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Eclecticisme és un estil mixt en les 
belles arts, que pren els trets de di-
verses fonts i estils, combinant-los 
i mesclant-los de forma sovint 
contraposada, arribant a formar-se 
un tot orgànic. El terme descriu la 
combinació d’una varietat d’in-
fluències, principalment d’elements 
d’estils diferents de l’arquitectura, la 
pintura i les arts gràfiques i visuals. 
CRIATURA DOLCÍSSIMA
 
1
Criatura dolcíssima - que fores
la sola riba forta, un deix d’idea,
la mà que entre les meues perdu-
rava!
Criatura dolcíssima o miracle
total o prosperada llum - que fores
grat de llavis pertot i branca 
exempta!
Criatura dolcíssima i fondària
i visitació de mots atònits
i pietat complida i cim - que fores 
...
 
 
2
Eres així com et recobre i jure?
Ja no ho sé. Cada instant, bus-
cant-se objecte,
t’adjudica diversa retirança.
Eres? Ets! Ets així! Tot jo t’hi obli-
gue.
I així, i així, i així! Oh l’inventari
de lloances que en faig, oh ardents 
successos!

Concorren a invocar-te, i t’enun-
cien,
unes últimes forces de tristesa.
En elles he escollit bandera i ala.
 
 
3
Era tardor, un temps sense solatge,
estrany de cansaments, que em 
retenia
entre roses inertes, entre exili.
Vingueres. Flabiols i cobejança
i caderneres deien la sorpresa.
Fou un començ de faules vencedo-
res.
I vaig saber l’amor: un lloc de 
messes
i tu, ah i tu com un repòs, com una
sobtada companyia inajornable!
 
 
4
Érem hostes del bes i la insistència,
uns territoris radiants, els únics,
i argument negador de la nostàlgia.
A força d’alegria, vam obrir-nos
més càlids privilegis: la mateixa
veu per als dos, sang dura, al.lego-
ries.
Establírem el món sota la nostra
perfecció. Duràvem, prosseguírem.
Fidel, el món du encara aquell bé 
gràcil.
 
 
5
No sé si m’estimaves: t’estimava

L’Eclecticisme és un estil mixt en 
les belles arts, que pren els trets de 
diverses fonts i estils, combinant-los i 
mesclant-los de forma sovint contra-

posada, arribant a formar-ne un tot orgànic. 

El terme descriu la combinació d’una varietat d’in-
fluències, principalment d’elements d’estils diferents de 
l’arquitectura, la pintura i les arts gràfiques i visuals.
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aquest goig sense gest, si pregun-
taves
a quin afany m’assemble o a quin 
tigre.
 
 
10
Record et dius, amor, record o 
vetla,
i distància estesa des dels braços,
et dius clima de set, et dius silencia.
Record et sent, amor, en cada tebi
naixement d’un record, i edat 
excelsa,
i en cada vena meua i desvalguda.
Record o espina lenta, amor, et 
pense,
i secreta estatura de la vida,
dins de l’amor, amor, on visc enca-
ra.

i això era tot, i això era prou, i els 
dies
obraven per a mi racons tendrís-
sims.
T’estimava amb les hores i amb el 
somni,
i et cantava, i passaves, i abril queia,
i et sabia ma carn meravellada.
Sí, t’estimava lentament i sorda.
Com s’estimen les coses marcesci-
bles.
Com s’aprèn l’idioma de l’absència.
 
 
6
Tenies 19 anys, i a punt la joia,
i esperança de mi en les teues 
galtes.
Jo t’intentava noms o altres carí-
cies.
Vàrem recórrer, junts, tots els 
designis
d’un espai de coloms, les destinades
nits al respir a mitges, la ventura.
I què no redimien nostres cossos?
Eren purs blanament. Provant llur 
glòria
la forma del retorn els adoptava.
 
 
7
Vindrà l’hora de veure dins els 
versos
i algú dirà de mi: heus ací un home
que moria allarat en clars abismes.
I algú dirà també: heus ací, sota
l’afer minuciós de les paraules,

un deliri que cou, un risc de gleva.
¿Però no hi trobaran ta pau, tos 
muscles,
la teua olor completa, pene-
trant-me?
No li llegiran ton nom amb un bell 
pànic?
 
 
8
Mira com regracie a Déu aquella
ocasió de càntic i memòria,
hui que ton rostre ocupa el fons 
dels llibres.
La nit tan gran, la falda on es recli-
nen
les meues voluntats de tu, n’accepta
una altra més, la d’ara, adolorida.
Tota l’ànima junta ve a trobar-s’hi.
I és com si es descobrís senzilla, 
dreta,
enmig de tanta passió que em 
passa.
 
 
9
Una amor perpetrada en l’agonia
i de mirra i escalf, amor, et guarde,
i l’alt agraïment en què madure.
Art de fervor és mon treball d’es-
pera,
perquè ja t’he tingut; i cure amb 
somnis
la casa transcendent on em deixa-
res.
I et guarde plenitud. Vindria a dir-
t’ho
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salutació

F
alleres, fallers, veïnes i veïns, ja estem a les portes de la setmana gran de 
les festes Josefines. Unes festes que estem esperant tot l’any. Aquest any 
som 3 fallers molt joves els que formem la Junta Gestora en la nostra 
comissió i ens agradaria convidar-vos perquè 

Aquest any hem tornat a apostar per artistes de primer nivell. La parella de 
Xàtiva Venancio Cimas i Francis Guerrero (Quina calor fa en falles) realitzarà 
el monument gran. Mentre que l’artista de València Mario Pérez farà la falla  
infantil. Com ja és d’habitud, tots dos monuments competiran en la secció 
primera. 

Encenem el tro d’inici a les Falles 2023!
Visca la Falla Molina Claret!

gaudiu de la festa, 
balleu amb la nostra música de banda, 
vibreu amb la nostra despertada i les sonores mascletades,
vos endinseu en la cultura i
vos deixeu portar per l’art, la sàtira i tradició que cada any 
envolta el nostre encreuament de Gregorio Molina-Pare 
Claret.

Aitor José Cucarella i Vidal, Sergio Osma i Madrigal i Marc Hervás i Andrés
Membres de la Junta Gestora de l’exercici 2022 - 2023



El Ritu del Foc en 
l’entrada a la Primavera



La il·lusió per a treballar en la falla del pròxim any.       
 Perquè per a nosaltres l’art, la sàtira i la creativitat 

són inherents en la nostra ànima. Per això diem que...
I a partir d’aquest moment renaix...



En el 
precís instant 

de complir 
aquesta 

ineludible 
obligació    

de cremar 
allò que 

es criticat
 a través d’un 

monument 
artístic...



Molina
Claret 
2023

Secció primera

Menú 
del dia
Venancio Cimas i 
Francis Guerrero,
“Quina calor fa
en falles”

Guillem Alborch

Lema:

Artistes:

Crítica:



Els de Molina-Claret
volem agrair el treball
que Xavier Herrero ens ha fet
ple d’Enginy i Crítica Local.

Quasi deu anys menjant paella
amb el genial artista.
I enguany canviem a la parella
que formen Guerrero i Cimas.

Fa anys que estan batejats
com “Quina calor fa en Falles”.
Són dos artistes locals, 
que han passat per mil batalles.
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Si de paraules boniques
ens podem alimentar
ací teniu unes rimes
que les podeu recitar.

Els entrants són plats lleugers
que obrin la gana a l’instant.
I són rimes ben senzilles
d’assumptes municipals.

Els primers i els segons plats
sempre són més consistents.
Menja a poquet i mastega
els diversos ingredients:

Enveges, protagonismes,
amb un xic de mediocritat
i tèrbols antagonismes
a la Casa de la Ciutat.

Les postres són el remat
fets de pasta de felicitat.
Manca d’estima i amistat,
tendresa i solidaritat...

Conclusió:
Tria el menú que vulgues
i elabora-te’l tu mateix.
A Xàtiva hi ha prou trifulgues,
tan de carn com de peix.

És
 l’

exp
lic

aci
ó d

el 
cad

afa
l

un
 M

enú
 de

l D
ia,

 lo
cal

.

El cuiner professional
artista en el seu ofici,
fa una cuina passional
sense trampes ni artifici.

En la mà dreta du un polp
amb tentacles xucladors.
D’ací i d’allà pega un colp
IBI, Aigua, Fem i COR.

Revoltada la gallina!!!
A punt de ser desplomada
amb sal i pebre la cuina,
la fa ben condimentada.

Escarotada com nosaltres
quan la llibreta ens toquen, 
ens cobren un munt de taxes...
i després fan el que volen.

El cuiner en la mà esquerra
du la Carta del Menú
amb bon criteri aconsella
el millor plat per a tu.

Cada grup, cada taula,
vol un menú variat,
Roig, Blau o Ataronjat...
Com el Ple Municipal.

Triar el menú principal,
és com distribuir diners
del pressupost municipal,
cada grup té un interés.

Com el PP d’altres temps
blanc i blau l’han pintat.
Volem tirar del mantell,
per si hi ha gat amagat!!



1a escena. Entrants

Cavallers, va de la cuina!!!
Vagen parant la oïda!!!
Com res encara està assolit,
la falla quedarà redona,
si enguany tornem a incidir,
en defensa de la Dona.

Abans de ser pare, pensa:
És cosa de dos la criança!!
I si ets pare o mare soltera,
buscat una ajuda a casa.

Són les tasques compartides, 
Si ho fa la mare, també el pare.
Donar el menjar als menuts,
abans de començar tu.

Amb potets i biberons
mil volantins faràs.
Com ho fan els regidors
amb diners municipals.

2a escena. Primer plat
Ens trobem 
un Primer Plat
de Cuina de proximitat 
És la dieta mediterrània,
productes que dona el camp.
Diu la crítica culinària:
“Cuina de proximitat”.

Per menjar-se un tros de carn
o un peix amb condiment,
són les espècies picants,
dels bons plats el condiment.

Per saber-ho tot  a l’instant, 
amb la premsa i ràdio local
pots seguir l’actualitat
que a l’Ajuntament s’ha cuinat.

Més d’un ha de tragar,
com el porc es menja tot.
I li costa interpretar,
davant la premsa el paperot.

Ara menge arròs al forn,
ara em fot una paella.
Són els millors del món,
els productes de València.

Regidors del consistori,
tots teniu fam vertadera!!
I encara que ho dissimuleu,
voleu entrar en cullera.

Com als restaurants xinesos 
a la Casa de la Ciutat,
barrejant-ho amb adreços, 
en lloc de conill, donen gat.

Com ens l’han clavat
després de cuinar un pacte!
Xàtiva és una ciutat,
que camina sense projecte.



3a escena. Segon plat

Condimenta-ho de seguida
Donant-li salsa a la vida.

A ningú li fa fàstic 
de matí pegar-li tralla.
Els valencians som els màxims
bevedors de cassalla. 

És millor un poc picant!
Si el plat vols alegrar,
per a ser original,
salsa hauràs de posar!

Any rere any se celebra
un concurs per a ciutats
on Xàtiva no interessa...
O, és que som segon plat?

S’han presentat moltes voltes
per ser Capital Cultural,
amb carència de projecte,
que ens poguera il•lusionar.

“Som els primers en l’eixida”
La regidora ens diu.
I li guanyen la partida
projectes més atractius.

Li han posat salsa adient
al projecte presentat.
I nosaltres ens quedem,
veient com ens van passant.

4a escena. Postres
I després del segon plat,
les postres hem esperat
Escoltant les nostres dites,
i seguint les tradicions,
recordem que en esta, 
vida a ningú li amarga un dolç.

Han de ser prioritat,
economia i ocupació.
Sense deixar de costat
Cultura i educació.

Per a tots els valencians 
el nostre xef ha creat
un postre original
que a tots entusiasmarà.

Sense fer grans esforços
en tot dinar i sopar,
les postres solen ser dolços
que tot el món vol tastar.

Però quan tens il•lusió
amb allò que es fa esperar.
Pot deixar de ser dolç
i convertir-se en salat.

La mare sempre ho deia, 
sempre ho anava dient,
els dolços donen vida 
i reviscolen a la gent.

Tenim figues albardades i carabassa torrà,
com ens canta per Nadal el nostre Dani Miquel.
Torrons, coques cristines, panfígol i massapà,
rubiols i Orelletes, anisets i polvorons,
tonyes i monjàvenes, tortells i flaons.



Res no m’agrada tant  
com enramar-me d’oli cru  
el pimentó torrat, tallat en tires. 

Cante, llavors, distret, raone amb l’oli cru, amb els 
productes de la terra. 

M’agrada molt el pimentó torrat,  
mes no massa torrat, que el desgracia,  
sinó amb la aquella carn molla que té  
en llevar-li la crosta socarrada. 

L’expose dins el plat en tongades incitants,  
l’enrame d’oli cru amb un pessic de sal  
i suque molt de pa,  
com fan els pobres,  
en l’oli, que té sal i ha pres una sabor del pimentó 
torrat. 

Besprés, en un pessic  
del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa,  
agafe un tros de pimentó, l’enlaire àvidament,  
eucarísticament, 

Me’l mire en l’aire.  
de vegades arribe a l’èxtasi, a l’orgasme. 

Cloc els ulls i me’l fot.

No hi ha millor conclusió 
que el poema del pimentó

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
Horacianes (dins Les pedres de l’àmfora), 1974

5a escena. Café i Infusions
Les infusions calentes
poden resultar dolentes.
Plenaris i reunions
on ixen a garrotades.
Ací servim infusions 
que són d’allò més variades.

El Rus no es “tallava un duro”
Ho deia ben clar a la premsa:
“¡Café, copa y puro...
y mujeres!” (las nuestras).

Eren el goig i alegria
les que abans han imperat.
I ara passen nit i dia,
en la porta del jutjat.

Ens enganyaven com xinesos, 
amb contes i faules mil.
Barrejant-ho amb adreços,
donant-nos gat per conill.

Aprendre dels errors d’abans
quant governaven els altres.
Mirant sempre endavant.
i amb trellat fent cada acte.

Que no importa com comença
qualsevol legislatura.
Si no, més bé, com acaba 
i si s’ha estat a l’altura.

Arrop i talladetes 
i coquetes de sagí,
pilotes ensucrades, 
coques fines i arnadí,
pastissets de moniato, neules,
casques i bunyols,
confits o peladelles, rosegons o 
carquinyols.

Tenim figues albardades 
i carabassa torrà,
torrons , coques cristines, 
panfígol i massapà
rubiols i Orelletes, 
anisets i polvorons,
arnadí i monjàvenes, 
tortells i flaons.
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Com haureu vist en les pàgines anteriors, enguany la nostra falla va so-
bre La Cuina i, quina casualitat, el millor cuiner que Xàtiva ha donat 

al món ha sigut faller de Molina-Claret des de ben menut. Tant ell com 
els seus amics de joventut van formar part de la falla del seu barri des que 
eren xiquets. José Oltra, Jorge Pascual, Eladio Tudela, Pedro Roca, Ximo 
Vidal, José Pastor, Fele Miralles, Vicedo, Mallea, Costa i tants altres... 
Quants berenars, cavalcades infantils, vesprades jugant a la plaça Pin-
tor Guiteras...! Quants dinars al casal, despertades, nits de festa...! Diuen 
que cadascú, on siga que estiga vivint ara, sent que pertany al lloc on va 
passar la seua joventut, i per a Vicente la falla significa part de sa casa. 

Vicente, després de tants anys fora de casa, 
què significa per a tu aquella època del Para-
dor La Nit, la falla, el teu barri...?

Tot. Pera mi significa tot. Imagineu-vos 
què pot significar per a un xaval de dèneu 
anys deixar sa casa per a estudiar el que 
l’apassiona i llaurar-se un futur i no tornar 
mai al lloc on va viure tan plenament la in-
fantesa i la joventut. Eixe és el meu cas. 

Per a mi eixa etapa és molt importat. Jo la 
veig com un triangle. Per una part, està la 
meua família. Nosaltres som una pinya, ma 
mare i les meues germanes, sempre hem es-
tat molt units i continuem estant-ho. Quasi 
tots els diumenges vaig amb els meus fills i 
la meua dona a dinar a Xàtiva o a Bixquert. 
Potser la distància ha fet que estiguem molt 
units. Les altres dos potes del triangle for-
men part del passat, però sempre les tinc 
presents: una seria el bar mateix, el Parador 
La Nit. Ramón i Pepe, els cambrers, obrint 
a les 5:30 h del matí, ma mare cuinant i, al 
front de tot, les meues germanes... Tanta 
gent que va passar per allí, tants clients de 
sempre, tanta gent del barri i de la falla. Eixe 
racó a prop de la finestra on a migdia troba-
ves Roca, Kini, Timoteo, Rafiues, Quique i 
Jordi Climent... fent-se la cervesa, parlant de 

Hi ha una altra part important 
en tota aquesta història: l’en-
tranyable Parador La Nit. Al 
bar-restaurant dels seus pares, 

Ángeles Vergara i Vicente Patiño, un grup 
de veïns del barri, allà pel maig de 1976, van 
decidir formar una falla. Allí es feren les pri-
meres reunions, allí va quallar una idea, allí 
nomenaren president Vicent Soler... El lloc 
que va ser el bressol de la nostra comissió, 
també ho va ser per a Vicente Patiño Verga-
ra, un xiquet despert i jovial que va nàixer 
l’any 1977, tot just quan Molina-Claret va 
plantar la seua primera falla. 

D’aleshores ençà, aquell jove que col•lec-
cionava receptes de cuina del diari Levante, 
en una època en què els xiquets de la seua 
edat no pensaven en eixes coses, s’ha con-
vertit en un professional de prestigi en l’àm-
bit culinari. 

La setmana abans de Nadal, visitàrem 
Saiti, el restaurant de Vicente Patiño a la 
ciutat del Túria. Era un dimecres a migdia, 
dinàrem excel•lentment, gaudírem, rigué-
rem, ens emocionàrem... Vicente ens va re-
galar una vesprada dins de la seua apretada 
agenda. Transcrivim ací aquella conversa 
inoblidable.

