ser com eres a bona hora!

VALÈNCIA.- Soc perfecta com veu,
no ho puc remeiar,
més guanye prou mes,
quan em mire en la mar.

LLUNA.- No t’ho puc discutir,
més crec se t’ha oblidat
que et falta una cosa,
per a ser una divinitat.

HOME.- ¿Més encara? No sé que!
¿Que deu ser el que et pot mancar?

VALÈNCIA.- (A la LLUNA).
Tu eres una envejosa.
(A l’HOME).
No li faces cas, et vol liar.
(A la LLUNA).
A veure guapa! Dis-nos,
¿que em trobes a faltar?

LLUNA.- No soc jo qui ho diré,
sinó, qui ha de parlar.
Serà ella mateixa,
qui vos faça raonar.
(Parlant-li a la pedra o matolls d’herba que es-
tan en el centre del foro).
Desperta amiga meua.
Deixa el teu ensomniar,
que hi ha ací uns amics
que et volen escoltar.
(De darrere de la pedra o els matolls ix mig 
adormida PARAULA).
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PARAULA.- ¿Qui pertorba el meu somni?
Per què m’heu despertat?
Si no interesse a ningú,
qui em vol al seu costat?

LLUNA.- No tens bon aspecte,
mal et veig bona amiga.
Estàs pitjor que mai,
perdona que t’ho diga.
PARAULA.- Així és lluna meua,
fa temps que no estic bé,
cada volta dorc més,
i em falta fins l’ale.

VALÈNCIA.- Em negue a creure que eixa cosa
d’una presència tan pobra,
siga el que jo necessite.
Em sembla que em sobra.

LLUNA.- No continues, València,
primer endevineu qui és.

HOME.- El cas és que la conec,
però no caic ara de què.
(A la PARAULA).
Sense més dilació,
fes el favor de presentar-te
Que el dubte em té inquiet.
¿Vols a nosaltres mostrar-te?

PARAULA.- Soc la que sempre he sigut,
de la que hui no queda ni ombra,
la que a poc a poc es perd
per la vostra culpa i obra.
La que a València ha donat glòria
formant part de la cultura
i que en els temps que estem,
s'està quedant muda.
Soc a qui tots volen tant,
però que molt prompte s’oblida.
Soc la Llengua Valenciana
la paraula més dolça i fina.
La que quasi ja ni useu.
¿I sabeu el que això significa?

VALÈNCIA.- (Despòticament).
Ah! Eres tu.

LLUNA.- (A VALÈNCIA)
¿Com pots estar tan cega?
No eres res sense cultura,
que és la que et dona valor
fent-te geni i figura.

HOME.- Que paraules més certeres
ha dit la Lluna de València!
(A PARAULA)
Sense tu llengua nostra,
el nostre poble no té essència.
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PARAULA.- Són frases agradables
les que m’has dedicat,
més això s’ho endú el vent,
és com parlar per parlar.

VALÈNCIA.- Està bé. Ho reconec.
Et tenim abandonada.
Tu vares tindre el teu temps
¿No vares ser prou lloada?

LLUNA.- No és motiu suficient.
La llengua es fa dia a dia.

PARAULA.- Diví sona el que digueu,
que per a res serveix,
mentre jo me'n vaig apagant
com flama que s’extingeix.

VALÈNCIA.- (En fals penar)
¿Que anem a fer-li?
La història no es pot canviar,
haurem d'acatar-la
sempre et podrem recordar.

LLUNA.- No és eixa la solució.
Tot es pot arreglar,
la història s’escriu a colps
d’esforç i de lluitar.

PARAULA.- Dona igual, ja és tard,
cansada estic de tant penar

HOME.- (Exaltat).
Prou! Ja està bé!
No ho puc consentir.
Que la gent de València
encara tenim molt a dir.
Que tots siguem u
i comencem a parlar en gana
la més dolça de les llengües,
la Llengua Valenciana.
L’esperança em fa créixer
tot el que ara sent,
trobant-me molt millor,
creient en la meua gent.

HOME.- Faig firme promesa
d’usar-te d’ara en avant,
et done la meua paraula,
paraula de València.
No soc l’únic que ho pensa.
Mai et vendrem,
que fallers en som cent mil.
¿Qui vol en mi la llengua defendre?

LLUNA.- Jo promet utilitzar-la.

VALÈNCIA.- Jo la parlaré.
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FALLER-A.- Visca la nostra llengua.

FALLER-A.- Visca la paraula valenciana.

FALLER-A.- Visca el Valencià.
PARAULA.- parleu-me més pura
la Valenciana i verdadera.

HOME.- Del dit no em retracte.
I bona prova et donaré,
que soc més que valencià,

faller de cos sencer.
I aquest any en la meua falla,
no hem de perdre l’ocasió.
Donant-te rendit homenatge,
en la nostra presentació.

PARAULA.- (Declamant).
Necessite veure-ho, ràpidament,
De la nostra falla
que comence la PRESENTACIÓ!
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PERSONATGES:
- Rosa «La fadora»
- Maria «La templadeta»
- Donya Paula «La militara»
- Varilla «El paraigüero»
- Enric «El sucatntes»
- Quiquet «Pastera el forneret»
- Viçanteta «La dolceta»

ÈPOCA: Ambientada al any 1925

ACTE ÚNIC:
L’escenari representa una casa pobra, però molt 
curiosa on viu Maria «la templadeta» en els seus 
pares Varilla «el paraigüero» i Rosa «la fadora» 
i la seua germaneta menuda Viçanteta «La dol-
ceta».

Sis cadires repartides per la casa ordenadament. 
Una còmoda antiga amb un Sant Vicent; en la 
paret d’enfront una estampa de la Mare de Déu 
dels Desemparats. En un racó una tauleta de 
paraigüer i un feix de paraigües trencats, teles, 
varilles, etc. Cartells de bous i litògrafes de «to-
reros».

En primer terme esquerre porta de la cuina; en 
segon terme porta d’habitació que comunica 
amb escaleta, al front un balcó amb plantes i el 
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d’estendre amb mocadors de seda amb vista a 
un jardí, estem situats al carrer de les Amoroses. 
En primer terme dreta porta de l’alcova i en se-
gon terme porta del quarto.

ESCENA: Rosa, Varilla.
Rosa al balcó contant uns mocadors de seda. 
Vist molt decentment. Es malparla, gallinera, fis-
gona, però molt bona dona. El geni se la menja, 
però és sincera i el que pensa ho ha de manifes-
tar de seguida.

Varilla eixint de la cuina torcant-se les mans en 
els pantalons. Va en cos de camisa i és desastrat, 
malfaener i prou divertit.
- Varilla: Que fas?
- Rosa: Estic contant els mocadors que m’ha en-
comanat «la pentinadora» del carrer de dalt. Per 
cert que si no me’ls paga de seguida sabrà qui 
és Rosa «la fadora».
- Varilla: Li faries un nuc al “rabo”?
- Rosa: Campante! l’arrossegava de la trena fins 
el Pont de Sant Josep.
- Varilla: Quins nervis, filla! Abans de fer coll de 
fga encara voldràs medir palletes en algú.
- Rosa: I en raó.
- Varilla: Tu sempre tens la raó... de sobra.
- Rosa: Tu hui busques guerra. Pos la tindràs, 
home. Justetament estic de beta.
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- Varilla: No deixaré de tndre jo la culpa.
- Rosa: Pos si senyor; tu la tens.
- Varilla: Com sempre. Més calguera.
- Rosa: Pos clar. Ja saps que Quiquet va fent-li la 
rosca a la xica i tu vas fent-li desprecis al xic. Per 
a postres, tu i ella s’heu fet uns defenses de por-
teria futbolística i ací va resultar un campionat 
familiar que ni el de Colomes de París.
- Varilla: Dona!!!, jo no soc el del pito; però si la 
xiqueta pel seu palmito pot aconseguir alguna 
cosa que valga la pena, no vullc casar-la en eixe 
tros d’aprenent de forner.
- Rosa: Pos eixe xic és un bendito.
- Varilla: Per això t’agrada.
- Rosa: I la xica... anem! Que si tu li digueres 
alguna cosa... ja estava fet!
- Varilla: Empastre fet! Jo no done consentiment.
- Rosa: Ni falta que fa, pos aquest matí l’he do-
nat jo.
- Varilla: Que mal obres!!! I si ella s’enamora d’un 
estudiant... un que tinga fanecades...
- Rosa: Barcos per la mar!!!
- Varilla: Això, si senyora! Qui diu barcos per la 
mar, diu una casona en Benimàmet amb bona 
cosa de fanecades.
- Rosa: Sempre seràs qui en somnia en la lluna. 
En l’espera del senyoret pot quedar-se la xica 
sense «Pastera». I si no es casa en «Pastera» ¿en 
qui es casarà? qui és ella?

- Varilla: Un angelet.
- Rosa: Un angelet vestit de planxadora i filla 
d’un paraigüer mal faener.
- Varilla: Ja la tenim! Jo mal faener, no, Rosa. 
Dona, la culpa la séquia... com no plou! Per això 
he pegat tantes patades i he tret la sol·licitud de 
municipal. Ja saps que jo vull ser guardià muni-
cipal. Jo seré guardià!
- Rosa: Tot pot ser, que en aquest món...
- Varilla: Quan jo siga municipal, quan jo porte 
porreta... JEM!
- Rosa: Si contarem en tu ací, tots aniríem en 
porreta.
- Varilla: Ja veuràs entonces com ens plouen els 
nóvios de Maria.
- Rosa: Nóvios?, Maria no necessita nóvios.
- Varilla: Què, és fa a monja?
- Rosa: De Santa Irene, marit i muller i en nen.
- Varilla: Com dius que no necessita nóvios...
- Rosa: Dic que la xica ja té nóvio... i s’ha acabat 
el cafè! Quiquet...
- Varilla: Dili «Pastera».
- Rosa: Quiquet vindrà hui a demanar-te la mà.
- Varilla: ¿La dreta o l’esquerra?
- Rosa: Mira que tens poc enteniment!
- Varilla: Parlem a pams.
- Rosa: Conforme. Quiquet...
- Varilla: Deixa a Quiquet aliàs «Pastera». La xica 
te bon tipo...
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- Rosa: El millor del barri; no de baes li diuen «La 
templadeta».
- Varilla: Ja ho sé. Té un bon tipo, una careta de 
mel, uns peuets com dos codisetes i uns ulls... 
que te molt bona vista. Com a xica és honrade-
ta, valencianeta, festera, traquera i tal, no hi ha 
una altra així vinga el Moro Musa en les claus de 
Sant Pere. És la meua estampa!
- Rosa: Alabat ruc!
- Varilla: Pos bo; tot això i el que em calle, no vull 
que s’ho menge el nebot de la
fornera, eixe musteles farfallós.
- Rosa: Tot seran defectes. Eixe xic no és farfa-
llós.
- Varilla: Si no és farfallós diu «Pastera». Maria no 
serà per a ell. Si ara no té nóvio, ni falta li fa, com 
diu Don Benavente «bajo el balcón ya se parará 
el caballero que busca Dolzinea si ella és bella».
- Rosa: I eixe cavaller no serà un d’eixos que 
arranquen queixals en la Plaça de Callao.
- Varilla: «o enzima d’un dragón alao echando 
chispas por los ojos»
(Varilla fa muts menejant els braços com si volara 
anant cap a la cuina)
- Rosa: Qui tra pursses pes ulls soc jo.