Vicente Patiño

Per Neus Alborch
i Mallol

Del Parador La Nit... a Master Chef

Imatge cedida per Restaurant Saiti, drets reservats.

El millor ambaixador de Molina-Claret als millors fogons del país.
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La veritat és que em vaig emportar una 
sorpresa, perquè em van donar suport des 
del primer moment. Buscàrem una escola 
que fora la millor per a estudiar, i vam es-
collir l’Escola de Turisme de Gandia. Mon 
pare es va fixar molt en el professorat i ma 
mare em va dir: “Si vols dedicar-te a açò, has 
de tindre sempre present que aprendràs per 
a intentar ser el millor. Si fas un ou fregit, 
que siga el millor ou que ningú haja cuinat 
mai.” I eixe consell de ma mare m’ha servit 
de molt, pel que fa a l’autoexigència que 
hem d’aplicar-nos si volem aconseguir algu-
na cosa en la vida. Allí, a Gandia, vaig fer 
les tres especialitats possibles: cuina, sala i 
postres. Vaig aprendre molt i tinc molt bons 
companys d’aquella època, com Ricard Ca-
marena.

I després, com va ser la teua entra-
da en la cuina professional?

No sé si dir que vaig tindre 
sort o que la vaig buscar amb 
dedicació i constància. Van ser 
uns anys de passió i aprenentat-
ge molt bons per a mi. Primer, 
vaig fer les pràctiques a La Seu 
de Moraira, on vaig formar part 
d’un equip que va aconseguir una 
Estrella Michelin. També vaig estar a 
Màlaga al Café de París i, finalment, vaig 
aterrar a Astúries, amb vint-i-pocs anys, a 
Casa Marcial, on vaig cuinar amb Nacho 
Manzano al front,  amb un equip de dos Es-
trelles Michelin. Al mateix temps, va ser una 
època en què vaig viatjar molt i vaig visitar 
molts restaurants de referència. Em vaig gas-
tar molts diners, però calia estar a l’última i 
veure què feien els meus col•legues, seguir 
aprenent per a ser un bon professional. Tam-
bé va formar part de l’aprenentatge la lectura 
sobre cuina i anar a congressos. Al principi, 
anava com a oient i, als pocs anys, vaig aca-
bar anant com a ponent.

Per aquell temps vas rebre el premi al Cui-
ner Revelació d’Espanya. Com va ser allò i 
què va suposar per a tu?

Uff...! Moltíssim, va suposar moltíssim. 
Un boom molt mediàtic. Positiu i negatiu. 
Vos explique.

Sobre l’any 2005, vaig decidir tornar cap 
a València i vaig entrar a treballar al restau-
rant Sal de Mar, de Dénia. En eixe moment, 
la premsa ja es fixava en mi, i en 2007 em 
convidaren a assistir al Madrid Fusión com 
un dels cuiners per a participar en el Show 
Cooking. Tot va eixir bé i em donaren el pre-
mi al Cuiner Revelació d’Espanya. A partir 
d’ahí, la meua trajectòria professional va pe-
gar un salt qualitatiu. Imagineu-vos el que 
significa per a un jove de vint-i-pocs anys 
que li donen aquest premi. Vaig ser protago-
nista en premsa, ràdio i televisió. Molts em-
presaris es posaren en contacte amb mi per 
a contractar-me. No arribava a ser com un 
jugador de futbol de moda, però quasi. Clar, 
tu et sents el rei del món, però la meua dona 

Alicia sempre ha estat ahí i em va ajudar 
a posar els peus a terra perquè fera les 

coses a poc a poc i seriosament.

Poc després aterres a València 
amb Óleo. Conta’ns com va ser 
aquella experiència?

En un principi, molt bona. 
Quan estava treballant a Dénia, 
vaig rebre l’oferta d’uns empre-

saris d’obrir a València un restau-
rant on jo seria soci i responsable 

de cuina. El local estava davant de les 
antigues drassanes del port de València. 

Vam tindre uns anys molt bons, ho reconec, 
però a partir de 2008, quan vingué la crisi 
econòmica, l’hostaleria ho va notar més que 
ningú. Amb el temps, començaren els pro-
blemes econòmics i els meus socis es van 
desentendre del negoci; al cap i a la fi, era 
gent de negocis que no entenia com jo el 
compromís que hi ha darrere d’un projec-
te, mentre jo era la cara visible d’Óleo per a 
tot. També per als pagaments als proveïdors. 
Així és que vaig decidir tancar el restaurant i 
aquella etapa. El cost personal i econòmic va 
ser molt alt. Vaig eixir avant gràcies als meus 
fills i la meua dona, una altra vegada la famí-
lia, i també gràcies als amics. Vaig estar un 
any de pausa que em va servir per a reflexio-
nar, per a reinventar-me... i em vaig refugiar 
en el running, eixia a córrer tots els dies pel 
jardí del riu Túria i em va ajudar molt. Va 
nàixer Álvaro, el meu fill major, i també em 
va eixir la possibilitat de fer docència i ho 

la falla i arreglant el món. L’última part, com 
no, seria el barri, la falla i els meus amics; 
tot és part de la meua joventut. Sé que hi ha 
coses d’aquells anys que ja no tornaran, però 
tot forma part dels meus sentiments, sempre 
ho tinc present, per això jo soc el mateix per 
als meus amics i ells els mateixos per a mi 
encara hui en dia. No hem canviat. Fa quasi 
trenta anys que aquells moments han passat 
i jo vos puc assegurar que estic ahí per al 
que faça falta, mai vull que pense la gent que 
se’m pot haver pujat l’ego, al contrari.

Portes el cognom Patiño. Ja sabem que 
vens d’una família amb tradició hostalera... 
Com se’t desperta l’afició per la cuina, no 
atenent al públic sinó darrere dels foguers?

Està clar que la dedicació de la meua famí-
lia a l’hostaleria ha estat determinant, però 
la veritat és que em vaig adonar que tenia 
vertadera vocació per la cuina quan esta-
va fent el servei militar. Jo vaig fer la mili a 
la marina i em donaren el destí de cuiner; 

primer, vaig estar en capitania de Marines i 
després em van traslladar a València, a Sant 
Joan de la Ribera, on vaig poder entrar con 
a cambrer d’oficials. Em va vindre molt bé 
perquè era on volia estar, estava una setma-
na servint i una altra de permís a casa, i així 
podia estar al Parador La Nit, ajudant ma 
mare.

El cas és que quan ja portava uns mesos 
servint, com a cap de sala, em picava la cu-
riositat d’entrar a la cuina i arromangar-me. 
Els oficials no menjaven el mateix que la res-
ta de soldats, era una cuina més cuidada i 
veia unes elaboracions molt interessants. Jo 
sempre he dit que si no haguera fet la mili 
potser hui no seria cuiner, perquè, arran 
d’allò, quan vaig acabar ja estava al cent per 
cent al parador i li vaig plantejar a ma mare 
Angelines que volia estudiar cuina. 

Fa trenta anys no era com ara. Que un xic 
de dèneu anys volguera ser cuiner... Què et 
va dir la teua família? 

Dalt, a la dreta: 
Amb alguns 
dels amics de la 
falla, abans de 
la despertà del 
17 de març de 
1997.
 
A l’esquerra: 
Abans d’eixir 
del casal amb 
el vehicle del 
Ral·li Humorístic. 
Febrer de 2000.

Vicente 
Patiño amb 

la seua mare 
Ángelines, al 

centre, i les 
seues dues 
germanes 
Ángeles i 

Ana, darrere 
de la barra 

del Parador 
La Nit. 

Primavera de 
1996.
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vaig acceptar, perquè sempre m’ha interes-
sat. Així que vaig estar un temps al Centre de 
Desenvolupament Turístic de la Conselleria 
de Turisme impartint classes de cuina. Un 
període molt enriquidor per a mi, al qual no 
descarte tornar en un futur.

Com naix Saiti, el teu actual restaurant?

Durant aquells anys, molta gent em deia 
que havia de muntar algun restaurant 
propi, que a València feia falta el 
meu nom com a referent, però jo 
encara no estava preparat psi-
cològicament, després del bac 
d’Óleo. Tant van anar dient-
m’ho que, en eixos anys, vaig 
anar rumiant la idea d’un nou 
projecte en el qual els únics 
responsables fórem Alicia i jo. 
Trobàrem aquest baix del ca-
rrer Na Germana, al centre de 
l’Eixample de València i vam veure 
possibilitats. Finalment, inauguràrem 
Saiti el 14 de febrer del 2014, dia dels 
enamorats. Podreu imaginar-vos per què el 
nom de Saiti, en homenatge a la ciutat on 
vaig nàixer, però el que la gent no sap és que 
tot el disseny, la decoració i materials del lo-
cal estan fets per gent de Xàtiva. Vaig voler 
que fora així.

Quin tipus de cuina fas en Saiti?

Ha anat variant des del principi fina a 
l’actualitat. Ja han passat huit anys i el meu 
equip i jo hem evolucionat. En un principi, 
començàrem a fer una cuina de producte 
mediterrani molt cuidada, però informal. 
Després, el client mateix em demanava 
que fera una cuina més d’avantguarda 
i elaborada com abans, però jo em re-
sistia un poc, perquè volia treballar 
tranquil i sense la pressió del com-
promís d’estar a l’última. Ara han 
passat els anys i ens hem convertit 
en un gas-
tronò-
m i c 

de referència molt exclusiu, amb poques 
taules i un exquisit servei. Tinc un gran 
equip de cuina i treballem amb bon ambient 
i compenetració. D’això estic molt orgu-
llós. No hem d’oblidar que açò és com una 
obra de teatre: obris cada dia la persiana i 
comença la funció. Has d’oferir una posada 
en escena perfecta en cada servici, perquè el 
client se’n vaja satisfet.

Com naix Sucar, el teu altre projecte 
personal?

L’any 2017, moment en què 
Saiti funcionava bé, decidisc 
quedar-me el local del costat, 
que ja era un restaurant i es 
traspassava. Amb Sucar vaig 
apostar per la cuina tradicional 
valenciana, per un concepte de 

restaurant clarament per a tots 
els públics, més econòmic que 

Saiti. Va funcionar molt bé. Com 
sabem, la pandèmia va afectar molt el 

nostre ector, però en el meu cas, gràcies 
a Sucar vam poder sobreviure bé durant el 
confinament, repartint menjar a domicili.  

Quan vas decidir tancar Sucar i per què?

Després de la pandè-
mia, amb dos locals, 
dos equips de treball 
funcionant a la vega-
da, vaig sentir que es-

tava massa absorbit per 
la feina i vaig tancar 

Sucar l’estiu 
de 2022, 
després 
de cinc 
anys de 
c a m í . 
L e s 
r a o n s 
v a n 

ser personals, la necessitat de passar més 
temps amb la meua família, de conciliar mi-
llor treball i família i de dedicar tots els meus 
esforços professionals a un sol espai, Saiti, 
per a poder seguir fent-lo créixer. La meua 
creativitat com a cuiner es desenvolupa més 
clarament en un restaurant com Saiti, i ales-
hores vaig veure clar amb quin dels dos volia 
quedar-me. 

Vicente, en els últims anys el nom de Pati-
ño ha estat en les quinieles de l’Estrella Mi-
chelin i no te l’han concedida, encara la crí-
tica i el públic diuen que te la mereixes des 
de fa temps. És un somni perdut o encara és 
possible d’aconseguir?

Mira, en realitat, a aquestes altures no em 
lleva la son. Si ha de vindre, vindrà, i si no, 
doncs quasi que no em preocupa, ara com 
ara. Tinc el reconeixement de la gent i per 
a mi això és el que val. És clar que tot ajuda 
i els premis sempre són benvinguts, i més 
encara tenint en compte que un premi com 
aquest repercuteix positivament en el teu 
negoci, però també exigeix molt, i això cal 
tenir-ho present.

No ens enganyem. Sé que si tinguera 
aquest restaurant a Xàtiva, probablement 
ja ens haurien concedit alguna estrella. No 
vull que se m’entenga malament, però, al cap 
i a la fi, no ens oblidem que es tracta d’una 
guia que busca vendre pneumàtics i que la 

gent viatge i es desplace. Per això, tenen més 
possibilitats els establiments situats en llocs 
d’interior i amb encant turístic. Si estàs a la 
gran ciutat, les exigències són unes altres. 

Jo ja he format part d’equips que han 
aconseguit l’Estrella Michellin i he viscut 
l’experiència. A hores d’ara, no tinc la urgèn-
cia de la joventut, quan busques reconeixe-
ment i prestigi. Tenim dos Sols de la Guia 
Repsol i vingueren sense buscar-los, senzi-
llament treballant dia a dia. Estic en un altre 
moment, vull assaborir-ho tot a poc a poc. 
Que tot arribe quan haja d’arribar.

Per a acabar, i tenint present el nom afec-
tiu que sempre t’han donat la família, els 
amics i la gent del barri, com definiries a 
Tete Patiño i com el veus en el futur?

Doncs Tete és un xic treballador, currant, 
bona gent, exigent, un tant cabut i amic dels 
seus amics. També és prou transparent, se li 
nota de seguida si està a gust o no. Treballa 
per i per als seus fills, ells són el seu motor. 
I ha d’agrair a la seua dona que sempre ha 
estat ahí. En un futur pròxim es veu tranquil, 
treballant amb més calma, sense pressió, 
potser amb algun altre projecte nou, que li 
permeta conciliar més encara família i tre-
ball. Potser també tornant a la docència... El 
temps ho dirà.

Moltes gràcies i fins sempre, Tete.

Imatge cedida per Restaurant Saiti, drets reservats.

Vicente Patiño amb la seua dona Alicia Carrascosa, entrevistats per Ricard Camarena al programa Cuineres i Cuiners. 
Imatge cedida per À Punt Mèdia, drets reservats.
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Per 
Josep Sanchis
i Martínez

Breu 
Història 
Versada 
de l’Hos-

taleria 
socarrada

D’hostaleria a la ciutat
hi ha hagut per tot arreu,
que generalment ha estat,
deixada de la mà de Déu.

Ben famós va ser l’Hostal del Lleó,
hui transformat en un passatge,
i al seu costat, l’Hostal del Sol,
on Black Pork ven pernil i formatge.

Hostals, pensions i cases
oferiren els seus menjars,
a gent de totes les classes,
que anaven allí a parar.

Antigament, gent amb saber,
obriren extramurs uns hostals,
donant nom a un famós carrer,
dels de Xàtiva, dels principals.

Ací hi ha hagut pensió i hostal,
de categoria i preu popular;
qui acudia amb carro i animal
el podia al pessebre deixar.

L’Hotel Espanyoleto va ser,
en la Xàtiva dels anys vint,
un esdeveniment cridaner,
en luxe i detalls sobreeixint.

És la noble i dura 
professió
d’un fum de gent 
socarrada;
on cambrers 
i cuiners a muntó,
han dut una vida 
sacrificada.

Famosos han estat a la ciutat socarrada,
el bar Palanca, Lorente, Capri, Corell...
tots ells són d’una generació passada,
que solament recorda qui avui és vell.

El primer Lao Mallol ja gestionava,
uns banys al carrer de Montcada;
el seu fill el bar de l’estació agafava,
i la barra del Cine Avenida rematava.

Molt conegut a l’hostaleria,
va ser Estanislao Mallol,
que la cantina i el cine atenia,
treballant de sol a sol.

Un altre notable hostaler,
va ser Pepe Perales “Sarpa”,
que al Bar Olímpic solia fer,
des d’un sepió a una carpa.
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Abans bevien i menjaven
a preus que avui ens dona risa,
quan amb un duro et donaven
entrepà de truita i llonganissa.

Fa temps, el bar Saoret i Andrés,
que es trobava al carrer Abat Pla,
es va fer famós en un tres i no res,
per uns tirs que un client disparà.

Famós va ser aquell Bar Lorente
situat al carrer de les Botigues,
on deixaven la cervesa fermente,
al gust de les civades antigues.

Entre els antics bars de Xàtiva comptem
el de Capsots i Ninots al carrer Noguera,
el Palanca o el de Sarpa també recordem
i el de Corell que feia un café de primera.

Bars llunyans també hi havien,
com el de la xopada d’Alboi,
que amb el de Catxol competien,
per anar en estiu de comboi.

L’entranyable Parador La Nit,
Moreno a Patinyo li va traspassar,
un lloc que mai caurà en l’oblit,
per l’ambient que allí es va crear.

L’abril del mil nou-cents setanta-sis,
uns antics fallers se’n van ajuntar,
al bar La Nit, prenent café i pastís,
on la Falla Molina-Claret van fundar.

El Moncho i Els Arcos, mai no podrem oblidar.
Restaurants de tradició, al passeig de l’Albereda.
On en hivern menjaves calentet i a cobert,
mentre gaudies de la terraça a la primavera

L’exquisit i luxós Bristol fou un pub,
que a Xàtiva revolucionà l’hostaleria,
on els gots de vidre, baixets o de tub,
sobreeixien del plàstic de hui en dia.

El Barco era una antiga drogueria,
que avui en un pub s’ha transformat;
ara obri al públic quan acaba el dia,
són les coses que duu la modernitat.

Un establiment amb encanteri,
és el Restaurant Casa La Abuela,
on les receptes són un misteri,
fins que la cuina les desvetla.

Famílies hi ha hagut a la nostra ciutat,
que foren hostaleres al cent per cent:
Alandes, Mallol i Moncho, han destacat
junt amb els Patiño o Reig del present.

A l’antic Parador continuem,
gaudint de beguda i menjar;
del casal tan a prop el tinguem,
que ens cal ben poc caminar.



El Diari d’Olivia

Explicació del Monument Infantil
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En el record queden els grans 
monuments infantils que 
ens ha regalat Josep Angulo 
en aquests tres últims anys. 

Els  quals han sigut també els del seu 
comiat.

Tanquem parèntesi i obrim una nova 
etapa amb una dels millors artistes de 
falles infantils del Cap i Casal.

Mario Pérez, té 35 anys, és natural de 
valència i porta en el món de les falles 
des de 2005 i com a artista professional 
amb taller propi des de 2013.

És una persona que trepitja amb pas 
ferm, vol anar a poc a poc i, encara 
que la crítica a València el destaca 
com un dels artistes més prometedors, 
ell és humil i diu que any rere any va 
aprenent.

Debuta a Xàtiva amb ganes, amb una 
falla de secció primera espectacular i 
un ninot d’exposició més encara, si cap.

Ens diu que està molt content d’haver 
recalat en Molina-Claret, perquè 
compartim el seu mateix interés pel 
monument.

Només ens falta veure la falla plantada 
i comprovar de prop la qualitat artística 
i l’originalitat de Mario Pérez.

Mario 
Pérez

El seu inconfusible estil ha sorprés a 
València en els últims anys.
Debuta a Xàtiva amb Molina-Claret.

41El Diari d’Olivia

Dimarts 14 de març de 2023

Benvolgut diari, la d’aventures que he viscut hui!
Aquest matí en el col•legi hem cremat la falleta que hem fet entre tota la classe. Que 
bonica ens ha quedat!
Com era l’últim dia, m’he acomiadat dels companys fins al 21 de març.

Dimarts 14 de març de 2023

A l’eixida del col•legi m’esperava el iaio Miquel.
Després d’abraçar-me m’ha dit: “Olívia, vols que passegem per Xàtiva i vegem la plantà 
de les falles infantils? Vaig vestit còmode per si vols que caminem molt.”
Quina il•lusió m’ha fet!!!

Dimarts 14 de març de 2023

El iaio no ha volgut que passàrem a veure a Mario Pérez plantant la nostra falleta 
infantil de Molina-Claret. “Olívia, és una sorpresa” m’ha dit.
Després de recórrer les falletes del nucli antic, hem anat a casa i la iaia Neus ens ha 
rebut amb el meu berenar favorit: Les seues galetes!!!
Estan riquíssimes!!!

Dimarts 14 de març de 2023

Després de berenar s’ha despertat el meu germà Pau i ens hem posat a jugar.
M’encanta posar-li cares gracioses i furtar-li el nas. Riu tan feliç!!!
Des que va nàixer és el centre del meu món. El vull moltíssim!!!

Dimarts 14 de març de 2023

També hem jugat Pau i jo amb el nostre gosset “Moli” tirant-li la pilota.
En escoltar-nos ha vingut el gat “Claret” i s’ha posat a córrer darrere del gos per a 
llevar-li-la. Són molt graciosos!!!
També li hem donat menjar a hàmster “Polet”.

Dimarts 14 de març de 2023

Al final de la vesprada ha arribat el meu heroi: el Pare.
És metge i treballa a l’hospital lluitant contra el coronavirus i altres malalties. Fa una 
gran feina!
A casa penja la seua disfressa de superheroi (la seua bata) i planxa, frega, fa el menjar, 
ens banya...

El diari d’Olívia
Un conte de Mario Pérez
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Dimarts 14 de març de 2023

De sobte, el pare ens ha dit: Olívia i Pau, a la banyera de cap!!!
A mi m’agrada molt rentar-me i jugar a la banyera amb el meu germà.
Hui ens hem imaginat que som uns pirates navegant per la mar.
I el pare ens ha recitat el seu poema preferit.

La Cançó del pirata
Amb deu pardals per banda
vent en popa a tota vela,
no talla la mar, si no va per ací,
un gran veler bergantí.

Vaixell pirata que anomenen
per la seua bravesa “El Temut”
En tota la banyera conegut
De l’un a l’altre indret.

La lluna en la mar estampa
I en la vela gemega el vent
I alça en l’aigua moviment
la nostra bandera pirata.

I el meu germà veu per l’ullet
junt amb la banyera, el bidet.
Invent que va fer algú,
per què ens rentem el cul.

Navega veler nostre!
Sense temor amb afany.
Hi veuràs quin empastre
farem per tot el bany!

Que és el meu vaixell, el meu tresor
Que és el meu Déu, la meua llibertat
La meua llei, la força i el vent
La meua única pàtria, la mar.

Dimarts 14 de març de 2023

Abans de sopar, ha vingut la meua 
heroïna: la Mare. Tot just a temps de 
contar-nos una història increïble sobre 
el seu últim viatge a la Xina.
Ella és pilot d’avió i passa bastant 
temps fora de casa. A vegades la trobe 
a faltar, però l’admire molt.
De major voldria ser com ella!!!

Dimarts 14 de març de 2023

He pensat que, com que estaré 
ocupada els dies de falles, en acabar 
de sopar he fet els deures que m’han 
posat pera després de falles:
Escriure sobre les coses que m’agraden 
i les que em disgusten.
T’ho dic?

Dimarts 14 de març de 2023 

M’agrada molt viatjar. De major, 
quan siga pilot, com ma mare, 
recorreré el món per a trobar el meu 
animal favorit: l’Unicorn!
També vull descobrir noves espècies 
com... una girafa amb orelles de ruc, 
ales de drac i cua de cavall!
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Dimarts 14 de març de 2023
M’agrada molt jugar. Quan no ho faig amb el meu germanet, cride al meu amic imaginari 
“Blue” i vivim grans aventures junts.
També m’agrada jugar a la videoconsola.
T’he contat que soc molt bona al FIFA i guanye als meus amics?
 

Dimarts 14 de març de 2023
Et contaré un secret que em fa una mica de vergonya: tinc por als fantasmes i a la foscor, 
per això sempre dorc amb la llumeneta encesa.
No m’agrada el sabor de bròcoli!
Ah! El que menys m’agrada és caure malalta!
Quan isc al carrer no m’agrada que la gent no arreplegue les caquetes dels gossos.
Jo vaig sempre amb una bossa i recull la de MoliTampoc m’agrada la contaminació, ni el 
fum dels cotxes, em fa plorar molt!!!

Dimarts 14 de març de 2023
No pare de pensar com serà la falleta de Molina-Claret. Encara hauré d’esperar per a 
demà per a veure-la.
Benvolgut diari, saps què faré abans d’anar a dormir?
Dibuixar la falla dels meus somnis. I la faré sobre el que he viscut hui. Què et sembla?
Imagines que s’acaba plantant? Res em faria més il•lusió!

Dimarts 14 de març de 2023
Benvolguda Olívia:
Els teus pares m’han ensenyat l’esbós que vas fer anit.
Diuen que voldries veure el teu somni plantat a la falleta de Molina-Claret.
Et contaré un secret:
Els artistes fallers fem màgia i els somnis es poden complir!
Ací tens el teu esbós convertit en falla!!!
Espere que t’agrade.

Amb afecte:

Mario Pérez, artista faller.

Falla Infantil Molina-Claret 2023
Secció Primera

El diari d’Olívia
Un conte de Mario Pérez



1
Criatura dolcíssima - que fores
la sola riba forta, un deix d’idea,
la mà que entre les meues perdurava!
Criatura dolcíssima o miracle
total o prosperada llum - que fores
grat de llavis pertot i branca exempta!
Criatura dolcíssima i fondària
i visitació de mots atònits
i pietat complida i cim - que fores ...
 
 2
Eres així com et recobre i jure?
Ja no ho sé. Cada instant, buscant-se objecte,
t’adjudica diversa retirança.
Eres? Ets! Ets així! Tot jo t’hi obligue.
I així, i així, i així! Oh l’inventari
de lloances que en faig, oh ardents successos!
Concorren a invocar-te, i t’enuncien,
unes últimes forces de tristesa.
En elles he escollit bandera i ala.
 
 3
Era tardor, un temps sense solatge,
estrany de cansaments, que em retenia
entre roses inertes, entre exili.
Vingueres. Flabiols i cobejança
i caderneres deien la sorpresa.
Fou un començ de faules vencedores.
I vaig saber l’amor: un lloc de messes
i tu, ah i tu com un repòs, com una
sobtada companyia inajornable!
 
 4
Érem hostes del bes i la insistència,
uns territoris radiants, els únics,
i argument negador de la nostàlgia.
A força d’alegria, vam obrir-nos
més càlids privilegis: la mateixa
veu per als dos, sang dura, al.legories.
Establírem el món sota la nostra
perfecció. Duràvem, prosseguírem.
Fidel, el món du encara aquell bé gràcil.
 
 5
No sé si m’estimaves: t’estimava
i això era tot, i això era prou, i els dies
obraven per a mi racons tendríssims.
T’estimava amb les hores i amb el somni,
i et cantava, i passaves, i abril queia,
i et sabia ma carn meravellada.
Sí, t’estimava lentament i sorda.
Com s’estimen les coses marcescibles.
Com s’aprèn l’idioma de l’absència.

Criatura 
dolcíssima



6
Tenies 19 anys, i a punt la joia,
i esperança de mi en les teues galtes.
Jo t’intentava noms o altres carícies.
Vàrem recórrer, junts, tots els designis
d’un espai de coloms, les destinades
nits al respir a mitges, la ventura.
I què no redimien nostres cossos?
Eren purs blanament. Provant llur glòria
la forma del retorn els adoptava.
 
 7
Vindrà l’hora de veure dins els versos
i algú dirà de mi: heus ací un home
que moria allarat en clars abismes.
I algú dirà també: heus ací, sota
l’afer minuciós de les paraules,
un deliri que cou, un risc de gleva.
Però no hi trobaran ta pau, tos muscles,
la teua olor completa, penetrant-me?
No li llegiran ton nom amb un bell pànic?
 
 8
Mira com regracie a Déu aquella
ocasió de càntic i memòria,
hui que ton rostre ocupa el fons dels llibres.
La nit tan gran, la falda on es reclinen
les meues voluntats de tu, n’accepta
una altra més, la d’ara, adolorida.
Tota l’ànima junta ve a trobar-s’hi.
I és com si es descobrís senzilla, dreta,
enmig de tanta passió que em passa.
 
 9
Una amor perpetrada en l’agonia
i de mirra i escalf, amor, et guarde,
i l’alt agraïment en què madure.
Art de fervor és mon treball d’espera,
perquè ja t’he tingut; i cure amb somnis
la casa transcendent on em deixares.
I et guarde plenitud. Vindria a dir-t’ho
aquest goig sense gest, si preguntaves
a quin afany m’assemble o a quin tigre.
 
 10
Record et dius, amor, record o vetla,
i distància estesa des dels braços,
et dius clima de set, et dius silencia.
Record et sent, amor, en cada tebi
naixement d’un record, i edat excelsa,
i en cada vena meua i desvalguda.
Record o espina lenta, amor, et pense,
i secreta estatura de la vida,
dins de l’amor, amor, on visc encara.

Criatura dolcíssima
JOAN FUSTER (1922-1991)

Escrit per al silenci (1954)
En record de l’Any Joan Fuster, 

per a commemorar el 
centenari del seu naixement.



Dones Protagonistes

Àngela Calatayud
Celia Gorrita

Susana Martínez
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Àngela
Calatuyud i serrano

Per Maria Tormo i Garrigós

Coneguem la nostra fallera major...

Les dones cada vegada tenim més càrrecs de responsabilitat 
i el món de les falles no anava a ser diferent. 

1. Per començar, què tal si et presentes 
i ens fas una breu descripció de com eres, 
a què et dediques, quines són les teues 
aficions ?

Cada vegada que m’han fet aquesta 
pregunta, sempre em costa molt respondre-
la, mai he sabut com descriure’m realment. 
Soc una persona de 28 anys, que des de fa 
uns anys cap ací ha canviat moltíssim. Però 
bé, d’això es tracta la vida, d’evolucionar... 
No?

Hui em descric com una persona senzilla 
i que he aprés a valorar les xicotetes coses. 
Sempre m’han dit que en els diferents 
àmbits de la vida soc bastant responsable i 
m’implique en tot el que faig en el meu dia 
a dia, així que m’ho creuré, ja,ja,ja... Vaig 
estudiar Gestió i Administració Pública 
però em vaig adonar que, de moment, 
no era aquest camp al que volia dedicar-
me. Així va ser que fa dos anys vaig obrir 
una botiga de roba de dona a Xàtiva. Tot 
canvia, he decidit tancar-la per a centrar-
me en els estudis de màrqueting, el que hui 
en dia em fa il·lusió i al que tinc ganes de 
dedicar-me en un futur. Enguany acabe el 
Grau Superior de Màrqueting, així que em 
centraré en eixe camp.

Si parlem de les meues aficions, he de dir-
vos que són d’allò mes comuns, la veritat. 
M’encanta el pla sofà, manta i peli. També 
qualsevol escapada de cap de setmana.

2. Des de quan eres Fallera de Molina-
Claret i què et va portar a formar part de 
la nostra comissió?

A Molina Claret vaig arribar fa 5 anys. 
quan les meues amigues i jo acabarem 
d’estudiar, vam estar un any sense ser 
falleres. La veritat que vam dir una i no 
mes, així que per al següent any vam estar 
mirant diferents comissions. Al remat, per 
la gent, per coneguts... decidirem apuntar-
nos a Molina-Claret. La veritat és que en el 
meu cas va ser una decisió encertada. Hui 
en dia no em veig en una altra comissió 
que no siga aquesta.

3. Sempre hi ha un moment, una raó o 
un impuls per a fer determinades coses. 
Què o qui et va impulsar per a ser fallera 
major de Molina-Claret?

En l’exercici 2021/2022 ja tenia ganes 
d’implicar-me més en la falla. Volia estar 
amb tota la gent, ja que, de vegades, soc 
una mica vergonyosa i em costava una prou 
baixar al casal sense les meues amigues. 
Quan van acabar les falles de 2022 i es va 
obrir el plaç vaig dir... i perquè no? Aquest 
és el meu any i ho vaig sentir així. 

Vaig pensar que era ara o mai i així va 
ser. Va ser una de les millors decisions que 
he pres mai. La veritat és que  enguany 
esta sent un dels millors anys de la meua 
vida, pel que fa a les experiències. Estic 
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coneguent gent única. El grup de falleres 
majors, presidents i juntes gestores que 
hem format enguany és molt especial. No 
puc imaginar com haguera sigut enguany 
sense ells. Cadascun aporta alguna cosa 
especial que fa que formem un grup, com 
ja he dit, únic.

 
4. Què moments viuràs, o has viscut ja, 

amb major il•lusió? Quin és l’acte que més 
t’agrada o el més emotiu per a tu durant el 
transcurs de l’any faller? 

Per descomptat el dia de la meua 
presentació. No l’oblidaré mai. Dies abans 
volia que passara ja tot ràpid. Em moria 
dels nervis, sincerament, per la vergonya 
que m’entrava quan pensava en totes les 
mirades que caurien damunt meu. En 
canvi, una vegada va acabar, només volia 
que tornara a ser aquell dia i tornar a viure 
eixos moments tan bonics. 

Dels actes que em queden per viure, sens 
dubte, tinc moltes ganes de participar en 
la Romeria a Sant Josep. Encara que això 
signifique que és l’últim dia de falles. Pense 
que, pot ser serà el dia que viuré amb més 
emoció. Significarà la fi d’un any irrepetible 
que mai no oblidaré.

5. El suport de la comissió és essencial 
per a afrontar l’any com a fallera major. 
Com veus la teua comissió des de dins i 
com la veus en el context de les falles de 
Xàtiva?

A la comissió només puc donar-los les 
gràcies. Des del minut un que vaig dir 
que anava a presentar-me vaig sentir molt 

d’afecte i suport per part seua, no saben 
quanta gratitud tinc pera tots.

A més vull donar-los les gràcies 
especialment a aquells que van fer que la 
presentació isquera de deu. Va ser un acte 
màgic, un dels dies més bonics que he 
viscut fins a dia de hui, i tot va ser gràcies 
a ells. 

Si parlem de la comissió dins del context 
faller de Xàtiva, et diré que a mí Molina 
- Claret em semblava una gran comissió 
abans que formara part d’ella, i ara puc dir 
que em sembla més gran encara, per què he 
conegut la història que te la falla amb quasi 
cinquanta anys de recorregut. També trobe 
que és una comissió amb molta gent jove 
preparada, que pot aportar molt i pot anar 
fent-la créixer dia a dia.

6. Enguany coincideixes com a màxima 
representant de Molina-Claret amb tres 
joves fallers que componen una Junta 
Gestora, Aitor, Marc i Sergio. Tots tres 
t’han acompanyat en els diversos actes i 
tan donat suport... Quines paraules tens 
pera ells?

Sincerament no tinc paraules per a ells. 
Als tres els coneixia, encara que no en 
profunditat al final la setmana de falles 
estem tots junts i alguna conversa que una 
altra, però enguany tinc l’oportunitat de 
passar molt de temps amb ells i, he de dir 
que no podria tenir millors acompanyants. 

Amb Sergio és amb qui menys temps 
he passat per temes laborals però sé que 
qualsevol cosa que necessite estarà per a 
ajudar-me.

Amb Aitor havia parlat una miqueta més 
i només tinc paraules bones per a ell, quan 
fa falta ací esta per a tot, i això és d’agrair, 
la veritat. És una persona treballadora que 
sempre farà el millor per a la comissió.

Marc, és una persona que s’ha convertit 
en el meu amic dins i fora de la falla, és 
amb el qual mes moments he compartit, i 
això ens ha portat molts instants de riure i 
anècdotes que contar. 

Tinc la sort de compatir l’any com a 
representat de la falla amb tots tres. Són 
tres persones que ho donen tot aquesta 
comissió, i vull que sàpiguen que tots 

estem molt orgullosos del treball que fan. 
Ells formen part d’aquesta experiència 
tan especial, i és per això que em tindran 
sempre que ho necessiten.

7. La Dona, en la Festa de les Falles, ha 
anat assolint càrrecs de responsabilitat a 
mesura que ha anant assolint-los en totes 
les besants de la societat actual... Com 
veus aquesta evolució al sí del món faller i 
què poden aportar les dones a la festa com 
a dirigents?