(Fa un paquet amb els mocadors i els deixa da-
munt la còmoda).

ESCENA: Rosa i «Pastera»
Toquen a la porta de l’escala. Rosa apanyant-se 
el mocador del coll va a obrir. Entra «Pastera» 
qui és un jove afeminat. Vist camiseta de punt i 
“calçonsillos” de color, propi de forner, i tanca 
els ulls per a parlar. Sap posar-se les mans als 
malucs i menejar la mà esquerra per a parlar. En 
una pandereta du el pa que deixa damunt d’una 
cadira.

- Rosa: em pensava que ja no vindries.
- Pastera: Qui, jo? m’ezperava que em feren la 
rozca... toztaeta.
- Rosa: Me l’has portat?
- Pastera: Poz clar. I Marieta?
- Rosa: En el taller. Però vine després que ja és 
cosa feta. Únicament ell...
- Pastera: Qui, Zi ez pot zaber?
- Rosa: Doncs el sanguango del meu home.
(Pega una manotà a l’aire que arriba al muscle 
de «Pastera»).
- Pastera: Jezuz! I li pareix a vosté que tindre la 
pereta confità?
- Rosa: Però, tu vens per la xica o per una pera?
- Pastera: Zenyora Rosa; la zeua Maria ez el meu 
dizloque. La vull tant que jo zeré pa ella un bu-
rret de faena. Que ve el dilluns i eztà ella canza-
deta, poz li faz la bugà; que ve el dijouz i eztà 
ella canzaeta, poz li remende la roba; que ve el 
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dizabte i eztà ella canzaeta, poz li faz la limpieza 
i en pau.
- Rosa: Així m’agraden a mi els homes. Però no 
vingues en enganyifes que tu pareixes un “ma-
riquita”, eh?
- Pastera: Enganyar, jo? Calle, dona. I a vozté 
també li faz jo tot el que ziga.
- Rosa: És que jo no consentisc més autoritat 
que la meua.
- Pastera: Vozte, zenyora Roza pozem la llei tot 
lo recta que vulga que ja veurà com jo li done-
guzt en tot. Ah! Me’n vaz a dur-li el pa a la zen-
yora del 13.
- Rosa: Quina senyora?
- Pastera: La Marqueza del Potet; la de dalt de la 
fuzteria; eixa que tra aigua per baiz de la porta 
a totz loz xiquetz que z’azenten al brincalet de 
l’ezcaleta.
- Rosa: Oi, la cotxina!
- Pastera: Cotxina perquè elz arremulla el comp-
tador?
- Rosa: Estàs graciós. Ala!, fins després.
- Pastera: Zi, vindré a demanar la mà.
- Rosa: En hora de dinar. No tingues reparo.
- Pastera: Qui, jo?

(Se sent tossir a Varilla. Pastera s’espanta i fa mut 
ràpid, i se’n va fent fugina).

- Rosa: Xeeeee, tu!, no caigues.
- Pastera: Adioz i gràzies.

(Es despedís ja quasi des del carrer)

ESCENA: Rosa i Varilla que entra tosint i Viçan-
teta.
- Varilla: Xica, dona’m diners pa comprar el que 
haig de fer un remendó a un paraigües.
- Rosa: Quin remendó és eixe, liante?, digues 
que és per a fumar...
- Varilla: ho has endevinat, quina penetració 
tens.
- Rosa: Lleva’t els vicis.
- Varilla: Vicis, no en tinc; ja saps que el tabac...
- Rosa: Romanços. Què et fa falta?
- Varilla: Tot: caixeta, paper, mistos..., estic net i 
com hui fan saca...
- Rosa: La saca me la fas tu a mi. Tin, sis perres. 
Quina llàstima no faces cola, com
abans. Aleshores tota la rabia anava contra la Ta-
bacalera i deixaven les dones
tranquil·les.
- Varilla: Escolta, escolta; què em dones ací?
- Rosa: Sis aguiletes; Que, encara en vols més?
- Varilla: OI!, Sis pa’l tabaco, una pal paper 
econòmic; i per a mistos de cartó, hauré de de-
manar llimosna?
- Rosa: Pos encén una cordeta d’espart.
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- Varilla: I quan isca a avorrir-me a les Alameretes 
m’enduré la corda a rastre.
- Rosa: A les Alameretes! No enganyes a la gent. 
Digues que vas a emborratxar-te a la Figuera.
- Varilla: Guapo, ja la tenim! Però, em dones una 
aguileta més o no?
- Rosa: Tin-la, ves a fer el perdut per les tavernes 
i els cafetins
- Varilla: Gràcies, dona. (Varilla es dirigeix al pú-
blic: «els apuros de Sant Amaro pa fumar-te un 
cigarro»).
- Rosa: Jo me’n vaig a ca la Pentinadora. Viçan-
teta vine ací que has d’acompanyar a la mare! 
(crida fort donya Rosa). I tu (es dirigeix a Vari-
lla en to amenaçant) ves parant taula i aventa 
el foguer; regira el guiso pa que no se socarre; 
muda l’aigua al meló i que estiga ben fresquet 
pa dinar. Quan vinga la xica li parles sobre l’as-
sumpte de
Quiquet. A vorer si la convences. Que no se 
t’oblide ni el dinar ni el casament!
- Varilla: Però dona!
- Rosa: Muts i no’m tragues de les casetes.
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «No, del 
cementeri no et trauré») Ves, dona.
- Rosa: Què vols?
- Varilla: No res, dona. Ves i torna de seguida.
- Rosa: Jem! ¿Pararàs taula?
- Varilla: La pararè. (Varilla es dirigeix al públic: 

«Si es meneja»).
- Rosa: Li diràs això a la xica?
- Varilla: Li ho diré. (Varilla es dirigeix al públic: 
«Pa que no et crega»).
- Rosa: Em compliràs?
- Varilla: et compliré. (Varilla es dirigeix al públic: 
«Quant tinga ganes»).
- Rosa: Pensà ai no, em tornaràs les set aguile-
tes.
- Varilla: Te les tornaré. (Varilla es dirigeix al pú-
blic: «A bofetaes»).
- Rosa: I et faré llavar el piso.
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «I rentaré 
els cristalls del balcó; i et pegue una paraiguà 
entre cap i coll que no et coneix ni la meua so-
gra»).
- Rosa: Que marmoles?
- Varilla: Ai, recorfa! Que conforme!
- Rosa: Quines ganetes has d’armar gresca.
Viçanteta ix corrent del quarto acabant d’arre-
glar-se per acompanyar a sa mare.
- Viçanteta: Mare ja estic a punt, anem a ca la 
pentinadora.
- Rosa: Si senyoreta, anem que ja se’n fa tard tot 
per culpa del borrico de ton pare que sempre la 
ha d’armar.
- Varilla: Qui jo? Però si no ha fet res.
- Rosa: Ahí ho tens, que mai fas res.
- Viçanteta: (Viçanteta es dirigeix al públic men-
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tes agafa el paquet de mocadors de la còmoda: 
Ja comencen de nou, açò ho pare jo). Mare ja 
porte els mocadors, anem o no arribem a hora.
- Rosa: Anem, anem…

(Rosa es dirigeix cap a la porta)

- Viçanteta: Adeu pare (Viçanteta va cap a son 
pare i li fa un bes carinyós).
- Varilla: Adeu solet meu i ves en conter en ta 
mare que hui està de geni curt.
- Viçanteta: Tranquil pare jo cuide d’ella.
- Varilla: Que redolçeta és (Varilla li fa un bes a 
Viçanteta).
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Quina fera 
tinc a casa, senyor, quin geni, quan de verí. Pos 
a bona hora fas jo d’alcabota en els amoríos de 
«Pastera». Aixina em piquen!. I ara, que tinc de-
manà la credencial de guardià. Quan jo siga mu-
nicipal, qui em xafarà la ratlla? Ningú! Qui em 
xillarà? Pos no faltava més»).

ESCENA: Varilla i Donya Paula
Toquen a la porta. Varilla obri i de sobte se’n 
va al balcó tapant-se els nassos perquè ha en-
trat una olor de medecines apestans. Les porta 
damunt Donya Paula, viuda de militar, la dona 
més fatosa del barri. Viu rellogà en un quarto del 

tercer pis de l’escaleta i vist de dol en roba prou 
passà de moda. Romancera, orgullosa i «cabo 
de vara» es creu que totes les persones són com 
eren els assistents del marit.

- Varilla: Uf, quina olor donya Paula!
- Paula: No està la Rosa?
- Varilla: Que se li oferis?
- Paula: Esta la Rosa, si o no?
- Varilla: No està, con que Ja! A sa casa.
- Paula: I tardarà molt?
- Varilla: Hasta la nit.
- Paula: Pos m’esperaré, com ja he dinat...
- Varilla: S’esperarà en sa casa, no?
- Paula: No; ací. I li faré companyia a vosté. (Es 
senta). Ai, que bé s’està ací. La Rosa és molt 
bona dona.
- Varilla: Vosté no la té tratà encara. Si li vol com-
prar alguna cosa jo li serviré. (Varilla es dirigeix 
al públic: «I picaràs sola»).
- Paula: El que vull li ho diria a vosté si no m’aga-
farà vergonyeta, però m’agafa, ja veu, m’agafa.
- Varilla: Jo la puc despatxar igual que ella. (Vari-
lla es dirigeix al públic: «I les perres pa mi»).
- Paula: Vosté no m’endevina el pensament.
- Varilla: Ni ganes. Escolte, perquè no se’n puja 
vosté al quarto i quan vinga la Rosa la cridarem, 
pel pou o pel buit de l’escala?
- Paula: Oi, ben pensat. Com jo soc franca...
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- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «I un poc 
cotxina».)
- Paula: I com vosté, senyor paraigüero es molt 
simpàtic, Ai!
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Esta fnesa 
no necessita gràcies).
- Paula: Pos li diré a vosté el que vull de la seua 
dona.
- Varilla: Ja van eixint les vergonyes.
- Paula: com jo patisc de’estómac i rosa entén 
d’això de ser curandera volia jo que ella... em 
pegara... uns fregonets...
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Una barra 
et pegava jo a tu. Ja dia jo que eixa olor...) Quan 
vinga la Rosa ja la cridarem a vostè. Adios!
- Paula: (Alçant-se). Diga-li-ho ben explicat i de 
pas li manifesta...
- Varilla: Acabe ja el sermonet, dona!
- Paula: Que li ho agrairé si em fica bona.
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Pos si està 
podrida»).
- Paula: Atenga. (Diu donya Paula mentre va 
acostant-se al Varilla).
- Varilla: Apartes. Lluny de mi. Vaja se’n Au! Ai 
quina llandosa!
- Paula: No se li oblidarà Ei?
- Varilla: O se’n va o li tire aquests paraigües al 
cap.
- Paula: A mi?