Com bé dius les dones cada vegada 
tenen més càrrecs de responsabilitat i el 
món de les falles no anava a ser diferent. 
Ja comptem en diferents comissions amb 
dones com a presidentes, però el reflex 
d’aqueixa evolució el veiem en la Junta 
Local Fallera, on Celia s’ha convertit en 
la primera dona a ser presidenta. Lloc que 
s’ha guanyat després d’estar anys treballant 
al costat de Jesús per les falles. 

Les dones poden aportar idees noves, un 
altra òptica. Punts de vista diferents que 
durant molts anys no han sigut escoltats. 
Hui podem dir amb orgull que això ha 
canviat a la nostra ciutat i està fent-se 
realitat.

8. El d’enguany, és el primer exercici 
faller que es realitza amb tota normalitat, 
després dels anys de la Pandèmia. Com 
vas viure aquest temps d’incertesa i què 
diferències has trobat respecte a aquest 
exercici? 

Per fi! Per fi tenim un any de normalitat... 
han sigut tres exercicis molt complicats 
per al món faller, 2020 i 2021 marcats per 
la pandèmia i les restriccions. Per si açò 
era poc, a la setmana fallera del  2022 va 
vindre la pluja a mars, que ho va deslluir 
tot. Esperem gaudir d’aquest exercici sense 
les inclemències del temps, i viure tots els 
actes al màxim.

Pel que fa als fallers, no veig molta 
diferència respecte a altres exercicis, crec 
que no s’ha perdut la il•lusió per la festa. Al 
contrari, arribem al 2023 amb mes il•lusió 
i ganes que mai. Crec que serà un exercici 
especial, viurem tot amb molta intensitat 

després de tot el que ha passat aquestos 
darrers anys. És el que ara ens toca.

9. Quines paraules tens per a les teues 
predecessores en el càrrec, Maria i Ana, 
que foren les nostres protagonistes en 
aquests anys tan difícils?

Com ja vaig dir en el discurs de la meua 
presentació, aquest any també és seu.

La veritat és que tots i totes deuriem de 
posar-mos-en dins la seua pell per a sentir 
el moment en que van ser anul•lades les 
falles de 2020. Per això em d’estar amb elles 
i agrair-los en tot moment el paper que van 
desenvolupar durant aquest període de 
tres anys però sempre van demostrar estar 
a l’altura. Van posar tota la il•lusió, inclús 
en el moments més crítics. 

Tampoc puc oblidar-me de Marcos, 
el nostre expresident, ni d’Andreu, el 
president infantil. Ells també van estar al 
costat de Maria y Ana en els actes que a poc 
a poc anaven celebrant-se i ho portaren 
amb molta serenitat.

Espere que tots gaudisquen d’aquestes 
falles al meu costat com es mereixien, 
doncs quant per fi es plantaren les falles del 
2020 en 2022, va ploure tot el que va poder.

10. Per últim i per acabar l’entrevista... 
Àngela, quin desig demanaries per 
aquestes falles del 2023?

Molt senzill, només desitge que els actes 
es facen amb total normalitat i que per fi 
totes i tots puguem gaudir la nostra festa de 
la millor manera possible i, òbviament, que 
el temps ens acompanye.
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Celia Gorrita és nascuda a Xàtiva i, amb tan sols 35 anys, és la primera 
dona que ha accedit al càrrec de Presidenta de la Juta Local Fallera 

de la nostra ciutat. 
Amb tan sols dos anys ja formava part de la comissió d’Abú Masaifa, 

fins a l’actualitat. És per això que ja té una trajectòria de 33 anys al món fa-
ller. Entre altres coses va ser la Fallera Major d’Abú Masaifa l’any 2013 i va 
desenvolupar diversos càrrecs dintre de la seua comissió, fins que va ser 
reclamada l’any 2015 per a formar part de la Junta Local Fallera com a Se-
cretaria, un càrrec que reconeix dificultós per a entrar a formar part de JLF.

Celia Gorrita

Per Pilar Barberà i 
Aranda

La secretària de la JLF fa el salt a la presidència

La primera dona que presideix el màxim òrgan de les falles de Xàtiva

Celia és professora de formació 
vial. Ens diu amb un somriure 
que està acostumada a alliçonar 
a la gent a les seues classes de 

teoria i conducció... cap a l’esquerra, cap 
a la dreta, no, per ací no! És per això que 
ens diu que portar el rumb local de les 
falles, de vegades li sembla el mateix.

Penses que la teua professió t’ajuda a 
l’hora de portar endavant aquesta tasca 
tan complexa com ara la presidència de la 
JLF de Xàtiva?

Per suposat, el tracte amb la gent és molt 
important i puc dir que la meua feina és un 
entrenament diari per a açò. A les falles, 
cadascú, a banda de ser d’un pare i d’una 
mare, és d’una comissió distinta. Hi ha molt 
pocs fallers i falleres que es lleven aquesta 
vena dels ulls i tinguen un veritable sentit 
col•lectiu de la festa. La meua tasca està en 
saber escoltar a cadascú i interpretar el que 
reclama per acontentar a totes i tots de la 
millor manera possible.

Ja portaves uns quants anys com 
a secretaria de JLF. O veus com una 

continuïtat o són dos càrrecs distints?

A veure, son dos càrrecs distints, en cara 
que no totalment. Vull dir que, pel que 
fa a la responsabilitat, ambdós càrrecs la 
tenen per igual. He estat secretaria de Junta 
durant set anys amb l’anterior presidència 
de Jesús González, i ara, després de la 
seua marxa, he accedit a ser la presidenta, 
hi ho he fet des de dins de l’organisme, 
no he vingut a incorporar-me des de la 
inexperiència. M’han comentat en diverses 
ocasions si he de fer molts canvis i he de 
dir que no estic per a refer un organigrama 
que ja funciona. Pertanyia a l’anterior Junta 
i seria immoral, per la meua part, posar-se 
ara a fer canvis estructurals, quan hi han 
un estatuts que s’han aprovat al llarg de 
diversos congressos i de moltes esmenes. El 
que hi ha que fer es complir amb les normes 
consensuades. Els anys de secretària m’han 
ajudat a entendre el funcionament intern 
i els mecanismes per a treballar durant el 
transcurs de l’exercici faller. És, pense, un 
avantatge que ja tinc ben assimilat i que 
algú que entrara de nou per a exercir com a 
president hauria de ensenyar-s’ho. 

Que et va portar a donar el pas de 
presentar la teua candidatura a la 
presidència?

Va ser un cúmul de circumstàncies. En 
un principi, encara que Jesús deia que no 
anava a repetir com a president, sempre 
ens quedava l’esperança de que seria una 
falsa alarma i acabaria presentant-se, com 
ho ha fet altres vegades. Però quan van 
anar passant les setmanes i jo em veia sola, 
amb la Junta Local dissolta, mentre jo era, 
per estatuts, la secretaria en funcions, vaig 
sentir un pes molt fort damunt meu. Veia 
que no hi havien candidatures al càrrec i 
algunes que se presentaren tenien defectes 
de forma, o no reunien les condicions.  

Així va ser com arribat el més de juny, 
en una reunió amb Roger Cerdà i Jesús 
González, per nugar diverses qüestions 
del calendari faller estiuenc, com a ara 
la elecció de les falleres majors de Xàtiva 
per al 2023, va ser el propi alcalde qui em 

va proposar que em plantejara presentar-
me a la presidència, doncs considerava 
que ja havia estat anys dintre de Junta 
Local i que podria desenvolupar el càrrec 
perfectament. Jo li vaig agrair la proposta, 
però vaig tenir uns dies de reflexió interna, 
que no els done a passar a ningú. Al remat 
vaig presentar la candidatura veient el 
recolzament que se’m mostrava per part de 
la família i per les persones amb qui vaig 
contactar per a que foren integrants de 
l’executiva, si jo era elegida presidenta.

T’hauran preguntat moltes vegades per 
allò de la primera dona presidenta d’una 
executiva local? 

Si, moltes. Sobretot a la premsa i la radio 
locals. Mira, en resum, pense que no he 
trencat cap sostre de cristall a les falles de 
Xàtiva. Des que Ascen Torresano va ser 
presidenta de Sant Jaume  l’any 1999, ja 
hi han hagut moltes dones presidentes de 

dones protagonistes
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comissió i integrants de juntes gestores 
a les falles de Xàtiva que ha demostrat la 
seua vàlua i capacitats. Jo soc una mes. I, 
pel que fa al panorama de València, ja hi 
ha molts poblacions on hi ha una dona al 
front de la junta local fallera. Tinc molt 
bona relació amb algunes d’elles, com ara 
Sara Molina, presidenta de la Junta Local 
Fallera de Borriana.

I des d’aleshores ençà, 
com estàs vivint-ho? Que 
sensacions tens?

Uff, açò va que vola, 
el temps ara em passa 
molt més de presa. Jo 
soc una persona molt 
activa i m’agrada estar en 
tot. Hi ha un volum molt 
gran de reunions, de feina i 
d’esdeveniments al calendari 
faller, molt més dels que hi havia 
des de fa deu anys enrere. És un esforç 
molt gran, en el que es barreja la renúncia 
a la teua vida personal, la responsabilitat, 
la política i el protocol. Hi ha que estar en 
tots els moments al cent per cent i has de 
donar el millor de tu. De moment, he de 
dir que l’esgotament físic i psíquic no el 
tinc. Ho porte bé, vaig dia a dia i em senc 
molt recolzada per les falleres i fallers que 
formen part de l’actual executiva. Trobe 
que es gent que ama la festa i treballa molt 
per ella.

Molta gent comenta que heu encetat 
l’exercici amb una Junta de pocs 
components pera la quantitat de feina que 
hi ha. Que has de dir al respecte?

En açò estic totalment d’acord. Es cert 
que quants més integrants formen part 
d’una executiva, les tasques van més 
repartides i es diversifiquen esforços. Ara 
bé, de moment, les tretze persones que 
integrem la Junta ho portem bé i estem 

treballant molt agust. Ens va costar molt 
trobar a falleres i fallers que es sumaren 
amb nosaltres a aquest projecte. La gent 
es conscient de l’esforç que açò significa i 
costa de comprometre’s. Pense que més val 
un equip de gent amb ganes i il•lusió que 
una multitud d’integrants sense motivació. 

Altra de les coses que estem intentant 
esclarir, és el mite que hi ha estés pels 

fallers de comissió. Encara hui en 
dia es pensa que formar par de 

JLF és estar d’esquenes a la 
teua comissió i a la resta, i 
que hi ha qui, si entra ací, es 
crema i deixa les falles per a 
sempre. Jo crec que si deixes 
de ser fallera és per diversos 
motius de la teua existència, 
totes i tots tenim etapes en 

la nostra vida. Però si no 
trenquen eixos clixés anti-JLF, 

la gent sempre serà reticent a 
formar part d’ella. Deu de ser tot 

transparent i, en diverses ocasions, 
pots participar en actes de la teua comissió 
pera no perdre els lligams amb ella.

Després de les falles del 2022, que 
eren les del 2020, i amb la normalitat 
recuperada, ja passada la Pandèmia, com 
trobes que esta desenvolupant-se l’any?

Mira, he de dir que açí discrepe respecte a 
les opinions generals de la nova normalitat. 
Ara estem en la Postpandemia. En que se 
diferència respecte a la normalitat d’abans 
? doncs principalment en que la pandèmia 
ens va mostrar al ulls que hi han molts 
aspectes a la vida que teníem deixats a 
banda i que ara cal cuidar, hem de viure la 
vida de diferent manera... Molts fallers es 
donaren de baixa i ja no han tornat després 
de la pandèmia. El cens faller de Xàtiva va 
baixar considerablement i ara està pujant 
poc a poc, està incorporant-se gent nova a 
les comissions. En total hi ha al voltant de 
3.500 integrants. Pot ser un revulsiu en la 

festa que ja veurem com fructifica. Encara 
que es cert que hi ha menys natalitat que 
abans i que eixos censos de comissions 
infantils amb mes de cent cinquanta 
xiquetes i xiquets com abans hi havien, ja 
no existeixen. Ara son altres temps.

Eixos temps, porten nous projectes, com 
la remodelació del nou Museu Faller de 
Xàtiva?

Si, encara que eixe projecte no serà per a 
concloure aquest exercici, sinó al pròxim. 
Tot ha d’estar ben fet, no volem córrer, com 
es va fer en altres temps. El nou Museu 
Faller estarà a l’última pel que fa a noves 
tecnologies i equipacions. No tenim un gran 
espai però hem d’aprofitar el que hi ha com 
cal. Com ho van fer Gandia o Borriana. El 
projecte s’ha realitzat a consciència i estem 
treballant colze a colze amb la regidora 
Maria Beltran, l’Ajuntament i l’equip 
d’arquitectura que ho porta endavant. 

Tenim Il•lusió per veure’l. Però abans 
d’això, que esperes de l’any que resta i de 
la setmana fallera que tenim endavant?

Pense que estem treballant bé. Pot ser 
que per això tots els actes han eixit a la 
perfecció, Mig Any, Jornades Culturals, 
les diferents presentacions...  vull que vaja 
tot igual de bé. Enguany hem reubicat en 
febrer les cavalcades del ninot, veurem com 
resulten. Fins que arribem a la setmana 
fallera encara queden molts actes, però sí 
es cert que es nota em l’ambient cert aire 
de normalitat. Tinc que desitjar des d’ací a 
les nostres màximes representants Laura 
Hernández Fernández y Noa Esplugues 
Sousa, Falleres Majors de Xàtiva del 
2023, el meu desig que aquest siga un any 
inoblidable pera elles i per a tots i totes.  

Tenim ganes de gaudir d’una setmana 
fallera com abans ho fèiem, crec que ens 
ho mereixquem. 

Ara falta que ens acompanye el temps.

dones protagonistes
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Susanna Martínez Gomar, és una jove creativa de Xàtiva que està obrint-
se camí al món del disseny gràfic i la il•lustració. El passat més de des-

embre, ens va sorprendre a totes i tots amb el cartell presentat al concurs 
de cartells anunciadors de les falles per al 2023. Una idea brillant, original 
i molt ben executada gràficament, va ser mereixedora del premi i, alesho-
res, Susanna se’ns va descobrir com una jove amb molt de futur al camp 
creatiu. Parlem amb ella en aquestes pàgines dedicades a les protagonistes 
de l’any, per conèixer-la millor i que ens explique la seua obra premiada.

Susanna 
Martínez 

Per Guillem Alborch 
i Mallol

Dissenyadora gràfica i il•lustradora de Xàtiva

És l’autora del cartell anunciador de les falles per al 2023.

Susanna, que et sembla si ens 
fas una breu descripció de 
quins han estat els teus inicis 
al camp creatiu i del disseny?

Des de ben xicoteta m’ha interessat 
pel món del dibuix i la il•lustració, i tot 
va vindre d’un dibuix que vaig fer de les 
nostres danses tradicionals. Ma mare 
va estar un temps duguen-me a classes 
extraescolars de dibuix i quan no vam 
poder continuar, vaig estar aprenent 
pel meu compte. Passant per batxiller 
fins a la meua carrera, el disseny gràfic. 
Ara que ho pense, és curiós com vaig 
aplegar a estudiar disseny... i tot va ser 
per les falles. Un gran amic del meu 
pare, que ens coneixíem de quan eren 
fallerets, és professor a l’Escola d’Art 
Superior i Disseny de València, va vorer 
les il•lustracions que jo feia per lliure i 
em va animar a estudiar allí. Mai podré 
agrair-li com es mereix el seu suport. 
Gràcies a ell, estic on estic ara mateixa.

En l’Escola, vaig aprendre el valor 
més important del disseny gràfic, al-
menys per a mi, i és que el disseny ha 

de donar un servei a la ciutadania. Per 
això, intente que els meus projectes 
personals siguen útils a la societat, ja 
siga en un aspecte informatiu, home-
natge o que col•labore amb les causes 
socials que sorgisquen al carrer.

Has fet un cartell molt original i ge-
nuí de les falles de Xàtiva. Com va ser 
el procés i que volgueres representar?

Per aquesta raó, aquest cartell no és 
molt diferent a allò que vull fer de la 
meua obra. La Junta Local Fallera vo-
lia que el cartell representara a les falles 
de la nostra ciutat. Així que després de 
fer una muntanyeta de boletes de paper 
plenes d’esbossos i idees que no anaven 
a cap lloc, per què sempre cauen en el 
mateix tòpic de cartell de falles, la fa-
llera o el foc, com per exemple anava 
a emprar l’estampat de flors de la in-
dumentària fallera com a figura cen-
tral del cartell… Però li faltava alguna 
cosa… Ah sí, una flama! Però tornem 
a l’element de la flama, i a més, aquest 
cartell perfectament podria valdre per 
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a qualsevol poble. Cosa que volia evitar 
per complet.

S’acabava el temps i vaig haver de tor-
nar a llegir les bases, a vorer sí podria 
tindre alguna pista de què poder fer. 
“Un cartell que representara les nostres 
falles”... Ja està! Representaré a totes les 
comissions falleres en un mateix carte-
ll!

I així ho vaig fer, vaig agafar 
el meu iPad del 2017, que 
pobret quina carrera ha 
aguantat tots aquests anys, 
i mitjançant la il•lustració 
digital em vaig posar a in-
vestigar i anotar cada his-
tòria, detall, tradició que 
faça ser única cadascuna 
de les 19 comissions falle-
res que cada una tinga el 
seu espai i estiga visible i 
que es puga reconèixer pels 
seus fallers. Ja siga per algun 
element de l’espai on planten 
la falla a Xàtiva. Un personat-
ge històric o una interpretació 
del seu escut. També investigant, vaig 
fer que la composició estiguera basada 
en els esbossos dels artistes fallers, si-
mulant una falla real, que s’exposara al 
poble. I per aquella mateixa raó el lema 
final a l’hora de presentar el projecte, és 
“La Falla Municipal”.

Com vas rebre la notícia que havies 
estat la guanyadora del concurs?

El com vaig rebre la notícia va ser 
un poc còmic. I és que és una casua-
litat que soc veïna de la delegada de 
Cultura de la Junta Local Fallera, i ella 
va voler donar-me la notícia. Però no 
de què havia guanyat, sí no que havia 
resultat finalista juntament amb altres 
dues persones. I clar, vaig arribar a la 
cerimònia escanejant la sala a vorer 
qui eren els altres finalistes. Quan van 
dir que el meu cartell era el guanya-
dor, la taquicàrdia que estava sentint 
abans de l’anunci es va traslladar amb 
un somriure d’orella a orella. I era un 

somriure que ella i jo el compartirem, 
però ella perquè des d’un principi, sa-
bia la veritat.

Com vas veure els altres cartells 
presentats a concurs?

Aquesta mateixa vesprada va ser la 
primera vegada que vaig vorer els di-

ferents cartells participants i vaig 
notar que el nivell era alt, tant 

per tècnica com per origina-
litat, fet que em va fer sen-
tir com que en realitat jo 
no era la guanyadora, que 
això era un somni. Però 
és de veres, i és alguna 
cosa que molta gent m’ha 
comentat, que allò que jo 
he volgut evitar en el meu 
cartell estava molt present 

en les altres propostes. El 
foc, la fallera, una falla cre-

mant-se… i es veu que la gent 
hi ha perdut l’interés per aquest 

aspecte de les falles, perquè ha si-
gut sempre repetitiu. Per exemple, fa 

poc van publicar el cartell de les Falles 
de València. Resultat, una fallera on es 
reflectia les flames del foc, els mateixos 
elements, i estem a 2023. Estaria bé do-
nar diversitat als elements de les falles, 
veritat?

A partir d’ara quins són els teus 
projectes?

Estic centrada en un projecte vital 
per amí. I és que després d’aquell 16 de 
desembre de 2022, la sort va començar 
a somriure. Ara mateixa estic en procés 
d’estar en un treball estable que m’aju-
de a fer que en un futur puga estalviar 
tot el possible per poder pagar-me un 
Màster i, qui sap, poder alguna vegada 
projectar el meu propi estudi de dis-
seny i així crear obres que servisquen 
per al poble i que puga cuidar el que 
és nostre, la cultura. Perquè sense la 
nostra cultura, les falles manquen de 
sentit.

@lasfotosdebryan





Seràs la Clau

que Obri Tots els Panys



Sembla que quan ens preguntem el paper de les dones en les falles, tendim 
massa a centrar-nos en el paper que tenim les dones com a persones re-

presentants de la nostra comissió o municipi, però justament, hem de pensar 
més enllà, en totes les casuístiques que deriven de pensar les falles amb pers-
pectiva de gènere.

Les dones
a les falles 

Lena Baraza i Lorente,
Regidora de Dona i Igualtat, Joventut, 

Educació i Participació 
a l’Ajuntament Xàtiva.

Obri aquest espai per a la reflecció sobre la dona en la festa 
la regidora de l’Ajuntament de Xàtiva, Lena Baraza i Lorente

Com deia, sembla que el que més 
preocupa és si s’ha d’obrir portes 
a persones representants d’altres 
sexes (puguen dir-se aquests 

fallers majors, representants majors, etc...). 
Aquest fet ja porta anys sent realitat a 
certes falles d’altres municipis. I a mi, 
personalment em pareix positiu, però... és 
necessari que ens centrem per tal d’afavorir 
la igualtat en llevar cert protagonisme a les 
dones? I si comencem a pensar en persones 
representants en major protagonisme 
intel•lectual?

Són moltes les qüestions que ens han de 
fer pensar si realment tenim unes falles 
igualitàries:

Si observem les figures femenines als 
cadafals, no solament veiem que són 
inferiors en la majoria, sinó que també, 
les existents, estan estereotipades o 
directament hipersexualitzades. Veiem 
figures que no tenen un paper amb un rol 
d’importància, i si el tenen, normalment 
ensenyen els pits o tenen un cos totalment 
antinatural i allunyat de la realitat. A més a 
més, se li sumen qüestions de rol de família 
com el fet de tindre xiquetes o xiquets al 
voltant, cosa que no ocorre amb les figures 
del sexe masculí.

Pel que fa als cadafals, tampoc podem 
deixar de nomenar el fet d’haver-hi o no 

llenguatge inclusiu a les crítiques. A les 
dades recollides a l’informe d’anàlisi de 
les falles de la ciutat de València des d’una 
perspectiva de gènere (2018), desenvolupat 
per la Universitat de València, es conclou 
que solament un 13% de les crítiques dels 
monuments tenien un llenguatge inclusiu.

Altra cosa que podem veure, tot i que ha 
anat canviant en els darrers anys, són les 
directives de les comissions representades 
majoritàriament per homes. Les dones van 
ocupant espais en les directives, però en 
una gran part ocupen vocalies, secretaries 
i papers més secundaris. Podem observar 
també a l’informe esmentat anteriorment, 
que el percentatge de dones en les diferents 
directives de les falles ha anat augmentant 
positivament en tots els càrrecs des de l’any 
1989, a excepció del càrrec de president o 
presidenta, que ha augmentat molt poc, 
l’any 2018 parlaven d’un 12 % a la ciutat de 
València. Cal dir que a la ciutat de Xàtiva 
podem observar un percentatge bastant 
més elevat, i és que actualment, arribem 
fins a un 26% de presidentes a la nostra 
ciutat, més del doble que observàvem a la 
ciutat de València en aquell estudi, però 
encara hi ha certa llunyania no arbitraria. 
En aquest aspecte, normalment influeix 
el fet que puguen haver tingut un paper 
de major implicació en les feines de la 
comissió els homes que les dones, però 

inclús açò podria tindre un per què, per 
exemple, el fet d’en quin moment o en quin 
horari es fan les reunions; normalment 
aquestes es donen en horaris en què les 
dones adultes estan immerses en moments 
de cura de les filles o fills o altres persones 
dependents de la família, la qual cosa recau, 
majoritàriament, en les dones.

En aquest punt cal valorar el fet que a 
Xàtiva a hores d’ara tenim una presidenta 
de la Junta Local Fallera, per primera 
vegada en la nostra història, i que açò 
encara no s’ha arribat a produir en la 
ciutat de València. Així com el fet d’haver 
encadenat ja dues regidores de Falles, tot 
i que el president Nat de la Junta Local 
Fallera, continua sent un home, l’alcalde de 
la ciutat.

Pel que respecta a les persones 
treballadores relacionades en el món de 
les falles també veiem que treballen més 
homes que dones en tot allò que té a veure, 
econòmicament, en aquestes. Començant 
per les i els artistes fallers, gremi en el 
qual veiem que hi ha una grandíssima 
representació masculina envers la femenina; 
segons l’informe esmentat anteriorment; 
solament hi ha tretze dones artistes falleres 
dels cent noranta-nou agremiats. Pel que 
fa a la música també veiem una major 
presència del sexe masculí. La pirotècnia 
també és un gremi que està masculinitzat 

i tot i que en els últims anys, a la ciutat de 
València, el 8 de març dispara una dona la 
mascletada, aquest fet és més honorífic que 
altra cosa, amb baixa expectativa de canvi. 
I per finalitzar les i els sastres, els quals 
tradicionalment han sigut dones, però que 
a l’hora de la rellevància i la importància en 
el món faller, són els homes els que agafen 
el paper protagonista.

Per últim, no podem oblidar el fet 
que en moments festius, augmenten les 
agressions sexistes. El món faller ha d’estar 
implicat en la lluita contra la violència 
sexista i, precisament ho està, formant 
part del Consell de les Dones per la 
Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva i inclús 
desenvolupant un acte de crida contra 
la violència de gènere a finals del mes de 
febrer.

Després d’aquest xicotet anàlisi amb 
perspectiva de gènere de les falles, encara 
creus que per tindre una major igualtat a 
les falles ens hem de centrar únicament en 
el fet que també homes puguen ostentar el 
càrrec de Fallera Major?
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Quin escàndol, veritat? Doncs 
quasi una dècada després i, 
gràcies a eixe bes, el món 
faller ha pogut avançar també 

pel que fa a la diversitat social. Si bé 
està clar que la societat vivim en canvis 
constants i de manera accelerada, el món 
de les Falles no s’ha quedat parat.

Els darrers dos anys han impactat en 
nosaltres en gran mesura principalment 
en els hàbits socials, la nostra forma de 
viure, de relacionar-nos. Probablement 
la majoria de nosaltres considerem 
de manera diferent les preocupacions 
col•lectives, ens hem adonat que la vida 
és més fràgil del que pensàvem i, molt 
probablement, això ha interferit en obrir 
més la ment i adaptar-se a les noves 
formes de relacions socials i estils de 
vida.

Dit açò torne a la polèmica portada 
del bes. Per aquell temps (2014, no 
massa lluny per cert), el fet que dues 
dones vestides amb indumentària 
valenciana es besaren en públic va crear 
gran controvèrsia i no va ser ben rebut 
per molta gent, quina falta de respecte 
a les Falles! Deien algunes. Però res 

fora de la realitat del moment, les dues 
protagonistes estaven casades i ja sabem 
que la llei que va legalitzar el matrimoni 
homosexual al nostre país va entrar en 
vigor l’any 2005, quasi deu anys abans 
de la publicació. Anava sent hora que el 
col•lectiu faller es ficara les piles.

A poc a poc a les Falles anava abordant 
la diversitat sexual de manera més 
respectuosa però, així i tot, quedava 
molt per fer, perquè no es tractava de 
visibilitzar només l’aspecte artístic sinó 
que era responsabilitat nostra crear 
espais 0 discriminatoris i fer front a la 
LGTBIfòbia. És per això que el 2020, la 
Junta Local Fallera de Dénia va aprovar 
les bases de la primera edició dels premis 
a la promoció de la diversitat en les 
falles de la localitat de La Marina Alta. 
Per altra banda i també al mateix any, 
l’artista faller Raül Martínez “Chuky”, es 
va inspirar en eixa mateixa portada per 
a crear Trencant barreres, on es criticava 
obertament la situació que ara com ara 
segueix patint el col•lectiu LGTBI.

Cada 19 de març al cremar la Falla, 
cremem amb ella tot el que ens sembla 
mal, amb la finalitat de renàixer entre 

les cendres, i és amb aquesta renaixença 
per la qual les Falles tenen una nova 
oportunitat de seguir avançant. En 
l’àmbit personal, he d’agrair aquest 
canvi en la societat perquè m’ha donat 
l’oportunitat de compartir un dels 
moments més emotius de la setmana 
fallera junt amb un gran amic i la seua 
parella. Que dos companys de vida del 
mateix sexe passen l’Ofrena a la Mare de 
Déu dels Desemparats agafats de la mà 
era inimaginable fa uns anys.

I ja que he arribat a aquest punt, ¿per 
què, si em puc sentir lliure amb la meua 
identitat de gènere, no em deixen vestir 
de saragüells en compte de fallera?, 
imagine que devia haver pensat laura 
el dia que va decidir proposar a Junta 
Central Fallera la llibertat de vestimenta. 
Molt senzill, l’actual reglament intern de 
Junta Central Fallera estableix des de fa 
20 anys que:

Art. 64.2. - Uso de indumentaria 
tradicional: 

Queda terminantemente prohibida 
la utilización de prendas que no sean 

acordes a la indumentaria tradicional 
fallera expresada en el punto anterior,  
asimismo no se permitirá la utilización 
de prendas masculinas por falleras, en 
actos oficiales, con independencia del 
cargo que ocupen.

Normes que, òbviament, han quedat 
endarrerides en ple segle XXI i que, 
des de la mateixa Junta Central s’han 
compromés a estudiar i modificar perquè 
s’adapten a les noves realitats socials.

El món avança a passos agegantats i les 
Falles han de mostrar a la societat que, com 
a dignes mereixedores del reconeixement 
com a Patrimoni per la UNESCO, han de 
treballar per aconseguir que el món faller 
base la festa en el respecte als demés i 
crear una societat més igualitària, lliure 
d’agressions i actituds discriminatòries.

BIBLIOGRAFIA:

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia 
Reglamento fallero – CAPÍTULO II “De la 

Indumentaria”,  Artículo 64.2. 

– València – Any 2002.

Si quan besem diferents parts del nostre cervell pateixen canvis, 
imagineu la repercussió que eixe mateix bes pot tindre sobre la resta. 
Això mateix va passar fa uns anys quan l’afamada revista LGTBI EGF 
and the city tragué com a portada de març a dues falleres fent-se un bes. 

El poder 
d’un  besPer Anna 

Soro Soler 
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Perquè cada època és diferent a 
l’anterior, o fins i tot a la propera, 
i conté unes característiques que 
vénen implícites en la forma de 

veure la vida de la gent del moment. Per 
això és tant difícil connectar als majors 
amb el món de les noves tecnologies i la 
connectivitat; per això és tan complicat 
que els joves entenguen el que era la vida 
a meitat del segle XX sense telèfon mòbil o 
sense connexió sense fil.

Les festes en general, i en particular les 
falles, no som alienes a aquests canvis. Sols 
hi ha que fixar-se en com han evolucionat 
aspectes com són el cadafal, la vida al casal, 
els llibrets... i el paper de la dona. De com fa 
no tantes dècades ni tan sols podien accedir 
a les reunions que es realitzaven al casal, i 
com cada vegada més l’empoderament 
femení es va fent palès al món faller amb la 
multiplicació de dones a les directives, a les 
presidències de falla o de les institucions 
falleres com ara les Juntes Locals, al món 
dels artistes fallers... però és suficient? Ho 
tenim tan acceptat com pensem?

Tot i que ens coste reconèixer-ho, el 
de la dona al món de les falles sempre 
s’ha concebut com un paper ornamental, 
d’acompanyament, de mera comparsa. 
És l’eix sobre el qual gira la programació 

problema ve quan hi ha gent que no ho 
entén i acaba atemptant contra l’expressió 
artística. La matinada del 17 de març de 
2022 uns atacants van destrossar el ventre 
i la vagina de la dona representada, en un 
clar cas de violència cap a elles. Perquè hi 
ha gent que no respecte el cos de les dones 
ni tan sols en forma de falla. Tal vegada, al 
fet del cadafal en si, es va sumar que l’obra 
també estava realitzada per una dona, 
Anna Ruiz Sospedra, qui compta amb una 
llarga trajectòria en el disseny de falles 
(especialment en aquelles innovadores 
i experimentals, on ha rebut molts 
premis), i que inclús ha arribat a plantar 
la falla municipal de 2017 juntament amb 
Giovanni Nardín. Per això aquell incident 
va ser una doble agressió cap a elles.

Però aquesta no és l’única polèmica 
que s’ha viscut el darrer any amb la dona 
com a protagonista al món de les falles. 
Hem dit que les dones han anat adquirint 
major pes a les falles però, això sí, siga com 
siga han de complir amb els cànons de la 
vestimenta. Altre capítol que va ocupar 
les primeres planes de tots els mitjans en 
2022 –inclús a nivell nacional- va ser el 
d’aquella fallera que va demanar que la 
seua parella l’acompanyara en la desfilada 
de l’ofrena a València. Fins ací tot correcte. 

anual: una presentació per retre-li 
homenatge com a representant i oferir-li 
lloances pel seu càrrec, una cavalcada en 
la que saluda des d’una carossa al públic, 
un dinar o sopar que paga per a tota la 
comissió.... Ens costa encara veure a dues 
dones juntes (Fallera Major acompanyada 
d’una presidenta). Encara s’han d’escoltar 
comentaris de que no és “estètic” o fins i 
tot hi ha qui s’empara en la “tradició”, sense 
entendre que una cosa no es pot legitimar 
pel simple fet de que sempre s’ha fet així.

La dona va adquirint pes al món de 
les falles però el clixé continua sent molt 
gran. Encara hi ha qui s’altera i s’esgarra 
les vestidures quan veuen alguna cosa 
que s’escapa del prisma habitual. Posarem 
alguns exemples al món de les falles per a 
que comprengueu per què el masclisme i la 
caspa continuen estant presents.

El passat any l’artista Anna Ruiz sorprenia 
amb una atrevida proposta a la demarcació 
de Lepanto-Guillem de Castro de València, 
on la peça central del cadafal era una dona 
nua. “Vita Nova”, buscava representar el 
cos de la dona en la seua màxima expressió 
i va ser fortament aplaudit per la crítica i 
per totes aquelles persones que comprenen 
que, des de sempre, les falles han de parlar 
i provocar sentiments i reaccions. El 

El problema ve quan es tracta d’una parella 
de dones, i aquesta té la intenció de desfilar 
acompanyant a la seua núvia vestida de 
saragüell. Estic segur que, per a no poca 
gent, aquest gest va ser titllat de bogeria 
i fins i tot de mal gust, però és un bon 
exemple del que esmentàvem més amunt, 
que encara ens queda molt de camí per 
recórrer. Perquè a Alícia li encanta vestir-se 
de valenciana però la seua parella Laura no 
se sent tan còmoda vestint falda, corpinyo i 
pentinat de fallera. A elles els sembla que les 
normes que marquen una obligació a l’hora 
de vestir-se són arcaiques i no s’adapten a 
la realitat de la societat actual. Aquest punt 
donaria per a un debat llarg i extens, però 
és cert que ens serveix de punt de partida 
per a començar a posar-nos a pensar. Fins 
al punt que la Junta Central Fallera va 
instar a la celebració d’un Congrés Faller 
per tal de poder debatre, entre d’altres, el 
canvi de normes com aquesta.

I si llancem la vista un poc més enrere, 
seguint amb el tema de les falleres i de 
l’homosexualitat, de segur que molts i 
moltes de vosaltres recordareu l’escàndol 
que va suposar la portada de la revista Gay 
“EGF and the city” en la qual apareixien 
dos falleres besant-se. Estem parlant de 
l’any 2014, i el món faller –no tot, per 

Ningú pot qüestionar que en les darreres dècades hem pegat passos 
de gegant en l’avanç com a societat, amb l’adquisició de drets que 
ens han fet créixer en tots els aspectes de la vida, tot i els entrebancs 
als quals moltes vegades ens hem vist abocats bé per disputes parti-
distes dels governants, bé pel xoc entre diferents formes de pensar.