- Varilla: A vosté. Així que ja està anant-se’n en 
eixa mala olor...
- Paula: Si són essències...
- Varilla: De militar a coenta. Si jo fora municipal 
en aquest moment actual l’enviava perm animal 
a llavar-se en un poal.
- Paula: Agüelo animalot.
- Varilla: Cagabandúrries.
- Paula: Jesús Maria.
- Varilla: I Josep.
- Paula: Esgarramantes.
- Varilla: Mala bruixa roín.
- Paula: Aquest home està condemnat.
- Varilla: A parlar en vosté so pudenta.
- Paula: Pot parlar qui mai n’ha fet un brot.
- Varilla: Açò ja no li passe. Escolte: a vosté mai 
li han dit ¿dos i dos quantes fan?
- Paula: Si, senyor; una nit de Carnestoltes.
- Varilla: Xe! Guasa i tot?
- Paula: Vosté no sap en qui s’enjuga els diners.
- Varilla: Al carrer!!! (diu el Varilla de forma molt 
digna).
- Paula: Ja me’n vaig, home. Ja baixaré més 
tard. Adeu.
- Varilla: Així caiguera un bac per l’escala.
- Paula: Adios, senyor Varilla (diu donya Paula 
amb un tonet que encén a Varilla).
- Varilla: Oi! La militara. Vol que puge jo a pe-
gar-li fregonets en dos gaiatos?



195

- Paula: Descarat. Això és insultar-me. Ai! Si vis-
quera el meu Perico... (diu donya Paula sant-
guant-se).
- Varilla: Tira-li pericos a l’agüela aquesta.
- Paula: (ja des de la porta). Poca vergonya, fur-
tapatos, malfaenerot, xafaxarcos, mantero…

(Desapareix i tanca la porta d’una rabotà «com 
si li la trarà als nassos» de Varilla qui volm detin-
dre-la al sentir els improperis)

- Varilla: ¿A mi? Mantero! Però... ¿Ha dit mante-
ro? Jo me la menje; ja l’espentole jo; jo la faig 
xitxines. Torna a entrar en ma casa que Hum! Me 
la menje sofregida.
(Pausa)...
- Varilla: I quina oloreta que s’ha deixat. Bon di-
nar tindrem. ¿Com llevaria jo esta olor de mil 
dimonis ¿He dit dimonis...? Pos ja està: en aigua 
beneïda.
(Varilla ix per la porta del quarto i de nou entra 
portant a les mans una pileta d’aigua de les del 
capçal del llit).
- Varilla: Ara voràs com se’n va l’olor...
(Canturrejant el Varilla comença a estufar la casa, 
mentre fa benediccions).
- Varilla: Oremus... que l’entra de ma casa... des 
de ara abantorum... que no haiga més olor... per 
insecula seculorum.

(Rosa està a l’escala intentant obrir la porta de 
casa i sent a Varilla fent bendicions)
- Rosa: Ameeeeeeeen....

- Varilla: Ai recorfa que ha tornat! me’n jugue 
una peseta que això és la so Paula.
(Rosa espenta un poc mes a fort la porta per 
obrir)
- Varilla: Que no trarà la porta la ta cotxina?
(Varilla es fica d’esquena a la porta oposant-se a 
què l’obriguen)
- Varilla: Quina força té la ta!
(Rosa toca a l’anella)
- Varilla: No està Rosa!, s’ha endut la clau i m’ha 
tancat en la conillera! Vol fer elfavor d’anar-se’n...

(Rosa ja sense paciència toca més fort)

- Varilla: Xe quina pudor que fa! Recorfa l’agüela 
esta pesà.

(Rosa toca a rabiar i en verí espentant amb força 
la porta, i el pany va trencant-se i Varilla comença 
a cridar pel forat del pany)

- Varilla: Açò és per avisar als bomberos!, So 
Paula, fases un trago de grava!, Ara vorà com 
la pose!

(Varilla entra a la cuina mentre Rosa continua es-
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pentant la porta i fa saltar el pany, la porta s’obri 
violentament. A l’entrar rosa no veu a ningú es 
quadra en mig de la casa.
Darrere de rosa entra Maria «La templadeta» 
que se’n va corrent i plorant directa al quarto-
sense fer cas de res i Viçanteta es queda para 
veient l’embolic armat. Varilla ix de la cuina amb 
un poal d’aigua i la corda del pou a rastre).

- Rosa: Això que és?, que fas tu amb el poal. Xe 
mas dit tu a mi so maula!

(Boxeo matrimonial. S’enreda Varilla en la corda 
i cau a terra. Rosa aprofita i li renta la cara i li 
pega pataes i finalment li fica el poal com a som-
brero, Viçanteta al racó mira l’escena tapant-se 
la boca amb les mans de la sorpresa).

- Rosa: ¿Que has fet? Per què cantaves respon-
soris? Tu estàs gàbia.
- Varilla: (Intentant alçar-se de terra) Ai, ai, ai!
- Viçanteta: Mare!!!! (Viçanteta va cap a son pare 
corrent per ajudar-lo a alçar-se de terra)
- Rosa: Tu ves on la teua germana a veure si se 
li passa la plorera que du (diu rosa dirigint-se a 
Viçanteta) Tunante! (li diu Rosa a Varilla mentre 
encara l’està fent pataetes perquè s’alce)
- Viçanteta: Però mare... (la xiqueta veu la cara 
que fica sa mare i se’n fugís corrent per la porta 

del quarto).
- Varilla: Que me fas mal- Perdó, perdó...
- Rosa: No hi ha misericòrdia. Nyas!, tin, pren 
(diu Rosa mentre li suca una colleja)
- Varilla: Ai socorrooooo! Rosa per deu! (Diu Va-
rilla ja alçat de terra).
- Rosa: ¿Quin escandal és aquest que has armat 
ací? Per l’amor del nostre senyor.
- Varilla: Jo?... Ha vingut Donya Paula a buscar-te 
i ha deixat una mala olor que ho ha apestat tot 
i jo he batejat la casa per a desinfectar. Quan 
la veja, la mate! ¡Pos no m’ha dit mantero! a mi 
senyores que ningú em crida ni em toca un pelet 
de la roba!
- Rosa: Jo moriré d’una sofoquina. La pentina-
dora que ja no vol res de fadores; la xica que me 
l’he trobe en un senyoret...
- Varilla: ¿I porta anells als dits?
- Rosa: I tu en l’empastre que has armat ací.
- Varilla: Escolta, escolta... És deveres això de la 
xica?
- Rosa: ¿Que preguntes?
- Varilla: Que si la xica festeja amb «el caballero 
del dragon alao».
- Rosa: Un mort de fam em pareix. Estaven ahí, 
al cantó del carrer de Ripalda i quan ella li ha 
dit que hi havien moros per la costa, el molt re-
valent del novio s’ha escapat per la plaçeta de 
Mossem Sorroll com ànima en pena.
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- Varilla: I tu, t’has quedat en pana.
- Rosa: Ai, si l’agafe! mel menge viu!
- Varilla: Celosa... deixa’l per a la xica.
- Rosa: Estic que creme.
- Varilla: Clar! Les coses de novio són de cremar. 
¿I la xica?
- Rosa: Estarà fent la Magdalena al quarto, no ha 
deixat de plorar des de que l’he amenasat.
- Varilla: Tu?
- Rosa: Jo?
- Varilla: Maria! Maria! (cridant Varilla a viva veu).
- Maria: (Sense eixir del quarto) ¿Que mana vos-
té?
- Varilla: Ixca vosté a conferenciar en son pare!

ESCENA: Varilla , Rosa i Maria
Com havia passat depreseta no havíem pogut 
vorer que Maria és una jove de 19 anys molt 
templadeta i molt guapa. Té una caiguda d’ulls 
que és una excel·lència i vist curiosa i elegant.
com que ella és planxadora i fa caloreta lluís un 
escot fins allà baix. Té ara els ulls plorosos i està 
de lo més bonica que es puga demanar. Els tres 
es troben al centre de la quadra principal.

- Maria: Que mana vosté?
- Rosa: ¿Qui era eixe...?
- Varilla: Eixe! Ni que fora un cagabandúrries, 
dona. Pregunta en més maneres.

- Rosa: Que també hi haurà coques per a tu (Diu 
donya Rosa amenaçant a Varilla) Obri el pico o 
t’arranque les grenyes (ara donya Rosa es diri-
geix a Maria amb la mà alçaeta).
- Varilla: A qui? A ella?
- Rosa: Sí, i a tu et peque dues pinyes.
- Varilla: Jo sí que te’n pegue dos i calles.
- Rosa: Això ho veurem.
- Varilla: No em faltes al respete dona.
- Rosa: Ni tu a mi.
- Varilla: Quan jo vulga.
- Rosa: Açò sí que està bo. Ara veuràs (Donya 
rosa es dirigís cap on està Varilla per pegar-li).
- Maria: Mare! Què és açò? Quina rinya és 
aquesta?
- Rosa: ¿Has vist quina col? Pos pa tot és igual, 
el tros de burro.
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Si no arriba 
a estar la xica, l’arrape»)
- Maria: Vinga va!, Prou de raons i a dinar.
- Rosa: Pos parla.
- Maria: Però mare...
- Rosa: Manco ploricós. Explica’ns qui era eixe... 
eixe senyoret que parlava en tu.
- Varilla: No digues ni mut a ta mare.
- Rosa: Celestno!
- Varilla: Has vist Marieta, quin geni es gasta?
- Rosa: Jem! (Donya Rosa li alça el ditet a Varilla 
amenaçant)
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- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «Quina fera 
en casar-se la xica em divorcie de cop i volta).
- Rosa: Parla!
- Maria: Pos vagen oint. Ja fa temps que l’Enri-
que, el jove que ha vist vosté als quatre cantons 
i que viu en el carrer de la Jordana, em rega 
l’orelleta. És empleat de l’Ajuntament, on po-
den demanar informes. És un xic formal i que no 
vol pegar cantonades ni patir el desfici d’amar 
festejant a amagatontes. Hui vindrà a parlar en 
vostès sobre el casament i, com jo li he donat 
‘paraula, està disposat a convenir en vostès la 
data del nostre casament. Ara, ja ho saben tot. 
(Marieta es queda un poc afrontà)
- Varilla: Que t’ha paregut, canut?
- Rosa: Pos... que música celestial. Jo també he 
donat paraula de casament.
- Varilla: Les paraules de dones casades sempre 
són falses.
- Rosa: Tu t’has encarabinat en eixe sic i ja veu-
rem qui du la pasta al forn.
- Maria: Mare...!
- Rosa: Ahí tens tu a Quiquet que et vol i que a 
més té pervenir.
- Varilla: Sí, et mols pervenirs...
- Rosa: Heretarà el forn.
- Varilla: tu al senyoret, xica. No faces cas de 
Pastera. Filla meua.
- Maria: Però si Quiquet no m’ha dit re a mi!