La travessia de la 
dona al món fes-
tiu i el seu paper 

a les falles 
Per José Luís
Lagardera Ventura 

La vicepresidenta de la Generalitat Mònica Oltra i el president de JCF Carlos Galiana amb l’artista Anna Ruiz i el president de la falla 
Lepanto-Guillem de Castro després de l’atac al monument. Foto: Eldiario.es
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descomptat, però sí una bona part- es va 
encendre en flames davant tal situació, 
que es va produir just a les portes de la 
celebració de la setmana gran. De fet les 
protagonistes de la imatge no eren models, 
sinó autèntiques falleres, i no representava 
res més que dos dones besant-se i fent 
palesa la seua estima mútua, obrint així 
un ampli reportatge sobre la nostra festa 
a l’esmentada publicació. Quin era el 
motiu de l’escàndol? Aquest “terratrèmol” 
va replicar anys més tard, quan a la falla 
Selgas de Xàtiva se li va ocórrer en 2019, 
de la mà de l’artista xativí Cesc Roca, 
fer una portada en aquest mateix sentit 
amb dos falleres besant-se per il•lustrar 
el tema central del seu llibret: la censura. 
També aleshores va rebre crítiques i 
repulsa, no públicament, però sí a través 
de grups privats de missatgeria de pròpies 
comissions de la ciutat. Al remat aquella 
portada acabaria rebent el premi a la millor 
portada d’un llibret de falla als premis de 
les Lletres Falleres. I un tercer impacte 
semblant es va viure en setembre de 2021, 
quan a Torrent la falla Cronista li va dedicar 

són les ciutats i els pobles 
que han començat a 
eradicar aquesta figura, 
o a canviar-li el nom per 
representant i inclús a 
acceptar als homes en 
aquest paper. En molts 
altres aquesta decisió 
encara para llunyana.

És clar que hem 
avançat molt com a 
societat i que la dona 
a poc a poc va obrint-
se camí en el món 
de la festa, tal i com 
passa també a nivell 
social. Però l’avanç 
és lent i, malgrat que 
no ho semble, encara 
queden moltes etapes 
que cremar. El dia que 
les no siga notícia un 
cadafal represente a una 
dona en qualsevol de les 
seues vessants, o dones 
desfilant lliurement 
amb la vestimenta que 
desitgen, o que una dona 
ha assolit tal càrrec, o 
que dues dones puguen 
estimar-se lliurement 
sense acaparar 
mirades; sols eixe dia, 
haurem aconseguit 
verdaderament ser una 
societat millor.

M e n t r e s t a n t , 
seguirem treballant per 
aconseguir-ho. 

a aquest famós bes una falla, amb segell de 
l’artista Raúl Martínez (Chuky), que també 
va ser notícia arreu de tot el país.

Per què aquests fets continuen sent notícia 
hui en dia? Per què és tan “noticiable” que 
les dones visquen lliurement el seu amor, 
estimen el sexe que estimen, al món de les 
falles? Tal vegada no hem evolucionat tant 
com ens sembla...

Però és de justícia dir que açò no afecta 
sols al món de les falles -i extensivament 
al de les fogueres- és clar que no. Aquest 
paper ornamental de la dona amb el que 
iniciàvem l’article s’estén a través del món 
festiu de tot el territori valencià i també de 
fora de les nostres fronteres. I no cal anar 
molt lluny. A Xàtiva continuem tenint 
una regina de la Fira. Així ho va decidir 
la ciutadania en el referèndum realitzat 
l’any 2015, en el qual es van suprimir les 
corregudes de bous (amb un ajustat 51% a 
49%) i es va decidir continuar amb la Reina 
de la Fira de manera folgada: un 64%. Una 
figura que continua projectant eixe paper 
ornamental de la figura de la dona. Moltes 

“Tho veus?”, de Raúl Martínez (Chuky) per a la falla Cronista de Torrent l’any 2021, representant el famós bes entre dos falleres 
publicat a una revista gay en 2014 la qual va alçar un gran revol. Foto: Biel Aliño – EFE. 

Alícia vestida de fallera i la seua parella Laura, qui va demanar eixir de saragüell per a acompanyar-la en l’acte de 
l’ofrena, el que va causar un gran revol. Foto: Cadena SER

Fonts consultades:
-Botella, Santi. Una fallera pide que su novia le acompañe en la Ofrenda de Flores vestida con saragüells. Article 

en cadenaser.com el 14 de febrer de 2022: https://cadenaser.com/2022/02/14/una-fallera-pide-que-su-novia-le-
acompane-en-la-ofrenda-de-flores-vestida-con-saraguells/

-Garzó, Agustí. Xàtiva suprime las corridas de toros en un referéndum con 79 votos de diferencia. Article publicat 
el 1 de juny de 2016: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/06/01/xativa-suprime-corridas-
toros-referendum-12398793.html

-Guzmán, Cecilia. El beso de dos falleras en una revista gay agita las redes. Article publicat a elplural.com el 
14 de març de 2014: https://www.elplural.com/sin-categoria/el-beso-de-dos-falleras-en-una-revista-gay-agita-las-
redes_42121102

-Marco, Lucas. Destrozada la falla que representaba el cuerpo desnudo de una mujer: “Un ataque vandálico y 
machista” Article en eldiario.es el 17 de març de 2022: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/destrozada-
falla-representaba-cuerpo-desnudo-mujer-ataque-vandalico-machista_1_8838304.html
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Algú podria dir, les Falles, en 
tant que àmbit festiu, són una 
mena de parèntesi dels quefers 
diaris, una mena d’espai al 

marge. Per què, des del seu punt de vista, 
era important realitzar una auditoria de 
gènere a les Falles?

Efectivament, des de la teoria clàssica 
de la festa s’ha mantingut durant molt 
de temps que el temps de les festes és una 
espècie de parèntesi en la vida quotidiana, 
una mena de via d’escapament en la qual hi 
ha marge per subvertir l’ordre de les coses. 
A més en el cas de les falles hi ha també un 
element d’excepcionalitat urbana i legal: 
tota la cartografia de la ciutat canvia; les 
normatives i els horaris es modifiquen.

Però les festes, alhora que estableixen 
vincles amb el passat, reprodueixen l’ordre 
social contemporani, també en allò referit a 
les jerarquies i els rols de gènere. Per tant, 
és interessant saber quina és la situació 
a aquest respecte, saber en quin punt ens 
trobem. L’objectiu d’aquest estudi és fer una 
radiografia de la qüestió en l’àmbit faller: 
quin paper tenen les dones en les estructures 
falleres; com es representa a homes i dones 

en els monuments. Per fer-ho s’han fet dotze 
entrevistes en profunditat i sis grups de 
discussió i es van analitzar 207 monuments 
de totes les seccions. Com tots els estudis 
aquest partia d’una hipòtesi  i després les 
dades havien de servir per refutar i rebatre-
la.

I quina era la hipòtesi?
La hipòtesi, d’acord amb el que havíem 

llegit i les nostres percepcions, era que en les 
falles hi ha desigualtat de gènere. El cas de 
les falles és un poc particular. Jo vinc d’haver 
estudiat la festa dels Moros i Cristians 
d’Alcoi, on hi havia un conflicte molt evident 
pel veto a la participació de les dones. Ací 
en canvi, el conflicte no emergeix amb tanta 
força perquè la dona, a través de la figura 
de la fallera, és molt visible i té molt de 
reconeixement públic.

 I després de fer l’anàlisi, es confirma la 
hipòtesi de partida?

Sí, hi ha desigualtats entre homes i 
dones, tal i com evidencien les dades. 
Els homes ostenten majoritàriament els 
càrrecs de poder en els òrgans de decisió i 
administració de les Falles. En l’actualitat, 

el 88% de les persones que ostenten les 
presidències són homes; front a un 12% que 
són dones. En vicepresidències la proporció 
és del 74% pel 26%. Per contra, les dones 
tenen més presència en les secretaries (67%) 
i en les vicesecretaries  (74%). I de nou la 
presència de les dones és molt més alta en les 
delegacions infantils. En aquest cas, les dades 
són just les contràries que en la presidència: 
un 88% de dones per un 12% d’homes.

 És a dir, que en l’interior de les 
comissions es reprodueixen els rols de 
gènere?

Exactament. Dins les comissions es 
reprodueixen els valor tradicionals. L’home 
ostenta la representació pública i és qui pren 
les decisions, mentre la dona queda relegada 
a la criança i a les cures.

Dit això, cal fer palès que és fa visible 
una transformació. Des de l’any 1989, any a 
partir del qual hem analitzat, la presència de 
les dones en els càrrecs de decisió ha millorat 
de forma sostinguda, sobretot en l’àmbit de 
la secretària i la vicesecretària. A poc a poc, 
es van fent passos endavant.

 Però es podria afirmar, en tot cas, que 
existeix un sostre de vidre?.

Sí, no només en les comissions sinó també 
en la Junta Central Fallera (JCF) i en la 
Interagrupació. L’any passat la proporció en 
la JCF era de 60% homes, 40% dones. Aquest 
any és de 67-33%. En la Interagrupació, dels 
19 membres només dues són dones.

Però al marge de les dades el que ens hem 
de preguntar és quines són les raons que 
expliquen aquestes diferències. La primera 
raó és la dificultat de compatibilitzar la 
vida laboral i familiar amb les tasques 
vinculades a una presidència de falla. Ser 
president comporta una sèrie de feines que 
requereixen molt de temps vital i és difícil 
que les dones -que són qui majoritàriament 
s’ocupen de les tasques de cura- disposen del 
temps requerit. Per exemple, si les reunions 
es fan a les vuit de la vesprada, és quasi segur 
que moltes dones no podran assistir-hi. Per 
què no fer-les dissabte de matí per facilitar 
l’assistència de dones?

Davant les dificultats per poder-se fer 
càrrec de la presidència, hi ha comissions que 
han optat per disposar d’òrgans col•legiats, 
on hi ha tant homes com dones. El problema 
és que en la JCF només es pot inscriure com 
a representant una persona i aquesta sol ser 
un home. La normativa impedeix que tots 

Poques dones en els òrgans de decisió; ninots hipersexualitzats; 
reproducció dels rols de gènere a les comissions;  i resistències als 
canvis. Però, també, la voluntat de les falleres de reinterpretar el 
seu rol de dona passiva. Aquest és a grans trets el diagnòstic de la 
primera auditoria de gènere de les Falles de València encarregat per 
l’Ajuntament de la ciutat en 2018. En parlem amb Verònica Gisbert 
Gracia, sociòloga, professora de la Universitat de València i coautora 
de l’informe. “En les Falles també hi ha un sostre de vidre”, adverteix.

Les falleres majors 
ja no volen ser 
dones “florero”Per Violeta

Tena Barreda

seràs la clau que obri tots els panys
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puguen fer-se presents i és una llàstima que 
siga així. Crec que la normativa és massa 
rígida i que caldria canviar-la per intentar 
donar resposta a aquestes altres realitats. 
L’assemblea general de presidents, que és el 
màxim òrgan de decisió de les Falles, hauria 
de canviar la normativa per facilitar la 
presència de dones.

Però el desembre de 2019 aquesta 
mateixa assemblea va votar en contra 
d’instaurar una quota femenina entre els 
membres del jurat de les Falles. El regidor 
de cultura festiva va proposar que el 
40% del jurat foren dones. Si parlem de 
la necessitat de fer passos endavant, els 
precedents no inviten a l’optimisme.

No s’ha de passar per alt que el 88% dels 
membres de l’assemblea són homes, front un 
12% que són dones. Això posa en evidència 
que l’avanç de les dones està en mans d’una 
organització molt masculinitzada i això 
òbviament resulta un problema.

 L’assemblea diu que no vol quotes 
perquè els membres del jurat han d’entrar-

hi pels seus mèrits i la seua experiència.
El problema és que als homes se’ls suposa 

l’experiència i nosaltres sempre l’hem de 
demostrat. En els discursos que nosaltres 
hem analitzat apareix molt això que 
“nosaltres no veiem homes i dones, sinó 
capacitats”. Per tant el problema és que 
estem en un espècie de cercle viciós.

 I com pensa que es podria trencar 
aquest cercle viciós?.

Segurament cal trencar amb alguns hàbits 
que estan molt assentats. Perquè si una 
cosa hem demostrat les dones és que quan 
ens deixen espai, l’ocupem i el fem nostre. 
Perquè no és que no vulguem estar, sinó que 
no podem estar. Cada volta que hi ha hagut 
escletxes l’hem aprofitat.

 I aquest impuls a favor d’obrir espai 
menys masculinitzats hauria d’impulsar-
se des de l’administració local?

Jo, com a Verònica Gisbert, pense que 
les polítiques de discriminació positiva són 
necessàries. Jo aspire, com a feminista, que 

Verònica Gisbert, durant la investigació que ha servit de base per a la publicació de l’Informe d’anàlisi de les Falles de la ciutat 
de València des d’una perspectiva de gènere. Fotogracia: Helena Olcina
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un dia no ho siguen, però a hores d’ara ho 
són. Però soc conscient, pels discursos que 
hem analitzat durant la investigació, que si 
els canvis s’imposen, no tindran efecte.

Aleshores jo crec que el primer que cal fer és 
tenir una foto fixa de la realitat actual, saber 
qui ocupa quins càrrecs i d’aquesta manera 
serem conscients de la discriminació que 
pateixen els dones. Perquè el problema és 
que tenim tan normalitzats i interioritzats 
els ordres de gènere que no ens adonem de 
la gravetat de la situació. Per tant espere 
que aquest informe que hem presentat faja 
reflexionar als fallers sobre la necessitat de 
fer passos endavant a favor de la igualtat.

 Junt a l’altre autor de l’informe, 
Joaquim Rius, també han analitzat els 
cadafals i les xifres són eloqüents. El 87% 
no utilitzen el llenguatge inclusiu i el 63% 
mostren una imatge hipersexualitzada de 
la dona. La presència d’artistes falleres 
dones és raquítica.

El tema dels artistes és preocupant, no 
només per la qüestió de gènere, sinó perquè 
estan en una situació de precarització total. 
Si els homes artistes fallers que ja tenen nom 
pateixen, et pots imaginar quant pateixen 
les estudiants. En la Formació Professional 
hi ha una majoria de xiques, però només el 
3% de les persones agremiades són dones. El 
que ocorre és que està molt difícil accedir-hi 
i només poden ser artistes aquells que tenen 
un cert nom perquè guanyen premis d’acord 
amb un criteri estètic establerts.

Pel que fa a la representació de la dona, 
vam veure que hi havia un número molt gran 
de dones hipersexualitzades. Òbviament 
és la imatge de bellesa que no només 
trobem a les falles, sinó en altres contextos 
comunicatius com poden ser els mitjans o la 
publicitat. El que tenim, malauradament, és 
que si un artista faller vol un premi necessita 
mostrar uns cànons de bellesa pre-establerts. 
És una mena de cercle viciós.

Però també hem detectat que en la 
secció infantil es trenquen els estereotipus 
de gènere: xiquets que ploren, xiquetes 
que juguen a futbol. És a dir, que hi ha 
motius per a l’esperança?.

Una cosa que també ens van comentar els 
artistes fallers és que l’humor evoluciona i 
que allò que en un moment era graciós ara 
no ho és. Hi ha un intent d’adaptar-se als 
gustos de cada moment. Al final, el que tens 

és que les falles són un reflex de la realitat, 
però el que sí detectem és que el món de les 
falles no avança al ritme de la societat.

 És més resistent?
No sé si dir més resistent o més lent. 

En la publicitat, per exemple, es genera 
molt de debat quan apareix una dona 
hipersexualitzada. En canvi en les falles 
encara està normalitzat i no és fins ara 
que ha començat a qüestionar-se aquesta 
presentació del cos femení. A més, hi ha la 
qüestió de la sàtira: és evident que sense 
sàtira no hi ha falles, però on està el límit? 
On comença una actitud masclista o feixista 
o xenòfoba?

 També de les feministes es fan ninots…
Sí, les feministes som l’antítesi de les dones 

hipersexualitzades. Apareixem molt primes, 
histèriques,… Hi ha com binarismes: la 
bona dona i la dona dolenta. La bona dona 
és representada amb els estereotips de gènere 
tradicionals, la mare dolça, la iaia, la mestra 
i després està la fallera. La figura de la fallera 
no es toca.

 Vostès, en referir-se a la fallera, parlen 
d’ídol i tabú, tot arreplegant una idea que 
ja utilitzava l’investigador i sociòleg Gil-
Manuel Hernàndez, expert en el món de 
les falles. Què volen dir?

És un ídol perquè tot el món la venera. 
És una figura inqüestionable, una mena de 
deessa, per això es parla també de tabú.

 La figura de la fallera, com indica, és un 
ídol i tabú. Però també hi ha controvèrsia 
a propòsit d’allò que representa. Gil-
Manuel Hernàndez parla de la “reina 
fantasma, que reina però no governa”.  

La realitat és que a l’hora de seleccionar-
les cada volta es té més en compte el seu nivell 
d’estudis, la seua formació, la seua capacitat 
per estar en els actes… L’any passat, la 
Fallera Major de València Carmen Martín 
va participar en 1.500 actes. Això indica 
que ja no és una figura que representa el 
col•lectiu faller, sinó que representa a tota la 
ciutadania de València. I amb tot, encara se 
la percep com una figura florero.

I això passa a pesar que elles han 
començat a vindicar-se com molt més que 
això. Elles han alçat les veus per deixar clar 
que volen deixar de ser dones florero. Crec 
que una bona mostra d’això és que les tres 

últimes falleres majors han fet discursos en 
favor del lideratge de les dones. Reclamen 
protagonisme també en la presa de decisions. 
És un canvi molt substancial. La figura de la 
fallera major està canviant. Crec que això té 
a veure amb el seu caràcter però també en 
qui està en la direcció de la Junta. Els límits 
s’han ampliat i elles l’han ocupat.

 Com es veu des del món faller aquest 
canvi en la posició i l’actitud de les falleres 
majors?