- Rosa: Ara vindrà a parlar-te.
- Varilla: Sí, et parlarà «de vosté».
- Maria: I si es troben els dos ¿quin paperet fem 
en aquesta casa?
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «D’estrasa) 
tu dis-li a Pastera que no.
- Rosa: Tu dis-li al senyoret que t’ho has pensat 
millor. Tira’m a mi les culpes si vols.
- Maria: Jo no li faig un «feo» a Enrique.
- Varilla: OLE!!!! (Varilla es dirigeix al públic: 
«Que ben explicat»).
- Rosa: Açò són favetes de l’olla.
- Varilla: ¿Eh?
- Maria: No, mare, no. Em fan parlar a la força i 
ara es queixen. Jo no amenace a ningú
(diu Marieta ploricant)
- Varilla: Mira-la. Tot el meu geni té la redolça.
- Rosa: Que calles! (li crida Rosa a Varilla).
- Varilla: Quan plora és tota la meua estampa.
- Rosa: Que muts i callosa!
- Varilla: ¿Que ací no podem parlar?
- Rosa: Per la boca no!
- Varilla: Oi! (Varilla es dirigeix al públic: «Parla-
rem pels colzes»).
- Rosa: Acabem, tu esperes aquell senyoret que 
ha volat...
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «com jo, 
que també volaré»)
- Rosa: Pos bé. Quiquet està al caure. Veges 
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com t’ho arregles per a quedar bé en els
dos, festejar amb el forneret i que no s’arme ací 
un guirigall.
- Maria: Ja veurem com eixim del pas...
- Rosa: Pos... a la recerca del dinar.

(Rosa se’n va a la cuina deixant pare i filla a soles 
a la quadra).

- Maria: (Maria es dirigeix al públic: «Este embo-
lic jo no sabré desfer-lo») Pareeeee!!!
- Varilla: Què vols de mi, filla meua? Et veig en 
les agonies de la mort. Eixa dona, ta mare, que 
m’ha martiritzat com si jo fora Sant Llacer vol fer-
te a tu més que Barceló per la mar. Parla, filla, 
parla. Jo t’ajudaré en tot i per tot.
- Maria: Ara pujarà Enrique i...
- Varilla: L’atendrem com a un príncep.
- Maria: És que Quiquet també vindrà ara. Que 
fem?
- Varilla: Això si, ¿que fem?
- Maria: Clar!
- Varilla: Espés, fila, espés! Jo ho veig tot negre. 
A tu no se t’ocorris res?
- Maria: No, pare.
- Varilla: A mi tampoc.
- Maria: I tindre als dos ací...
- Varilla: Això; dos novios per a una xica. I tu en 
un en tens prou. A no ser que em quedara jo 

l’altre...
- Maria: Quines coses dius!
- Varilla: No tranquil·la no t’amoïnes. A mi no em 
fa goig ningú. Calla! Ja ho tinc.
- Maria: Que has descobert?
- Varilla: Tu vols de veres a Don Enrique?
- Maria: Vaja una pregunteta tonta!
- Varilla: Serà un home...
- Maria: A carta cabal i de cap a peus.
- Varilla: Te pesetoles?
- Maria: Ara guanya un sou de setanta duros al 
mes a l’Ajuntament...
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «setanta du-
ros al mes, ¿quants duros són?»).
- Maria: I diu que ell és l’únic hereu d’una ta que 
et deu o dotze mil duros i una Casona en Beni-
mamet.
- Varilla: No em digues més! Antecedents immi-
llorables. Si ve «Pastera» estant ací Don Enrique 
el trea jo pel balcó al carrer i... fora de embolics!
- Maria: No faça barbaritats. Tinga diplomàcia.
- Varilla: Diplomàcia? La Casona de Benimàmet, 
és el que jo vull tindre.

(Toquen a la porta)

- Varilla: Ja tens ací al novio.
- Maria: ¿quin dels dos serà? Jo m’amague sen-
yor meu, quin embolic, quin empastre!!(Maria 



200

corre ha d’amagar-se a l’alcoba)
- Varilla: Pos senyor el que jo somniava, Casona 
en Benimàmet. Serà un Palau de recreo...?
(Varilla va dient mentre va a obrir la porta).

ESCENA: Varilla i Don Enrique
Enrique és un home jove, gomós, pinturero; du 
sabates lluents i calcetins de seda; els dits plens 
d’anells, cadena d’or per al rellotge; sombrer de 
palla elegant, lluïx un bigotet «charlot» com una 
mosca. És formal, sap dissimular les coses i està 
molt pagat de la seua persona. Sabem de molt 
bona tinta que quan va en Maria pel carrer les 
dones se’l mengen en els ulls i tenen cels de 
«Latempladeta».

- Varilla: Pase, pase i asentés.
- Enrique: Bon dia tinga. Viu ací Don Celestno 
Matamoros?
- Varilla: Ha dit Don...? (diu Varilla emocionat)
- Enrique: si, un senyor que és paraigüer.
- Varilla: Servidor de vosté (Varilla es dirigeix al 
públic: «Aquest és el nòvio de Maria, clar que és 
ell) Pase, pase...
- Enrique: Jo soc...
- Varilla: Si, si... el nòvio de la Marieta (diu Varilla 
més emocionat).
- Enrique: jo soc un escriptor de l’Ajuntament...
- Varilla: Si, home, sentes. O sentat, xe, que jo et 

vull parlar de tu perquè tingues més confiança i 
no t’emociones. Com ja estem sabedors de tot! 
Ai...! (Sospira).
- Enrique: Senyor Matamoros: jo vinc de l’Alcal-
dia per portar-li la credencial de
Guardià Municipal.
- Varilla: Ja m’ha mort! Home, em pensava... He 
ficat la pota... Dispensem les paraules d’abans. 
He ficat la pota, home. Com estem esperant al 
nòvio de la xica Vosté compren? Que diuen que 
ha de ser milionari. Vosté compren? Xe quina
planxa!
- Enrique: Al nòvio de la seua filla el conec jo. Ell 
està a on estic jo.
- Varilla: Pos clar, home; per això l’he pres per 
ell. Escolte, així en secret, sí que és de veres que 
ha d’heretar?
- Enrique: Si, te família rica, clar que sí.
- Varilla: Però té xapes, té xapes?
- Enrique: Home, prou per a mantindre a una 
dona. No diguem que la seua xica tinga auto, 
però pot anar al Grau en taxis o en autobús.
- Varilla: Escolte, escolte... I és vicioset, li agra-
den les dones...
- Enrique: Molt, això molt!
- Varilla: Malament. No vull que la meua filla siga 
una desgracià.
- Enrique: Però home, no compren que si no li 
agradaren les dones no voldria a Maria?
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- Varilla: Te raó vosté. Però anem, això de picos 
pardos... com els joves... Algun lio...
- Enrique: No patisca. Ja el tractara. Vosté és 
municipal.
- Varilla: Això és cert? (Diu Varilla en cert desa-
grado)
- Enrique: Cert del tot. ¿Que no té ganes?
- Varilla: Home, li diré. Abans de saber la riquesa 
del nòvio de la xica, si, ensomiava en la creden-
cial. Com un és pobre!
- Enrique: Però el nòvio de la seua Maria té molt 
d’interés en què vosté complisca en un empleo.
- Varilla: I per què?
- Enrique: Perquè diu el barri que vosté és un 
frescales que si no treballa és perquè no té ga-
nes de fer faena.
- Varilla: Qui jo? No s’ho crega. Sols ho diu la 
meua dona Que em té una tírria perquè no tre-
balle!... El seu amic que no faça cas; la meua 
dona té la llegua molt llarga. En dir-li a vosté 
que m’ha jurat trencar-li una costella a Enrique, 
el nòvio de la xica!
- Enrique: Arruixa! (Enrique es dirigeix al públic: 
«On dimonis m’he clavat jo»)
- Varilla: Sí, sí. Al seu amic. Ah, que li la trencarà! 
Diga-li-ho, diga-li-ho.
- Enrique: Vosté accepta el nomenament?
- Varilla: Home, si eixe jove es creu que soc un 
poca pena ¿quin remei em queda? S’han de sa-

crificar per la família... Però...
- Enrique: Mentre vosté no accepte el càrrec, 
Enrique no els parlarà de casament.
Con que aclariu prompte açò.
- Varilla: Home, això és apretar-li a un les cla-
villes- ell deu fixar-se...; la meua salut... I allò a 
l’hivern ¿no seria millor?
- Enrique: Enrique sap de quin mal patix està 
casa i que vosté deu treballar i deu
posar ordre complint en la seua obligació. Tre-
balle vosté i la seua dona serà una malva; Maria 
serà feliç al costat d’Enrique. Enrique guanyarà 
diners per a la xica, no perquè vosté faça el gan-
dul i en aquesta casa entrarà l’alegria i la felicitat 
com entra el sol i la llum per eixe balcó.
- Varilla: Quina llàstima que vosté no siga Don 
Enrique! Pos no m’ha posat el cor tendre? Duga 
el paperet i el firmaré.
- Enrique: (Enrique es dirigeix al públic; «A estos 
listos si no els manes bé, acaben per prendre’t 
el pèl»).
- Varilla: Rosa, Rooosaaaa!, rosa és la meua 
dona, ara veurà una fera!

ESCENA: ROSA, DON ENRIQUE I VARILLA
- Rosa: (Rosa va arribant i mentre li diu al públic: 
«ja està parlant de mi») Què vols?
- Enrique: Bon dia, senyora.
- Rosa: Bon dia, senyor. Com està vosté?
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- Enrique: Molt bé, per a servir-la.
- Rosa: Igualment, gràcies. I tu ¿que volies?
- Varilla: (Varilla es dirigeix al públic: «que ama-
ble») Pos res dona que ací el senyor...
- Enrique: Servidor de vostés.
- Rosa: Gràcies. Estem per a correspondre.
- Varilla: Pos... com que em porta lo de la muni-
cipaleria i he de firmar, si volgueres
fer el favor de buscar...
- Rosa: Sí, sí. Vols que porte un tinter i ploma.
- Varilla: Això és.
- Rosa. De seguida. Dispensem un moment. Tor-
ne en permís de vosté.
- Enrique: Vosté és molt amable.
- Rosa: Fins ara. I tu Celestino, no vols res més 
de mi?
- Varilla: No res, xica. (Respon el Varilla estran-
yat).
- Rosa: Adeu! Torne de seguida. (Rosa es diri-
geix al públic: «es pensava el tòfol aquest que 
aquesta fera no tenia maneres»).
- Varilla: Està que no la conec.
- Enrique: És molt amable.
- Varilla: La primera vegada que li veig l’educa-
ció.
- Enrique: Des de hui aquesta casa es transfor-
ma.
- Varilla: Així siga. No sap vosté el que tinc patt.
- Enrique: I la seua Maria ¿no ha vingut a dinar?

- Varilla: Si. Vol conéixer-la? Ara la veurà.
- Enrique: No, no (Enrique es dirigeix al públic: 
«Pobreta com deu patir»).
- Varilla: És… Molt templadeta.
- Enrique: Si, si...
- Varilla: És una saragatona. Té uns ulls que li 
parlen. Ara la veurà.
- Enrique: Ja la conec.
- Varilla: Veritat que és un terrosset de sucre?
- Enrique: Escolte vosté senyor Celestino; a mi 
em pareix sucre, confitura, un angelet i tota la 
glòria del cel perquè jo soc Enrique, el nòvio de 
Maria.
- Varilla: Vosté? (Varilla està a punt d’agafar-li un 
desmai, Enrique el sosté) Vosté?, el nòvio? Don 
Enrique? Vosté?
- Enrique: Què li passa? Un desmai! Pareix que 
s’ha espantat un poquet. Ja li passa?
- Varilla: Sí, senyor, si; ja em passa. Aleshores lo 
de la credencial, és mentida?
- Enrique: És una veritat com una casa. Vosté 
serà municipal i no tocarà mai més eixos parai-
gües de cacanero. Ací el que ha passat és que 
Maria li ficà en el cap a vosté el ser municipal i 
li fem firmar la sol·licitud. Jo he corregut els pa-
pers i l’Alcalde els regidors que em volen molt... 
Compre? Varen decidir en l’última sessió esten-
dre la credencial.
- Varilla: ja veig, ja. El que vosté volia era cap-
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tar-se les simpaties de la meua dona...
- Enrique: I les de vosté.
- Varilla: Entonces això de què diuen que no 
m’agrada fer faena...
- Enrique: Ha estat una broma.
- Varilla: Quin pes que em lleva de damunt!
- Enrique: En el barri del carme només es diu 
que té vosté lo més templat del món.
- Varilla: No ho diran per la meua dona. Estic 
templant-la 23 anys i no he pogut cantar en ella 
més que plaieries.
- Enrique: Es refereixen a Maria.
- Varilla: Ja es hora del fet que ixca ella.
- Enrique: Si té reparo d’eixir, deixe-la.
- Varilla: Si tindrà alegria! Mariaaaa! Aquesta xica 
és un caramel·let. Xiqueta!
- Enrique: No la cride.
- Varilla: Si, home, sí. Estarà empolvorant-se. Les 
dones són així. Xiquetaaaa!

ESCENA: VARILLA, ENRIQUE I MARIA FETA 
UN PASTISSET
- Maria: Que mana vosté? (Ix Maria de l’alcova 
molt avergonyida)
- Varilla: No el coneixes? Dona mira-li a la cara.
- Maria: Oi! Que s’afronta.
- Varilla: Pos si és el teu nòvio. Ta mare em mira-
va que feia por i tu...
- Maria: Si que està destarifat hui...

- Varilla: Al costat. No veus que és foraster i no 
sap de les passeres?
- Maria: Has vist Enrique? No faces cas.
- Varilla: (ix al balcó cantant) tururur turururur
- Enrique: hui tenim tots molta alegria. El cor no 
em cap dins del pit.
- Maria: En dispensa a mon pare, que ell...
- Enrique: No sent com xiula des de el balcó?
- Maria: Està esperant ma mare.
- Enrique: Quin susto t’ha donat abans. I a mi no 
m’ha conegut; així és com he pogut
arreglar lo de la credencial. Encara estàs sofo-
cadeta!
- Maria: Si, perquè ma mare com a dona de barri 
és molt cridona, però... una ànima tindrà i un cor 
de massapà.
- Enrique: si és com tu...
- Maria: Ja comences.
- Enrique: Quan te vull!
- Maria: Mentirós.
- Enrique: Calla, bonica meua.
- Varilla: Tururrurur turururur (contnua cantant i 
xiulant al balcó)
- Enrique: Ton pare dissimula tot el que pot.
(Continua la parella parlant baixet i de sobte Va-
rilla pega un bot al balcó)
- Varilla: ¿Eh? ¿Que és això? (Mirant al carrer) 
Aquesta dona ha girat el cantó com un toro!
Pos ella trau bromera! Deixa’m obrir que puja 
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com un coet!

ESCENA: VARILLA, MARIA, ENRIQUE, VIÇAN-
TETA I ROSA
Varilla obri la porta, nerviós. Entra Rosa cega 
d’ira, sofocadeta, despentinada i bruta de tanta 
les mans i la roba.
- Rosa: Ai, quin sofoco!
- Varilla: Rosa, per Déu, no crides, que el senyor 
de la credencial és el nòvio de Maria.
- Maria i Viçanteta: Mare!
- Rosa: No sé com no me l’he menjada viva, pat-
lles i tot!
- Varilla: Però dona, explicat.
- Rosa: com que és una estufa?
- Enrique: De quina estufa està parlant?
- Varilla: A on està l’estufa?
- Rosa: Volia dir estafa!
- Varilla: Però... Que vol dir una estafa?
- Rosa: La fornera!
- Varilla: Els estafats som nosaltres que no sa-
bem res del que passa.
- Rosa: Calla! Si no fora per mirar!

(La Rosa es tira al coll del Varilla en males inten-
cions. Aquest retrocedeix i se salva de les un-
gles)

- Enrique: Però dona, explique’s i calmes.

- Maria: Què li passa?
- Rosa: Eixa ta caldosa del forn, m’ha dit quatre 
xarrades i li he tirat el tintero al cap.
- Varilla: Cristo Marinero! A la ta de Pastera?
- Enrique: Tranquilitat, calma, catjasa!
- Rosa: ¿Tranquil·litat jo? Que me la menge 
erma, en corfa i tot!
- Maria: Però Que ha passat?
- Viçanteta: Està bé, mare?
- Varilla: Caram, si no t’expliques!
- Enrique: Tu, Maria, fes-li tila, aigua en llima, 
alguna cosa que la calme.
- Rosa: No, no s’espante; es que s’ha donat la 
gent a les parladories. Que per què puja vosté 
a una casa; que és un senyoret de contador de 
a xavo; que porta massa anells el «Sucatntes», 
que sé jo quanta cosa! I que si volem al seu ne-
bot, eixe «Pastera» mal forner; ¡per a què servis-
ca de tapadora! Canalla! dubtar de l’honra de la 
meua filla! Pendó!
- Varilla: Oi, jo li forade la panxa! (Varilla agafa 
unes estssores i fa mig muts)
- Maria: Per l’amor de Deu, pare, no es perga.
- Viçanteta: (Viçanteta es dirigeix al públic: ja 
S’ha tornat a liar). Pare per favor tinga
calma.
- Enrique: Alto! D’aquesta casa no ix ningú. Vos-
té sentes ací. Vosté com a dona a la dreta del 
seu marit i tu Viçanteta al costat de la teua mare.
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- Rosa: I com ha vist pujar al senyor, m’ha dema-
nat, els sis quinzets! Del pa de hui.
(S’alça). Fartona, descarà! (Ix al balcó) Ací no 
som estafen-te, lladrona de pesa curta!
- Varilla: (Varilla li agafa el braç a Rosa i la fa en-
trar) Calma, serenitat, paciència. No em veus a 
mi? ¡Catjasa! Estàs davant d’Enrique i en eixa 
lleguna ens tornaràs bojos.
- Maria: Quin escàndalo, senyor! (diu Maria plo-
rant)
- Enrique: Senyora Rosa, faça la bondat d’escol-
tar unes paraules. Un servidor de vostés és el 
nòvio de la seua filla i li pregue que done per 
acabat l’incident, tranquilices que necessite par-
lar a vostés d’alguna cosa interessant per al per-
vindre i l’harmonia d’aquesta casa.
- Rosa: Però el meu verí, vol venjar-se.
- Enrique: Eixa és l’equivocació, senyora Rosa. 
El verí l’ha cegat i no la deixa veure que el seu 
home, des de hui ha de portar-li el jornal, com-
plint com un home; que Maria i jo volem forma-
litzar el nostre festeig per a ser ben feliços; i que 
vosté ja ha acabat de ser la «Fiadora» i, per lo 
tant, de renyir en ningú i de tindre el geni agre. 
La pau entra hui en aquesta casa que no té di-
recció si consentixen que entre l’amor.
- Rosa: Per mi... Tu què dius, Xe?
- Varilla: Que es casen quan vulguen.
- Rosa: Pos si vos voleu de veres ja no cal que 

es parle més. Tu a fer faena; jo a arreglar casa i 
els xics...
- Varilla: A viure, a créixer i a multiplicar i en no 
res casarem a Viçanteta també que ara soc mu-
nicipal ja veureu.
- Viçanteta: PARE NO DIGA TRELLATS!!! I jo, per 
fi estrenaré vestidet nou.
- Maria: Gràcies pares (Maria abraça a Rosa i Va-
rilla, després besa a la seua germaneta mentre li 
diu d’escoltelletes). Viçanteta no deixes que els 
pares et tornen carabassa i quan vulgues et vens 
a ma casa (s’abracen les dues germanes).
- Enrique: Vinga eixa mà (Enrique li exten la mà 
a Varilla). Gràcies. Ja soc feliç. M’emporte la xica 
més bonica de València. (Enrique es dirigeix al 
públic: »Bona parella farem» i fa un guinyo d’ull).

ESCENA: ENRIQUE, VARILLA, ROSA, MARIA I 
PASTERA
Mentre estan feliços la parella i Varilla, Rosa i 
Viçanteta pel casament, per la porta que està 
oberta encara entra «Pastera».

- Viçanteta: (Viçanteta veu algú parat a la porta 
i li diu als seus pares) Pares hi ha algú parat a la 
porta.

Rosa i Varilla es giren i es troben que allí plantat 
tenen al «Pastera» amb les mans als malucs.
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- Pastera: Ací vinc a demanar...
- Rosa: Trau el garrot! (Crida Rosa a Varilla men-
tre va anant-se’n a per «Pastera», Viçanteta la 
deté)
- Pastera: Els ziz quinzets del deute, no demane 
la mà de za filla.
- Rosa: Mala sombra!
- Varilla: Al carrer he dit!
- Pastera: M’he de venjar.
- Varilla: Si pots. Soc l’autoritat!
- Rosa: Municipal, en molta honra!
- Pastera: Guiri, guiri, guiri!
- Varilla: Guiri? Tin, pa’ ta’ güela
(Varilla li tira el paraigua al cap a «Pastera», però 
aquest fuig per l’escala i rep el colp Donya Pau-
la)

ESCENA: DONYA PAULA, VARILLA, ROSA, 
ENRIQUE, VIÇANTETA I VARILLA
- Paula: Quin guirigall és aquest? (Colp de parai-
gües) Ai m’ha mort!
- TOTS: Donya paula!!!

(Donya Paula cau en terra. Li fan aire perquè 
retorne. Hi ha un moment de confusió. Maria li 
dona un got d’aigua mentre Viçanteta aguanta 
el cap de la dona perquè puga beure)
- Rosa: Tu tens la culpa, home; no mirar.
- Varilla: I si mor em faran consell de guerra?