En general es veu amb bons ulls però sempre 
amb un condicionant: que mantinguen la 
neutralitat per poder representar a tots els 
valencians i valencianes.

 El món de les Falles i la universitat no 
sempre s’han dut bé. Quina repercussió 
va tindre aquest informe?

Pense que el col•lectiu faller ho va rebre 
com el que és: una foto, un estat de la 
qüestió, un estudi científic. I a partir d’ací 
ells han de decidir què volen o què no volen 
fer. Nosaltres vam fer fet unes propostes 
per avançar. El que no volem és que aquest 
estudi siga percebut com una imposició o 
una amenaça, perquè no ho és.

 Quines són les seues propostes per 
avançar?

Hi ha tres grups de propostes. En primer 
lloc, en la línia de sensibilització, és a dir, 
per donar a conèixer a la gent quina és la 
realitat: fomentar campanyes per fomentar 
la igualtat a la festa; realitzar guies perquè 
les comissions tinguen polítiques de gènere. 

En segon lloc, incidim en la formació: 
cal formar al personal tècnic des d’una 
perspectiva de gènere perquè si la cúspide 
veu la realitat amb unes ulleres morades 
potser canvie la seua forma de mirar la 
realitat; o intentar organitzar debats públics 
per tombar mites. Els fallers més resistents 
han de ser conscients que la tradició pot 
mutar. Si les falles no hagueren canviat, 
haurien mort. Les falles han de transformar-
se alhora que la societat.

En tercer lloc hi ha un apartat de seguretat 
perquè en els grups de discussió de dones 
va eixir de forma espontània el tema de 
l’assetjament sexual, que es fa més present 
durant el període de falles. Caldria, doncs, 
posar punts violeta en les falles o fer mapes 
de la por per identificar els espais on les 
dones es senten més insegures.

Fonts Consutades: 
https://www.eltemps.cat/
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La veritat és que els filtres mai han estat el meu fort. Sempre he tingut 
eixa necessitat primitiva de dir el que sent, pense i defense, com si no 
dir-ho duguera a un malestar crònic. Mai haguera pensat que les meues 
paraules foren tan escoltades, jutjades, analitzades, divulgades... Bé 
com tot, per a bé i per a mal, però ací estic hui, fent el meu primer escrit 
públic seriós, o almenys això he intentat.

Dona en 
la festaPer Aina 

Mengual Signes, 

Temps  de  canvi  i  revolució

És la primera vegada que publique 
un escrit i en un àmbit més 
professional si pot dir-se tenir 
molta cura amb cada paraula que he 

redactat, perquè si alguna cosa m’agradaria 
destacar és la necessitat del tacte, de la 
consciència, del coneixement en l’ús dels 
nostres diàlegs... però que a vegades també 
cal cridar perquè s’escolte la teua veu fins al 
racó més profund, ara, cridar amb trellat, 
força però trellat. Igual seria convenient 
que abans et pose en context de per què la 
meua veu mereix (això igual és subjectiu) 
/ té el plaer de ser plasmada en aquestes 
pàgines. El primer que t’he de dir, és que 
si imagines la meua veu és de poble, molt 
de poble, i a partir d’ací entendràs moltes 
coses. Intentaré replantejar-te els teus 
esquemes, aquells que de ben petita has 
tingut molt traçats, però que duien amb si 
un missatge amagat, tranquil•la, a mi també 
m’ha passat, i avui dia encara treballe i 
investigue per millorar. Allà vaig! Doncs en 
les darreres festes patronals del meu poble, 
com a motiu de comiat per haver estat una 
de les representants de la meua quintada, 
vaig fer un discurs diferent del que s’havia 

dit mai entre els meus carrers. Ho tenia 
molt clar, és més, a causa de la covid-19 
vaig tenir una pròrroga de dos anys per a 
pensar, però no hi vaig canviar cap paraula, 
continuava pensat el mateix. Potser ara, 
si haguera de canviar alguna cosa seria 
afegir tantíssimes altres que he aprés, 
tants missatges de veus de dones festeres 
que m’han partit i cosit l’ànima alhora, 
no sé com avui dia encara em sorprenc 
de les dones, que éssers més forts. No cal 
enumerar una vegada més el discurs, si ja 
t’he enganxat una mica amb la lectura tu 
mateix el cercaràs, @feministesgata a la 
xarxa Instagram, ara espremeré al màxim 
l’oportunitat i considerar nous trets que he 
anat descobrint i no vaig poder dir.

El que ens ocorre a les dones com 
a figura present en les festes és molt 
complex, per a explicar i entendre tots els 
successos que podem conéixer i trobar 
entre coneguts, pobles veïns, notícies en 
la xarxa... abans hem de situar-nos sobre 
uns conceptes teòrics que donen forma a 
la situació de desigualtat, perquè sí, ja t’ho 
avance, es tracta d’un biaix de gènere, i no 

és que ho diga jo, és que hi ha suficients 
arguments, estudis, dades... que evidencien 
aquesta situació de distinció. En primer 
lloc, com a CULPABLE principal tenim 
al famós patriarcat. La traducció literal 
d’aquesta paraula significa govern de pares, 
la qual cosa, ens remunta als temps més 
primerencs de la història, on es va fixar 
un tipus d’organització social en la qual 
la figura d’autoritat en la societat, i més 
profundament en la família, era l’home, 
donant lloc a un gran biaix de gènere. Més 
proper en l’actualitat, així ho ha descrit 
la historiadora i escriptora americana 
Gerda Lerner (1986); “És la manifestació 
i institucionalització del domini masculí 
sobre les dones i nens/as de la família 
i l’ampliació d’aquest domini sobre les 
dones en la societat en general”. A partir 
d’aquesta organització social, fomentada 
en la desigualtat i diferències, naixen 
altres conductes, estils de vida i criança, 
i ‘’normes’’ de comportament arrelades 
a ell. I ara ve el pitjor, si és que pensàvem 
que ja s’havia donat. El patriarcat ha estat 
l’encarregat d’establir paràmetres dissenyats 
baix la seua organització, posant a l’extrem 

a la dona i perpetuant accions que donaven 
continuïtat o augmentaven el seu domini, 
i per conseqüència la vulneració del dret 
femení. La punyetera cosificació és un 
d’aquests. No sé si hauràs sentit parlar 
d’ella, és fàcil que la desconegues, ja 
que amb ella s’han originat molts altres 
interessos econòmics/polítics que l’han 
fomentada, l’han fet créixer i l’han fixada 
i normalitzada a la societat com si fos una 
cosa inexistent (i que les boges de torn 
inventen i reclamen, no cal que t’explique 
qui serien elles, no?) o pitjor encara, que 
forma part com a procés natural de la dona, 
és bonic i beneficiós. El terme Cosificació, 
fa referència al procés de construcció social 
mitjançant el qual les dones formen un tot 
homogeni i no heterogeni, i que vol dir 
açò? Doncs la simplificació de les dones, la 
limitació a ser. Perquè com bé sabem, un 
element heterogeni està format per molts 
altres de diferents característiques, classe 
i naturalesa, i pel seu contrari, homogeni 
significa compartir trets comuns associats 
a la naturalesa o característiques, establint 
així una relació de semblança i uniformitat. 
D’ací ve el meu reclam pel ramat, en les 

L’escenari de la Presentació de la Reina de les festes de Gata de Gorgos 2022, des d’on 
Aina Mengual va fer el seu discurs reivindicatiu. Escenografia de Guillem Alborch.
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festes patronals del meu poble, les dones 
hem de dur el mateix vestit mentre els 
nostres amics, volguts i companys són 
lliures de ser qui són i poder mostrar-
ho. Amb aquest fet, el que es pretén és 
tenir un control sobre nosaltres, i a partir 
d’ací comença el procés de cosificació. 
Directament a ell, li segueix una percepció 
de les dones i dels nostres cossos com 
objectes, que ens desproveeix d’agència, 
negant així la nostra diferenciació i rol 
de subjectes i actors polítics. I d’aquestes 
últimes paraules, també he tret una anàlisi 
del que m’ha ocorregut. Un any abans, la 
quintada anterior va fer un discurs també 
reivindicatiu, però podria dir-se que de 
suport a l’antic sistema, perquè amb elles i 
ells es va començar llevant el títol de regina, 
que no vol dir la figura com a tal. No cal 
dir que no van rebre ni la quarta part de 
crítiques, menyspreus i comentaris dolents 
cap a la seva persona com ho he hagut 
d’afrontar jo, però el que més m’enrabia 
és que aquesta distinció de tracte va més 
enllà del corrent polític que ells seguiren 
o que jo seguira, és perquè aquell dia els 
crits aclamats provenien de dos homes, i 
aquest món està dissenyat perquè l’única 
veu que s’escolte no siga la d’una dona, 
així és. Seguint amb la instrumentalització 
que vivim les dones, aquesta s’encarrega de 
desposseir-nos de drets civils i polítics. Un 
altre exemple del que jo he viscut i fa més 
visual aquest tret, és que quan s’ha posat 
damunt la taula la possibilitat de donar 
canvis en el sistema d’elecció de la regina 
de festes, sempre s’ha comptat amb el vot 
dels homes, indiscutiblement. I faig incís 
ací, que no vull dir que se’ls ha de llevar 
en altres, en comte, perquè el discurs fàcil 
intentarà tergiversar les meves paraules. El 
que vull intentar explicar, és que no té cap 
sentit que un home tinga dret i paraula a 
si s’ha de posar una corona al cap d’una 
dona, i si s’ha de continuar duent a terme 
tota una competició que trenca amb la 
nostra sonoritat. En el cas de la meva 
quintada, quan es va haver de comptar amb 
la paraula de tots perquè ens involucrava a 
tots es va fer, però quan sols ens concernia 
a les dones, els meus amics han sabut que 
no tenien cap lloc en aquest debat i sols 
havien de donar suport a la nostra elecció. 
I el camí va cada vegada més costera 
amunt per a nosaltres, el següent pas és la 

sexualització; ‘’Els seus cossos sexualitzats 
són mercantilitzats o convertits en un 
producte, utilitzats pel sistema liberal 
i patriarcal com una mercaderia, que 
s’intercanvia o manipula segons els 
interessos de grups i organitzacions 
androcèntrics (Lauretis, 1989; Jeffreys, 
2005). ‘’Aquesta ha eixit enguany? Això 
com pot ser si cap de la seva família ha 
eixit mai? Sa mare, la cosina, la germana... 
totes pobres tenen una complexió grossa 
i lletja, però segur que ha eixit perquè té 
molta família per les dues bandes, ha de ser 
això, té molta gent que l’ha votat’’. Perquè 
clar, tu no pots ser regina, o almenys que 
el poble t’accepte com a figura representant 
si; no tens algun avantpassat/familiar que 
ja ha corregut amb la mateixa mala sort, 
eres guapa (que ja em diràs tu que és ser 
guapa), que el teu cos siga semblant al cos 
normativitzat... en suma, que complisques 
un munt de requisits regits per canons de 
bellesa que fan de les dones un objecte 
d’accés públic, d’objecte mercantilitzat, i 
un fum de trets dels quals podríem estar 
hores desenvolupant. En definitiva, el 
fet que mercantilitzen els nostres cossos 
fixant canons ens converteix en producte, 
utilitzat pel sistema liberal i patriarcal 
com una mercaderia, que s’intercanvia o 
manipula segons els interessos de grups i 
organitzacions androcèntrics. 

Si donem una ullada a totes les 
pràctiques, sobretot al món occidental, 
sobre la modificació dels nostres cossos, 
s’hi veu clarament com totes les cultures 
continuen fent servir eines variades per a 
satisfer aquesta mirada androcèntrica. La 
imatge de les dones és exposada de manera 
insistent com si tan sols hi hagués una 
manera de representar-nos, una imatge 
idíl•lica de la bellesa, fent, per tant, una 
exclusió a tot allò que trenca amb aquests 
paràmetres i fixant una pressió sobre una 
conducta legitimada. Està més que clar 
que els canvis culturals necessaris no 
s’han produït completament. La contínua 
exposició a situacions en les quals les 
dones són sexualment cosificades, fa que 
aquestes es perceben a si mateixes com 
a objectes, interioritzant la mirada d’un 
observador extern, ja que som valorades 
exclusivament pels nostres cossos. Aquest 
fenomen es denomina autoreïficació, i 

es manifesta per l’autovigilància entesa 
com “un continu seguiment de l’aparença 
corporal” (Fredrickson i Roberts, 1997, 
p. 180). I aquest malson de mai acabar 
continua alimentant-se com ocorre amb 
la reïficació sexual interpersonal, que 
es tracta d’una forma de discriminació 
sexista, en la qual una dona és tractada de 
manera diferent pel fet de ser dona, i que té 
com a objectiu, minimitzar la importància 
dels atributs interns de la dona. I podríem 
parlar del sexisme benèvol, aprofundir més 
en la teoria de reïficació, indagar més sobre 
la cosificació i les seues conseqüències, 
però com ja he dit unes quantes vegades 
ens podríem tirar hores, i aquest escrit ja 
s’està fent pesadet.

Per tal de conéixer més sobre el fenomen 
que ha marcat la meua vida, també amb 
la finalitat de fer un bon escrit amb un 
fonament sòlid, he fet una gran recerca 
tant en l’àmbit internacional, nacional, 
autonòmic com local d’aquesta situació. 
He trobat notícies de llatinoamericà, 

concretament Equador, on també s’han 
manifestat dones amb el seu reclam pels 
seus drets i s’han abolit a poc a poc trets 
que feien de la dona un objecte. També en 
l’àmbit nacional, en la província de Badajoz, 
en Toledo, Astúries... van cada vegada 
reconstruint les festes patronals sobre un 
esquema més igualitari i conscienciat pel 
feminisme. No obstant aquests avenços, 
m’agradaria remarcar la necessitat de 
lluita per molts altres trets d’herència 
patriarcal que continuen oprimint-nos, 
condicionant-nos i fent-nos inferiors pel 
simple fet de ser dones.

Així que açò és quasi tot el que tinc a dir, 
i dic quasi perquè sempre que ho rellisca 
trobaré algun buit a omplir, alguna dada 
importantíssima que no pot faltar, alguna 
veu que ha de ser promulgada... No van 
ser, no han sigut i no sé si seran les festes 
de la meua vida com moltes viviu, però 
aquesta és la meua realitat de ser dona en 
la festa, també és bona per a moltes altres 
coses, mon pare diu que té molt positiu, 

Falleres de la Plaça Atilio Bruschetti en 1934. També vestien de blanc, 
com encara ho fan les festeres de diferents localitats.

dona en la festa
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que potser ho he carregat jo aquest any i en 
el meu poble, però ha omplit a moltes, i a 
mi m’ha emocionat, i m’ha fet plorar veure 
als vostres ulls la satisfacció de guanyar 
la partida, perquè xiques, hem plantat 
bandera! Entre aquells dies de divisió sols 
recorde missatges de veus de l’experiència 
que li donen sentit al què vaig tenir la 
necessitat de cridar.

‘’Tant de bo haguera sabut tant i haguera 
tingut el coratge 30 anys arrere Aina, 
però gràcies, almenys espere que les teues 
paraules facen que la meua filla visca 
alguna cosa diferent del que vaig haver de 
travessar jo’’.

Una dona festera de Gata de Gorgos.

‘’Aina, gràcies per fer el discurs que haguera 
volgut fer jo el 2006. Eren altres temps, però 
m’alegra sentir que les germanes feministes 
vam ser, som i serem. Una abraçada forta’’.

Una dona festera de Gata de Gorgos.

Gràcies per cada paraula i abraçada 
que m’han cosit l’ànima, potser per a 

vosaltres tenia un significat, però a mi m’ha 
cicatritzat en moltes coses. I sí en cas de 
llegir aquestes línies ho aconseguisc amb 
alguna dona més, sols una, doncs tot té 
sentit, la lluita té sentit.

Pd: No vull tancar els meus pensaments 
i reivindicació sense donar un etern 
agraïment a la falla Molina-Claret 
de Xàtiva. No conec a cap de les seues 
components, la seua història i treball, 
l’orgull per aquesta festa, però ací estic, 
tenint un espai privilegiat per mostrar-
me, gràcies per l’oportunitat, agrade i/o 
aplegue més o menys el meu discurs, estic 
molt orgullosa de formar part de les vostres 
pàgines. I com no a Guillem Alborch, qui ha 
considerat les meues paraules necessàries 
i ha fet possible que estiga ací i que puga 
traçar un poc més del camí.

Atentament, Aina Mengual Signes, 
Gata de Gorgos, 2023.

Una festera més en temps de canvi i 
revolució.

Bibliografia Consultada:
Lerner, Gerda. Creacion del patriarcado, editat per KATAKRAK, Madrid 1978 ,432 Páginas.
Fredrickson, B. L. y Roberts, T. A. Objectification theory: Toward understanding women’s 

lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, (1997). 21, 173-
206.

Lauretis, Teresa de. The violence of rethoric. Considerations on representation and gender. 
En Nancy Amstrong y Leonard Tennenhouse (Eds.) (1989), London.

Jeffreys, Sheila. Beauty and Misogyny. Harmful cultural practices in the west. (2005). New 
York



eclèctica  -   molina  -  claret  -  2023  vespra i festa 9594

Res en la festa és accessori o fortuït. 
Tot té un significat que és compartit 
pel veïnat que la repeteix. Es tracta 
d’una festa que no és merament 

religiosa i no és exclusivament civil. Partim 
de la base del fet que està construïda 
com triangle. Cadascun dels costats són 
necessaris per a la seua realització. El veïnat 
que desenvolupa el vessant econòmic i 
fàctic de previsió, organització i producció 
participant segons les seues possibilitats; el 

La festa canalina és un reflex d’una 
idiosincràsia concreta. Podem fer un estudi 
de tot el que significa i del paper que cada 
grup de persones té en la seua celebració. Per 
a tal menester cal aprofundir una miqueta 
i fer un poc d’història, d’antropologia i 
sobretot observació del passat i present 
més immediat.