- Enrique: No s’apure; una desgràcia; qualsevol 
la té.
- Varilla: Ja m’estranyava jo que la festa no aca-
bara en bastonaes.
- Maria: Un altre glopet, donya Paula.
- Viçanteta: Es troba millor donya Paula?
- Enrique: Animes, senyora, que això no és res.
- Varilla: No res i li he esclafat els nassos.
- Paula: (Parla en to llastimós) Ai, ai! Jo que volia 
sols uns fregonets...
- Rosa: Quin dia més mogut, senyor Enrique!
- Maria: El final ha estat desastrós.
- Enrique: No sigues pessimista, Maria.
- Varilla: Clar és. No cal cridar les desgràcies. A 
veure si puc apanyar-ho jo, dinem en alegria!

Viçanteta es dirigeix al públic:» Ací s’acaba el 
sainet, dient-nos si els ha agradat clar i net amb 
un fort aplaudiment».

ABAIXA EL TELÓ
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Això era i no era el principi
d’una història que no té final,
ací teniu el fragment
dels cinquanta anys que han passat…

PRIMER QUADRE – ESCRIPTORS
Si jo comence a recordar tot el viscut,
d’alegries, tristeses, bons moments i no tan 
bons… amb molta il·lusió
i els ulls plens de llàgrimes, podré relatar
els sentiments que dins d’una falla deuen brillar: 
EMOCIÓ, ALEGRIA, NERVIS, IL·LUSIÓ.

SEGON QUADRE – CONILL I ALICIA
Mireu… per ací ve Alícia i el seu fidel acompan-
yant.
Quantes cavalcades hauran creat?
Quantes històries tenen per a contar…?
Quant de temps ha passat?
Com les varetes d’un rellotge
que no paren de girar.

EL PAS DEL TEMPS
Kira i Paula_

TERCER QUADRE – RELLOTGE
La nostra falla té molt per contar,
ja que el 50é aniversari estem celebrant.
Aquests rellotges moltes hores han contat
i mil i una vivències ens podrien ensenyar.

CUART QUADRE – CARTES I REINA
Sempre amb el cap en alt
i procurant que tot isca genial,
al capdavant d’una falla
algú ens ha de portar
i com no els seus súbdits
molt compenetrats l’hi han de recolzar.
Sense parar de treballar
per tal de fer falla
i arribat el dia poder disfrutar.
I qui ens anava a contar
que als nostres cinquanta anys,
una dona ens anava a guiar.
La nostra regina de cors
amb el seu somriure gegant
capitaneja la nostra falla
perquè tot isca genial.
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QUINT QUADRE – BARRETER BOIG
Les nostres bogeries hem de crear,
perquè el nostre públic quede impressionat.
Tot al paper és tan fàcil
i moltíssimes hores hem de dedicar
Així al fi el nostre enginy poder demostrar.
Doncs sols les coses són impossibles
si penses que ho seran…
Encara que de vegades,
fem peripècies en un pressupost tan ajustat.

SEXT QUADRE – AU FÈNIX
Els anys passen,
algunes penes ens han acompanyat…
com no en aquesta història
no podia faltar
la nostra benvolguda Au Fènix
que en tant d’orgull ens ha representat.
Després d’algun alt i Baix,
la nostra ‘Sanja’
de les cendres ressorgira.
CUADRE ESCÈNIC

SÉPTIM QUADRE – FLORS, FOC, MÚSICA
Què és el que a les falles no ens pot faltar?

MÚSICA: ritme, tradició, alegria i diversió.
Amb les seues notes
el nostre cor plenen d’emoció.

FLORS: colors, olors, sentiments
que ens porten les essències dels seus pètals, 
acompanyant-nos sempre en l’ofrena estan.

FOC: flama, pólvora, calor que ens acompanya.
Tu marques el principi i el fi d’un cicle faller.
Foc que al cor inflama
i que als fallers mai ens falta.

I conte contat, no s’ha acabat.
Doncs ací falta algú per presentar.
La nostra regina
que amb molta elegància i il·lusió
al 50é aniversari ens representara..
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Què és una delegada artística? Sincerament ni 
jo mateixa ho sé. Soc una persona a qui li agra-
den molt els treballs manuals, idear coses diver-
tides, reciclar objectes i materials per fer alguna 
cosa totalment inesperada. I des del primer any 
que vaig formar part d’aquesta comissió ho he 
intentat demostrar.

Però intentaré explicar-vos en què consisteix 
aquest càrrec que s’han tret de la mà per a mi. 
Bàsicament és si cal fer decoració per a una fes-
ta jo ajude als organitzadors, si s’ha d’ajudar a 
fer decoració en cavalcada també es pot comp-
tar amb mi els delegats, per a fer també si calen 
tallers amb els infantils, pintar alguna cara si és 
precís, i fer elements decoratius que em dema-
nen. Així i tot la que diguérem és la mare de 
totes les tasques és la decoració de monuments 
fallers, allò del més senzill, veritat?...
 
I com ho faig? I com m’inspire? Doncs ni idea. 
No sé com explicar-vos-ho, ja que depén molt 
de si el monument és gran o menut del material 

DECOREM AQUEST ANY
María Pérez_

del qual dispose, del temps que tinc per pre-
parar-lo i d’allò que en eixos moments ix, m’ex-
plique un poc mes: si hi ha de fer elements de 
temàtica tipus reciclatge, temàtica de la dona, 
etc.
Això si una cosa que sempre m’agrada és fer 
partícips en els infantils de la decoració del seu 
monument, m’encanta veure’ls ajudar a col·lo-
car les pedretes on jo vull, o demanar lis que em 
facen en casa amb material reciclat ninotets per 
a ficar-los el dia de la planta. Vorer con eixos xi-
cotets fallers es bolquen il·lusionats a fer falla és 
del més emocionant, a vorer sempre en alguns 
casos hi ha després que repassar detalls, però 
val la pena fer-los treballar, les caretes que fi-
quen i els seus somriures són la meua inspiració.
Enguany per al 50 aniversari les muses encara 
no han vingut a inspirar-me, però una sola cosa 
sí que sé, enguany tota la decoració serà molt 
minimalista, cap element decoratiu tridimen-
sional, desitge que el monument siga el prota-
gonista i que res li faça ombra. Fins que no el 
veja a hi ha plantat no puc dir-vos que faré, sé 
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que jugaré amb la gespa, les pedres i l’arena, 
fent una espècie de mosaic o tal vegada no... la 
inspiració guiarà les meues mans, i el dia de la 

planta les idees volaran. Ara mateix no sé què 
faré, així que fins eixe dia senyores i senyors eixe 
dia ho veureu.
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RACÓ 
DELS INFANTILS
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NOUS 
FALLERETS

Hola, soc Xavi Llàcer Mas. Vaig nàixer el 8 de juliol de 
2022.

Enguany veuré les falles per primera vegada, però m’han 
contat moltes coses de com són. Estic impacient per 
veure els actes fallers i participar en ells; gaudir de la 
música i els monuments; i de poder gaudir en el casal que 
hi ha molt bon ambient. Ah! I encara que m’han explicat 
com sonen els coets, els sentiré per primera vegada, 
espere no espantar-me molt.

Faller des de la panxa de ma mare i faller per molts 
anys més!

Hola a tots,
Em diuen Hugo Sanchis Jorge, Baix nàixer el 22 de se-
tembre i soc un Dels nous integrants d’aquesta gran co-
missió.

Aquest és el meu primer any a la falla i sé que, igual que 
la meua família, gaudiré moltíssim de la vostra Festa 
fallera.

Visquen les falles i visca la Sanja!!!!
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Hola, soc Arya Miralles Bonet, vaig nàixer a Xàtiva el 
dia 2 de desembre del 2022. Les falles passades les 
vaig viure dins del ventre de la meua mare i dir-vos que 
ja estic preparada per a les Falles del 2023. La meua 
família estava il·lusionada perquè poguera eixir a la que 
anava a ser la meua primera presentació, però allí dins 
estava molt bé. Ara sí que ja estic impacient per viure 
la meua primera cavalcada junt amb la comissió infantil 
com a santjaumera, i de la mà de la meua mare Maria i 
de la gran comissió a la qual tinc el gust de pertànyer.

Hola, soc Josep, falleret d’aquesta comissió des que 
vaig nàixer, ja he pogut gaudir del meu primer acte que 
va ser la presentació amb tan sols dotze dies.

Aquestes falles seran molt especials, ja que és el 50 
aniversari, en el qual gaudiré molt vestint-me de faller 
junt amb la meua família.

Hola em dic Triana Balaguer Velasco, vaig nàixer el dia 
20/05/2022! Soc fallera de sant Jaume perquè les 
meues germanes Abril i Carlota són falleres d’aquesta 
falla. La meua tia ens va apuntar a les 3, segur que seré 
una fallera moooolt fallera, m’ho passaré superbé amb 
tots els xiquets i xiquetes de la falla, ballaré i parti-
ciparé en tots els jocs tan “xulos” que fan per als més 
menuts! Espere fer molts bons amics! Seré molt feliç 
en la falla!!

Hola, soc Thiago Forés Pueblas, vaig nàixer el dia 9 de 
març de 2022. Soc faller des del primer dia que vaig 
nàixer. Havia de nàixer el dia 29, però em vaig avançar 
per a celebrar les falles com un sanjaumeret més, en 
tan sols deu dies, però la pluja ho va impedir.

Aquest any gaudiré molt les falles en companyia de tots 
els sanjaumerets.

Visca la falla Sant Jaume!!
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Jocs

Connecta i pren la metxa

Àlex Pérez, IES Tirant Lo Blanc, Torrent.
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Àlex Pérez, IES Tirant Lo Blanc, Torrent.
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Anet Hidalgo, IES Tirant Lo Blanc, Torrent.

Anet Hidalgo, IES Tirant Lo Blanc, Torrent.
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Anet Hidalgo, IES Tirant Lo Blanc, Torrent.



225

-Explica’ns un conte, iaio!- va cridar Joan Felip 
mentre contava caramels.

- Ja és tard! Demà hi ha esmorzar a la falla!.- deia 
el iaio.

- Tard? Són la mitja i quart.- contestava Graciela 
Maria mastegant un xiclet.

- Va, tira el xiclet!.- li va renyar el iaio. Es va es-
clarir la gola i va començar una història de les 
seues. Un conte us explicaré, tan bé com jo sa-
bré, si l’escolteu el sentireu, qui no el sentirà, no 
el sabrà. Això era i no era, dos nens que tenien 
molta fam. La iaia els havia preparat una sucu-
lenta sopa de verdures amb bacallà. 

Els nens van seure a la taula i en veure l’horri-
pilant plat, es van alçar enutjats maleint aquell 
menjar tan bo que la iaia havia preparat. Ells sols 
volien coses dolces com les llepolies. I així va ser 

JOAN FELIP I GRACIELA MARIA
Leticia Garcia_

com els germans se’n van anar al bosc a buscar 
alguna cosa dolça per menjar. Tenien tanta fam, 
que els budells li feien un soroll monstruós. De 
cop, es van trobar una casa feta de llepolies i 
xocolata. 

El nen va començar xuclant la piruleta gegant 
que hi havia a l’entrada, per continuar amb la re-
galíssia de les parets. La seua germana va pujar 
a la teulada i va devorar totes les galetes de xo-
colata. En menys d’una hora havien fet desapa-
réixer la casa. Una bruixa que volava per allí, els 
va veure plorar amb la panxa unflà a punt d’ex-
plotar i va cridar l’ambulància (recordeu 112, als 
contes també). Fi. 

I això es tan de veritat com que el conte s’ha 
acabat, si vos ha agradat bé i si no, també.- bona 
nit, a dormir. Penseu que Joan Felip i Graciela 
Maria, menjarien llepolies l’endemà a la falla?
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LA DONA
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Hola, soc Ascen Torresano, primera presidenta 
d’una comissió fallera a Xàtiva. Exactament en 
la Falla Sant Jaume.

En aquest any de celebració del 50 aniversari 
de la seua fundació, vull dedicar-los unes parau-
les i recordar com vaig arribar a assumir aquest 
càrrec de presidenta de la falla.

Va ser una decisió complicada, ja que en aquells 
temps aquest càrrec estava ocupat exclusiva-
ment per homes. Era eixir-se del tradicional. Era 
trencar amb les estructures predeterminades 
que guardaven les responsabilitats de decisió 
únicament en els homes.

Accedir a aquest tipus de carrer en aquella 
època, era arriscar-se a no tindre l’acceptació 
de molta gent, però tot el contrari, va sorpren-
dre, va agradar, i va obrir les portes a les futures 
presidentes que vingueren els anys següents, i 

CONTINUEM FENT HISTÒRIA
Ascensión Torresano_

crear normalitat a un carrer que hui és ocupat 
indistintament per un home o una dona.

Tinguérem els nostres dubtes, però va haver-hi 
diferents persones, pertanyents a aquesta co-
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missió, que em van donar una espenta i em van 
animar a tirar avant.

Vull agrair des d’ací el tracte que vaig rebre en el 
seu moment de les dues falleres majors que vaig 
tindre durant el meu mandat. Lilaya i Mayra Sou-
sa. Dues germanes, excel·lents persones. Hui en 
dia, encara guarde una molt bona relació amb 
elles. Em van fer que tot fora molt fàcil i gaudi-
rem al màxim l’exercici d´aquells anys.

Ara estic veient a Mayra Martí exercint el càrrec 
que jo vaig exercir en el seu moment, i m’ale-

gra moltíssim que siga així. Novament una altra 
dona comandant la Falla Sant Jaume, i a més 
en el seu 50 aniversari. Estic segur que tindrà el 
màxim suport de tota la comissió igual que jo el 
vaig tindre en el seu moment.

Desitge que aquest any tan especial del 50 ani-
versari vinga ple d’èxits i felicitat.

Així que Mayra, enhorabona. Tens una comissió 
excel·lent. Entre tots esteu fent una gran feina.

Avant Falla Sant Jaume. A pels 75 aniversari.
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En primer lloc dedicar l’escrit a les dones de la 
nostra falla. Aquest any les representants són 
molt especials per a nosaltres.

Per una banda, Noa Esplugues, la Fallereta Ma-
jor Infantil de Xàtiva, les seues acompanyants i la 
seua família són persones amb la festa molt sen-
tida, la tenen al seu cor, les llàgrimes i somriures 
de sa mare Mayra Sousa, una Dona molt lluita-
dora, ho mostren en cada acte.

D’altra banda, a la nostra comissió la nostra mi-
llor amiga Mayra Martí, com a presidenta, no 
podem tenir una persona que estime més les 
falles! La seua família així li ho ha fet viure i es 
nota en la seua passió fallera. Sa mare, Ampa-
ro Barberà encara part d’aquesta comissió junt 
amb Pepica “La Malagueña” falleres de tota la 
vida i pilars fonamentals a la nostra falla i al barri. 
Com a dones Falleres han sigut de les que no 
s’han perdut un acte i han continuat la tradició 
fallera a les següents generacions.

Així mateix a les nostres Falleres Majors de la 
comissió, Maria i Lara, una des de l’ajuntament 
donant suport a les festes populars i Lara com a 
xiqueta fallera que és des d’abans de nàixer.
Quan parlarem de “La Dona i les Falles” vàrem 

LA DONA I LES FALLES
Pirlar i Mila_

fer la recerca d’informació, ens trobàrem que 
allà pel 2017, la Universitat de València va orga-
nitzar unes ponències que deixaren mal sabor 
de boca al sector feminista de la societat i més a 
la Dona fallera. I és que si ho reflexionem, pen-
sant en l’anàlisi que poden fer els especialistes 
en llenguatge sexista i parlant estrictament de 
feminisme i rols… No és contrariat pensar que 
algú que sintetitza les tradicions sense sentir la 
festa com ho fem les persones falleres, puga 
pensar-ho.

Les persones falleres i amb sentiment no deixen 
de ser més o menys sexistes o desigualitàries 
que l’evolució natural que han seguit la res-
ta de sectors. Des d’un punt de vista social tot 
ha canviat també a raó d’una lluita continuada 
de la Dona començant a les Universitats, Ajun-
taments, polítiques nacionals, internacionals i 
sindicals. En paral·lel les persones feministes si-
guen del gènere que siguen ho han traslladat a 
les seues cases. I aquest discurs per descomptat 
passa a les associacions falleres.

Volem mostrar un punt de vista positiu, ja que així 
ho sentim realment. Sense les dones, ara com 
ara, de cada una de les famílies que en formen 
part, aquesta festa no aniria avant. Necessitem 
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a totes les persones que pentinen i visten, les 
persones que cuinen, les que organitzen i creen, 
construeixen i pinten, compren i carreguen, fan 
discursos i paren taula, agranen el carrer i deco-
ren el monument, etc. i ara com ara no hi ha una 
sola d’aquestes accions que no fem en conjunt 
dones i homes, famílies i persones diverses que 
participen i gaudeixen amb llibertat de la festa.

I és que les falles a Xàtiva, han sigut molt de 
presidents i ara són molt de presidentes o jun-
tes gestores. Això vol dir que hem evolucionat 
tant en quant la societat i les persones ho han 
demandat, perquè som éssers socials i els nos-
tres cassals són una societat en xicotet, en el cas 
de la Falla Sant Jaume, prou xicoteta comparant 
els estudis i les conclusions que es feren sobre 
les Falles de València i de les que van extreure 
aquella polèmica sobre les ponències que es fe-
ren després en 2019.

En Conclusió, som dones, som persones, som 
diverses, som lluitadores i empoderades, no 
volem masclisme a la festa i evolucionem en la 
nostra mesura per a portar al món una societat 
millor i més igualitària… Seguirem treballant per 
un futur feminista com la resta de la societat! Es-
timem les Falles i així ho volem fer veure a totes 
les persones!
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L’any passat varem realitzar una memòria d’acti-
vitats que promouen la igualtat, realitzades du-
rant l’any:

Des de la nostra comissió i el punt de vista de 
diferents falleres que formen part d’ella i al més 
són professores, defensem que la base de l’edu-
cació en igualtat està en la formació d’una acti-
tud crítica des de la infància. No hem d’infrava-
lorar aquesta etapa, ja que des del naixement es 
constitueix la identitat de gènere de la persona, 
i s’estableixen els fonaments sobre els quals es 
desenvoluparà la personalitat de l’individu i els 
seus valors.

La millor manera de fomentar la igualtat és prac-
ticar amb l’exemple. De res serveix promoure el 
rebuig a la discriminació de gènere amb activi-
tats socioeducatives, si en el dia a dia no ens es-
forcem per transmetre’l amb els nostres valors, 
actituds i formes d’expressió. Per això, d’entre 
les diferents activitats que realitzem per a pro-
moure la igualtat, vàries van dirigides a xiquets, 
encara que també poden ser realitzades per 
adults.

No obstant això, volem deixar constància que 
en el nostre dia a dia intentem transmetre una 

IGUALTAT 2022
La comissió_

defensa per la igualtat en tot moment, des que 
el President Infantil tinga l’oportunitat de parlar 
en els actes oficials (i no sols la Fallera Major 
Infantil), al fet que com ja és tradició en la nostra 
comissió, el dia 16 de març optem per posar-nos 
llaços de colors tant homes com dones, de ma-
nera simbòlica per a reflectir que “els colors són 
colors” siga el sexe que siga el de la persona 
que els porte.

Com en tots els àmbits educatius, el reforç posi-
tiu té molta més força i ofereix millors resultats. 
L’atenció i l’afecte són el millor estímul perquè 
xiquetes i xiquets incorporen els valors d’igualtat 
en el seu desenvolupament, i per això pensem 
que l’activitat del conte o la “súper ella”  que 
vam fer són beneficioses per a aquest propòsit.

La realització de dinàmiques coeducatives i de 
foment de la Igualtat no han de ser una activi-
tat puntual, sinó formar part de la rutina diària, 
per això no basem les activitats que realitzem a 
únicament una setmana a l’any, sinó a tot l’any. 
Qualsevol activitat o joc pot ser l’escenari per-
fecte per a practicar la Igualtat d’oportunitats. I 
per aquesta raó, també incorporem murals com 
el CRE o actuació en cas de violència de gènere 
al nostre tabló de la falla.
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Des de la nostra comissió, vam realitzat les se-
güents activitats, dins del poc temps junts del 
qual vam poder gaudir a causa de la situació que 
hi havia i mesures de prevenció de la Covid-19:

 • Súper “Ella”: Des de la falla Sant Jaume vam 
proposar la següent activitat als xiquets que vol-
gueren participar, sigueren fallers de la nostra 
comissió o no.

La idea era donar visibilitat a la dona el dia 8 
de març fent que els xiquets completaren una 
fitxa amb una foto o dibuix de la dona a la qual 
triaren (fora actual, de fa anys, famosa o que tin-
guera prop, més una breu descripció sobre ella, 
contestant les 3 preguntes que els varem fer.

A més, el dia 11M vam fer un sorteig del llibre: 
“Dones extraordinàries que van canviar el món” 
entre totes les fitxes rebudes.

 • Coneguem a dones de la nostra ciutat que tre-
ballen per a les falles: Des de la comissió adulta 
vam fer una activitat que creiem molt important 
per a la ciutat i per a les dones:

Vam anar a diferents comerços de la ciutat amb 

els quals tenim relació o per ser proveïdors nos-
tres i vam voler fer una foto de les dones que 
treballen allí: Joieria, indumentària, perruqueria, 
maquillatge, sabateria, hostaleria i floristeria.

En el mural incluim les fotos i una breu descrip-
ció del que fan en el seu treball, i el pengem en 
el casal. És important conéixer a aquestes dones 
i valorar el que fan. 

 • En el llibret sempre incluim el cartell NO ÉS 
NO, i el de Protocol d’actuació contra les agres-
sions sexistes (que tenim penjat al suro de la fa-
lla). 

 • La roda de la dona. Es tracta d’una activitat 
en la qual comença una persona de la nostra co-
missió escrivint en stories de xarxes socials una 
frase o dibuix referent a la igualtat de gènere. 
Etiqueta a qui vol i a la falla, i així, anem com-
partint la roda/activitat entre tots i totes i donem 
visibilitat des de stories de Instagram de la falla.

 • Kahoot 8M: Es tractà d’una activitat en línia 
sobre les dones en les falles, tant de València 
com de Xàtiva. D’aquesta manera tant xicotets 
com majors jugaren aprenent: Són activitats que 
tracten des de falleres majors i les seues habili-
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tats (com per exemple Marina Civera que toca 
un instrument musical), a pirotècnia, o fins i tot 
el terme “donassa” inclòs en el DNV al desem-
bre de 2020.

 • Conta’m un conte a l’inrevés. En l’actualitat, 
existeixen multitud de contes no sexistes dis-
ponibles que poden utilitzar-se per a aquesta 
dinàmica. Aquest és un exemple: El príncep 
Cendrós. 

Una vegada llegit el conte, proposarem que els 
xiquets expressaren quines idees els suggereix 
el conte i quina és la moralitat. Preguntem: Nor-
malment llegim contes com aquest? Com solen 
ser els contes tradicionals?

Organitzem un concurs de contes no sexistes, 
en el qual cada participant pot presentar un relat 
de tema lliure que fomente la igualtat d’oportu-
nitats i evite els estereotips de gènere.

Mentre redacten el conte, els ajudem a diferen-
ciar quins personatges o actituts poden consi-
derar-se sexistes. Una vegada redactat el text, 
es poden afegir il·lustracions o dibuixos per a 
decorar-lo, sempre evitant els rols tradicionals 
de gènere.

El premi serà incluoure el seu escrit en el llibret 
de l’any següent.

 • El dia 8M no sols posem el nostre cartell per 
a donar visibilitat al dia que celebrem, sinó que 
optem per posar un collage amb les fotos de 
les dones que tant treballen per i per a la nostra 
comissió: Junta Gestora, Fallera Major i Junta 
Executiva
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 • La quota de la dona és més barata que la de 
l’home, tenint en compte les despeses de les 
dones amb els vestits i complements fallers de 
dona són més cars que els dels homes, així in-
tentem igualar una mica aquestes despeses de 
més i compensar-les de cara a la festa.

 • Cada vegada que celebrem un menjar en el 
casal ens repartim per igual les tasques de cuinar 
i muntar/arreplegar les taules, de manera que el 
menjar unes vegades el fan dones i altres vega-
des és el torn dels homes. D’altra banda, per a 
preparar i recollir les taules després de menjars i 
sopars el que fem és un sorteig de tots els fallers 
per a repartir-nos els dies.

 • Independent del monument de cada any, el 
delegat de decoració de monument juntament 
amb la nostra fallera María Prats organitzen una 
activitat entre febrer i inicis de març per als infan-
tils demanant que facen alguna manualitat per 
a la decoració. A l’hora de muntar-la al voltant 
del monument, sempre la decoren al costat del 
missatge d’igualtat de gènere que vulguen do-
nar cada any. Esperem que ens visiteu enguany 
i vegeu com ens queda! :)
 
 • El dia de la plantà decorem el carrer on tenim 
el casal i plantem el monument, amb bandere-

tes de la comunitat valenciana, a més, hem pre-
parat banderetes en les quals posa “Igualtat de 
gènere” “Igualtat fallera”, i dibuixos d’homes i 
dones units.

 • En el nostre casal hi ha un tauler d’anuncis que 
té una “guia de conceptes bàsics d’igualtat per 
a xiquetes i xiquets”. 

 • Extra extra! Sabies que entre els 13 CRE (Con-
sumidor Reconegut com a Expert) de la nostra 
comissió, hi ha 4 són dones i 1 xiqueta? Per això, 
en el tauler d’anuncis del nostre casal tenim una 
espècie d’orla amb les fotos de tots. Deixem de 
pensar que únicament són homes els que po-
den fer un ús correcte i reconegut de la pólvora!
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El príncep Cendrós no semblava un príncep, 
perquè era baixet, pigós, brut i prim. Tenia 
tres germans grandullons i peluts que sempre 
es burlaven d’ell. Estaven sempre en la “Disco 
Palacio” amb unes princeses que eren les seu-
es núvies. I el pobre Príncep Cendrós sempre a 
casa, neta que et neteja el que ells embrutaven.
- Si poguera ser fort i pelut com els meus ger-
mans! – pensava al costat del foc, cansat de tre-
ballar.

El dissabte a la nit, mentre llavava calcetins, una 
fada coxambrosa va caure per la ximenera. - Es 
compliran tots els teus desitjos- va dir la fada.

- Zis Zis Bum, Bic, Bac Botxe, aquesta llanda 
buida serà un cotxe. Bif, baf bom, bo bo bas, a 
la discoteca aniràs! - Això no marxa! – va dir la 
fada. Havia creat un cotxe de joguet diminut, i el 
príncep no s’havia mogut de la cuina...
- Dit de rata i ull de tritó salvatge, que els teus 
parracs es convertisquen en un vestit! –cride la 
fada, però només va aconseguir un ridícul vestit 
de bany de ratlles per al príncep.
- Bé...ara compliré el teu desig més important. 
Seràs fort i pelut de gom a gom!
I vaja si era un Cendrós gran i pelut: s’havia con-
vertit en un mico! - *Jope! – va dir la fada-. Ha 
tornat a fallar, però estic segura que a mitjanit 

es trencarà l’encanteri… Poc s’imaginava el Prín-
cep Cendrós que era un mico gran i pelut per 
culpa d’aquell error. Ell es veia tan bonic! I així 
va anar corrent a la discoteca.

El cotxe era molt xicotet, però va saber traure-li 
profit. Però en arribar a aquella disc de prínceps, 
era tan gran que no passava per la porta! I va 
decidir tornar a casa amb autobús. En la parada 
hi havia una princesa molt bonica.

- A quina hora passa l’autobús? – va grunyir, es-
pantant a la princesa.

Per sort, van donar les dotze i el Príncep Cendrós 
va tornar a ser com abans. La princesa va creure 
que l’havia salvada espantant a aquell mico pe-
lut -Espera!- va cridar ella, però el Príncep Cen-
drós era tan tímid que ja havia arrancat a córrer. 
Fins va perdre els pantalons! Aquella Princesa 
va resultar ser la rica i bella Princesa Lindapas-
ta. Va dictar una ordre per a trobar al propietari 
dels pantalons. Prínceps de llunyanes terres van 
intentar posar-li’ls, però els pantalons es retorça-
ven i ningú ho aconseguia. Com era d’esperar, 
els germans del Príncep Cendrós es barallaven 
per provar-li’ls - Que li’ls prove ell, -va ordenar 
la princesa, assenyalant al Príncep Cendrós - Est 
mequetrefe no podrà posar-li’ls- es van burlar 



236

els seus germans... però ho va aconseguir! La 
Princesa Lindapasta se li va declarar al punt. El 
Príncep Cendrós es va casar amb la Princesa Lin-
dapasta i van ser rics i feliços per sempre. La 
Princesa Lindapasta va parlar amb la fada dels 
tres pelut... i aquesta els va convertir en fades 
domèstiques. I d’ara en avant, els va tocar fer les 
labors de la casa, per sempre.

CONCEPTES BÀSICS D’IGUALTAT PER A XI-
QUETES I XIQUETS

Existeixen diverses guies i diccionaris disponi-
bles on es poden consultar conceptes i termes 
relacionats amb la Igualtat d’oportunitats i la 
coeducació. Ací s’expliquen els que des de la 
nostra comissió es consideren els més impor-
tants:

Coeducació
Educació integral de xiquetes i xiquets al marge 
del gènere femení o masculí. És una educació 
en igualtat i per a la igualtat, partint del fet de 
la seua diferència de sexe, però sense tindre en 
compte els papers que se’ls exigeix complir des 
d’una societat sexista.

Corresponsabilitat domèstica
Repartiment equitatiu de les responsabilitats 
entre dones i homes.

Discriminació de gènere
Situació de marginació sistemàtica cap a les 
dones, està profundament arrelada en la socie-
tat patriarcal. Implica que no s’atorguen iguals 
drets, responsabilitats i oportunitats a homes i 
dones.

Estereotip sexual
Construcció cultural que un grup o una societat 
assigna a homes i dones, establint per a cada 
sexe diferents papers, actituds, comportaments 
i característiques.

Gènere
Construcció cultural segons la qual s’assigna a 
les persones determinats papers, ocupacions, 
expectatives, comportaments i valors pel fet 
d’haver nascut dones o homes.

Igualtat de gènere
Igualtat de drets i oportunitats entre dones i ho-
mes suposa l’absència de tota discriminació, di-
recta o indirecta, per raó de sexe.

Igualtat d’oportunitats
La igualtat és un dret que implica que tots els 
éssers humans han de tindre les mateixes opor-
tunitats per a aconseguir equivalents condicions 
de vida en l’àmbit personal i social, indepen-
dentment del seu sexe, ètnia, religió, opinió o 
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qualsevol altra condició.

Llenguatge sexista
Ús del llenguatge que utilitza exclusivament 
o majoritàriament un dels dos gèneres (habi-
tualment el masculí) per a referir-se a tots dos. 
Aquesta forma de llenguatge exclou sistemàti-
cament a un dels dos gèneres i fomenta la dis-
criminació.

Masclisme
Conjunt d’actituds, conductes, pràctiques so-
cials i creences destinades a justificar i promoure 
el manteniment d’actituds discriminatòries con-
tra les dones, així com contra aquells que tenen 
comportaments de tipus femení no sent dones.

Prejudici
Idea basada en estereotips socialment adquirits, 
i que culturalment és acceptada com a veritat. 
Implica l’elaboració d’una opinió sense abans 
tindre cap experiència directa o real, per la qual 
cosa està íntimament relacionada amb la discri-
minació.

Rols de gènere
Actituds, capacitats, comportaments, funcions 
socials i limitacions diferenciades per a homes i 
dones, adquirides socialment per mitjà de la so-
cialització i l’educació en un entorn determinat. 

Arriben a considerar-se com a naturals malgrat 
tindre un origen cultural.

Violència de gènere
Tot acte de violència sexista que té com a resul-
tat possible o real un mal de naturalesa física, 
sexual, psicològica, incloent-hi les amenaces, la 
coerció o la privació arbitrària de la llibertat de 
les dones, siga en la vida pública o en la privada.
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Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia
la riquesa que atresora,

i es la veu de l’aigua càntic d’alegria
al compàs i al ritme de guitarra mora…

Paladins de l’art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, sultana, tons jardins extenen
un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

penjen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant resso,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians: en peu alcem-se.

Que nostra veu
la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!

¡VISCA! ¡¡VISCA!! ¡¡¡VISCA!!!

Himne
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HORA: 14:00H
LLOC: EL MONCHO

Gran mascletà pel 50 aniversari de les comissions 
Raval i Sant Jaume
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L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
FALLA SANT JAUME

AGRAEIX LA COL·LABORACIÓ DE TOTES LES PERSO-
NES I EMPRESES

QUE FAN POSSIBLE AQUEST LLIBRET.

GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A SEGUIR FENT FALLA!!!
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LA FALLA SANT JAUME HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA DE 500€ PER 

LA CONVOCATÒRIA DE 2023
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COL·LABORADORS
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    677.34.98.64
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