Unes pinzellades de la història del poble: 
un dels costats del triangle de la festa.

Segons descriu Sivera Font (1907), 
Canals celebra des d’abril de 1749 en acció 
de gràcies per haver-se deslliurat dels 
desastres del terratrèmol de 1748 que va 
destruir el castell de Montesa i va causar 
morts i destrucció en tota la comarca. Des 
de 1865 es va celebrar en Agost. En 1890 
les dos festes es van separar i van anar 
decaient. Aquesta es va conservar gràcies a 
una dona, la senyora Maria Antonia, iaia 
d’Emilio “El Campaner” fins a 1915, any en 
què va morir. Ho va fer de manera humil, 
amb el seu únic esforç recollint per a 
després repartir i fer festa per a totes i tots.

És la festa d’un poble els orígens del qual 
es remunten més enllà a temps dels romans. 
En primer lloc tenim un agrupament, de 
molt pocs habitants, situada entre el riu 
Sants i el Canyoles que rep el seu nom en 
temps de presència àrab. Un poble que en 
el costum precristià adora el deu saturnià 

vessant institucional i de representació i el 
vessant religiosa.

Si bé és obvi que els actes de tradició 
arrosseguen vestigis del passat, cal 
puntualitzar alguns aspectes. Les 
manifestacions tradicionals de les societats 
ho són perquè per a les persones que viuen 
en aquest temps de la història els serveixen 
per a la vida, tant pels moments ordinaris 
com pels extraordinaris, és a dir, tenen un 
significat actual.

de l’hivern, el vell cronos de llargues 
barbes blanques. En l’Edat Mitjana per 
els seus costums socioeconòmis agrícoles 
i ramaderes s’agrupen en confraries al 
voltant de les quals gira tota activitat social. 
A poc a poc tot es va ressituar al voltant 
del cristianisme. Presentant i adequant 
a aquell vell de llargues barbes blanques 
com sants (en altres llocs Sant Pau o Sant 
Mauro), ací Sant Antoni patró del solstici 
d’hivern i del foc.

Aquell Canals1 primer va ser Lloc, més 
tard Baronia i en 1354 va ser comprat per 
Ramón Riusech. Va ser universitat, que 
és menys que vila. Va haver d’aconseguir 
la seua independència per ser Vila lliure2 

. I amb això va poder, en temps de Felip 
IV, tindre mercat públic, edificar forns, 
almàsseres, fer vi, tindre tendes de saladura, 
carnisseria i alfòndec de blat i en tots ells 
treballaven dones.

Consta als escrits que amb aquest motiu, 
en 1629, es van fer moltes festes en el poble. 
Va haver-hi crits i vítols d’alegria i ací és 
quan es creu que es va fer per primera 
vegada la foguera3. La més antiga referència 
ens la dona Carlos Sarthou quan descriu 
que, en 1633 es va concedir llicència per a 
festes, ball i altres gojos i representacions 
en diferents anys del segle XVII als Sants 
Abdó i Senent i després a Sant Antoni i 
altres festivitats i honestes diversions.

Quin sentit tenen les presentacions i per què al segle XXI seguim realitzant 
aquest acte?

Aparentment els motius inicials que les feren aparèixer no estan ja presents 
i tenen alguns trets que no s’adeqüen als temps contemporanis. Resulta difícil 
no veure un acte d’estètica antiga i de connotacions poc adients per a la dona 
del segle XXI. Fins i tot podríem pensar que exaltar així el gènere femení pot 
fer què pensar i fins i tot molestar a moltes de nosaltres i també als homes.

La imatge del ramell de flors, de les boniques criatures o corona de joies 
precioses de bellesa inigualable emprada en el passat per molts oradors i 
oradores em fa mal a les oïdes i més si cal a la intel•ligència. És per això 
que en 2018 en l’acte de proclamació de la Festera de Gràcia de la Festa de 
Sant Antoni a Canals, on vaig exercir el càrrec de mantenidora, vaig tractar 
d’ordenar idees i anar al fons de la qüestió per poder tenir clar l’acte que se 
celebrava, què s’estava lloant i si era una acció lícita i encertada en els temps 
que vivim.

Compartisc ací algunes reflexions i possibles respostes a tantes i tantes 
preguntes que em vaig fer per tal de trobar-li sentit a tot el que passa quan 
fem una presentació. En aquest cas ho narraré des de la festa que conec més 
en profunditat i des de la societat que l’ha construïda. En ella he trobat un 
sentit vàlid per a hui i pense que seria extrapolable a qualsevol altra festa de 
característiques semblants com són en aquest cas les falles.

Vespra 
i festaPer Alicia

Arnau i Aparici

Les  presentacions,  la  dona  i  la  Festa
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Va ser fins a 1838 amb els decrets de les 
Corts de Cadis quan va poder declarar-
se Vila Reial i lliure. No fa tant de temps 
d’açò, sols 184 anys: i tot això comporta 
poder fer una festa des del poble amb 
llibertat i personalitat pròpia que ha 
portat a l’Ajuntament a ser el custodi de la 
festa i Bandera de Sant Antoni brodada i 
conservada des de 1929.

L’altre costat del triangle: el fet religiós. 
La figura lloada és Sant Antoni que va anar 
calant al pas d’aquells homes i dones que 
ens han precedit.

L’abat Antoni, és un sant honorat en 
moltes parts del món. Home bo nascut a 
Egipte4 l’any 251. Dotat d’una gran fortalesa 
interior producte de la meditació i la 
perseverança es va retirar al desert vivint 
d’allò més bàsic. I així va dur a terme la 
missió a la qual ell creia que estava cridat: 
cuidar malalts, assistir els pobres, aconsellar 
i resoldre conflictes. Qualitats del sant 
egipci són: donar el que tens, curar malalts 
i malalties ardents d’aquell temps (com 
l’herpes zòster, la pesta i altres malalties de 
la pell, i del dolor), evitar la fam i la falta 
de sostre. Va ser un home bondadós i savi. 
Home just que va constituir un model a qui 
seguir que finalment va ser sacralitzat.

Els seus successors van continuar la tasca 
de cuidar els més necessitats i per això 

culturals han anat variant d’acord amb els 
gustos i les possibilitats de la població. Així 
en el passat, els concerts d’orquestra, les 
sarsueles i els partits de futbol tenien un 
lloc important en el programa de festes que 
ara no tenen.

Les tradicions i valors que estan en l’arrel 
d’aquesta celebració no s’han modificat. 
Podem dir que, en certs elements s’han 
ampliat però no han variat ni els continguts 
ni els significats. Al llarg de la història s’ha 
anat construint la celebració a partir amb 
uns fets, d’acord al tarannà de les persones 
que ens van precedir i a les circumstàncies 
que van conformar el seu caràcter com a 
poble, les quals s’han transmet fins a hui. A 
Canals se celebra la Festa des de 1614 i hi 
ha festers compromesos fins a 2098. 

A simple vista la festa canalina està 
reservada al gènere masculí. Per costum, 
les persones que tenen accés a ser titulars, 
responsables o organitzadors de les festes 
han sigut homes. No perquè hi existeix una 
norma que així ho diu sinó perquè des de 
la inèrcia de la cultura patriarcal, en la qual 
s’han desenvolupat des de la seua fundació, 
així ha ocorregut. Tant les autoritats civils 
com les eclesiàstiques eren homes, per tant 
no hi han hagut representants femenines en 

criaren porcs. Els deixaven solts pels carrers 
amb una campaneta que els identificava. El 
veïnat els alimentaven amb les deixalles i 
així a l’hivern podien obtindre molts dels 
seus beneficis i alimentar a gran quantitat 
de gent que acudia a aquesta congregació 
laica i hospitalària. Per això el porquet, 
l’inseparable element del pare Sant Antoni. 
L’abat Antoni va morir el 17 de gener de 
356, amb 105 anys.

Per tot això es considera un sant protector 
dels animals i els llauradors, la professió 
més bàsica, essencial i ecològica. La seua 
santedat arriba a nosaltres per la seua gran 
humanitat, la generositat amb fets reals i no 
per fets miraculosos precisament. I tot això 
no sembla la tasca de tantes i tantes dones 
al llarg de la història com han sostingut la 
vida de totes les persones que han tingut al 
seu voltant?

La representació institucional: 
El tercer costat del triangle

La singularitat de la festa en honor a Sant 
Antoni radica en què aconsegueix al llarg 
del temps adaptar-se a les circumstàncies 
modificant els actes fonamentals, pel 
que fa al format i l’estètica, sense perdre 
la seua essència i el seu ritual bàsic. Els 
actes principals: Foguera, Missa de Gràcia, 
Missa Major, Processó i Parells s’han 
mantingut des de l’inici. Els actes civils i 

cap d’aquestes institucions de les festivitats.
No obstant això, hi ha tot un seguit 

d’arguments i fets constatables que 
demostren el vertader valor i presència 
de la dona en aquesta festa, de la mateixa 
manera que ha estat reflexada en el vessant 
civil i històric a la nostra vila.

..................................................................
Seguint cronològicament amb la història 

de la vila, en arribar el segle XX, aquell 
poble llaurador es va convertir en un poble 
industrial gràcies a l’empenta d’uns pocs 
canalins i la gran tasca de molts fills i filles 
del poble que, malgrat haver sigut criats 
en un entorn agrari, van saber passar a 
la indústria i portar l’economia del poble 
a fites insospitades. Això va contribuir 
al fet que Canals abastira els nivells més 
grans de desenvolupament econòmic 
tot i compaginar les tasques al camp, la 
terrisseria, la venda de pells i sobretot amb 
el conreu de la fresa i el fresó en el que la 
participació de la dona era importantíssim. 

Des de 1902 hi ha programa imprés de 
les festes i cultes de cada any organitzats 
per l’Ajuntament. Des de 1946 hi ha hagut 
nomenament de festers. Quan no hi ha 
hagut festers voluntaris l’Ajuntament 
s’ha fet càrrec de les festes. Així, en 
diverses ocasions els alcaldes han sigut 
els encarregats de representar els càrrecs 

vespra i festa
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de Bandera i Cuiros. En aquells moments 
no hi havia dones a la política en el nostre 
poble, per tant no podien representar-lo.

En 1957, un grup de joves dones, pel seu 
compte, van llogar uns vestits de valenciana 
i van participar en l’ofrena al patró. Encara 
no hi havia reina ni festera. La primera 
va ser Remedios Maset Raga en 1959 i la 
primera festera de Gràcia va ser Consuelo 
Calatayud Navarro en 1967.

En els anys 60 la solvència econòmica 
vinguda pel creixement de les empreses van 
dedicar el seu temps, esforç i diners a fer 
la vida més agradable al veïnat. Recordem 
encara aquelles festes on els parells 
llançaren pernils i avionetes creuaven el 
cel en les festes compartint alegria i béns 
amb tot el poble. En aquests anys... també 
la dona. Va eixir de casa i va fer possible el 
miracle de la revolució econòmica. Va ser 
motor i combustible de la societat canalina, 
per això els primers veïns que es feren avant 
en la festa amb noblesa i gratitud volien 
que les seues filles foren també part d’ella.

Des de 1964, quadrilles d’amics es 
lligaven per sempre al poble en donar els 
seus noms en la joventut i comprometre’s 
per fer la festa. Ja fa anys que les quadrilles 
esperen entre 25 i 30 anys per fer la festa i 
amb ells les corts d’honor. Tant unes com 
altres, festeres i festers, grans i menuts, 
dediquen el seu esforç al poble. I no tot 
són els diners. Quants pensaments, temps, 
alegria, sentit de la bellesa, de millorar, 
de què tot estiga a punt i perfecte... en la 
celebració!

...................................................................
Ací caldria recordar a moltes dones, jo 

diria que a totes. És per això que no podem 
nomenar-les. No seria una qüestió d’oblit. 
En aquest moment podran vostés recordar 
a totes aquelles que particularment 
coneixen: mares, iaies, ties, veïnes. Les 
nostres avantpassades. Totes elles ens han 
portat amb molta estima fins ací.

Solament mirant cap enrere el segle 
passat ja tenim un fum de dones que ens fan 
llum. Sí, no estan en els escrits però estan 
en el nostre imaginari, en el nostre ADN 
i han sigut exemple per a totes nosaltres: 
Com que ja les hem recordades a totes, sí 
que podem fer menció de moltes de les 
professions o dedicacions que deixaren 
empenta en la nostra manera de ser i en 

la formació de les emocions i la memòria és 
major en el cervell femení, igual que ocorre 
amb els circuits cerebrals per al llenguatge 
i l’observació de les emocions en els altres i 
això és substancial en la perpetuació de les 
tradicions i de la festa.

Aparentment en la festa canalina hi ha 
un repartiment de rols molt marcats. No 
obstant això, lluny de posar en inferioritat 
un d’un altre el que fa és donar consistència 
i seguretat a través del temps. Com explica 
Mª Teresa Castelló Arnau (2014), la dona 
té reservades les funcions i actes més 
principals de la festa des de fa molts anys.

És la dona qui dona la benvinguda i té el 
lloc principal a la casa de la Vila junt amb 
la bandera i l’alcaldia. És la mare, qui lliura 
la bandera al fill menut quan és fester. És 
l’esposa qui l’entrega i la guarda a casa quan 
les actes acaben cada dia. És la festera de 
Gràcia qui representa totes les virtuts que 
he estat descrivint.

..................................................................
La natural participació de la dona 

en la festa és el reflex de la seua funció 
i importància en la societat i en el 
manteniment de la vida. La paraula clau és 

la cultura del poble: dones que durant 
tota la història han parit, han cuidat de la 
família, de les terres, dels fills i de la llar. 
Han cosit, brodat, rentat i cuinat cada dia. 
Han anat a l’horta i al mercat. Han treballat 
de valent. Han dut postes i cassoles al forn, 
han emblanquinat les façanes i penjat 
els cobertors dels balcons per a la festa. 
Des de la Senyora Maria Antonia que va 
mantindre la festa a finals del segle XIX, 
recorde a totes les besàvies i rebesàvies. I a 
aquelles més conegudes per tot el veïnat des 
de l’inici del segle XX: Ames de casa, com 
Maria Teresa la Raspa que va aconseguir 
evitar que tallaren La Lloca, el nostre arbre 
monumental; Rosario Ferrer, balladora 
i poetessa, Brodadores com Milagros 
Calatayud, modistes com Pepita Colomer, 
Pastisseres com Amalia Martínez i Amalia 
Juan Forneres, com La tia Maria Sisternes, 
en el carrer La Parra; Comares com Maria 
Albors, o Maria Colomer que a més va ser 
missionera; Professora de conservatori i 
compositora com Rosario Ferrer, Mestres 
de danses Vicentica Arnau, botigueres i 
gerents de la seua tenda com Maria la del 
Goleró, perruqueres com Maria Amparo, 
dependentes com Maria la de Marxatràs, 
mestres com Paquita Sellés, Consuelo 
Martínez, cuidadores de guarderia com 
Fina Llorca, artistes i cantats com Paquita 
Juan, empresàries com Herma Serrano; 
Rosario Ferrer, professora del conservatori 
superior de València i compositora de 
l’himne a Sant Antoni.

Pot semblar que tota aquesta casuística, 
descripció i enumeració inclosa, vulga 
incidir en qüestions de caire comparatiu, 
d’inferioritat o de superioritat d’uns o 
altres. En absolut.

Gràcies als estudis neuro-científics sabem 
que l’home i la dona són persones amb les 
mateixes capacitats de desenvolupament 
cognitiu. Les investigacions informen que 
el cervell masculí i femení processen de 
diferent manera els estímuls i les situacions 
que viuen. Tenim un cervell igual però 
utilitzem diferents àries i circuits per 
a resoldre els problemes, processar el 
llenguatge i experimentar una mateixa 
emoció.

De manera generalitzada, les dones 
expressen millor les emocions i poden 
recordar detalls més menuts de qualsevol 
experiència viscuda i transmetre-la segons 
explica Brizandine (2011). L’eix principal de 

la cura, per a la qual cosa cal tindre molta 
intuïció i intel•ligència a més d’empatia, 
delicadesa i afecte. I amb tot això, la 
vigilància i la qualitat de fer bellesa tant 
en la quotidianitat com en allò que és 
extraordinari.

Centrant novament el discurs en la 
pregunta d’inici vull pensar que cada acte 
de presentació és un encontre d’estructura 
clàssica, de parentiu agrícola basat en el 
respecte, en l’admiració i en l’agraïment 
a la dedicació. Es realitza solemnement 
en un lloc on cabem tots i totes, per les 
dimensions, i amb totes les gales: els festers, 
les festeres i la Festera de Gràcia. És un acte 
elegant, distingit a la vegada que popular 
on pot assistir tot el veïnat que està d’acord 
amb aquesta manera de veure tot el que les 
dones sostenen i signifiquen.

En una presentació he vist i veig dones que 
s’han convertit en metgesses, advocades, 
comares, mestres, professores d’universitat, 
economistes, farmacèutiques, escriptores, 
cuineres, investigadores, directores 
d’hospital, empresàries, ballarines, actrius, 
dramaturgues, dissenyadores, traductores, 
campiones de taekwondo, pàdel, atletisme 
i moltes més que vindran... En una 

vespra i festa
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presentació jo no veig cap ramell de flors. 
No veig cap corona. Ni princeses, ni 
tampoc veig un somni. Veig dones i homes 
que treballen, estudien i s’empenyen per 
millorar el seu poble. S’esforcen per triar i 
cuidar tots els detalls de la indumentària i 
per a fer més bella no a cadascuna d’elles 
sinó a la Festa en si.

Si no hi haguera hagut caliu, dedicació 
i transmissió amb estima de les nostres 
avantpassades, que això és la Vespra, no hi 
haguera hagut festa. Les presentacions són 
la vespra de totes les festes, almenys en el 
nostre territori. Una Vespra que hui en dia 
brinda molta atenció a la dona per tot el 
que la Festa li deu.

1.-Segons Agustí Ventura. ( Folio 270 (IV)) de l’Arxiu del Regne.

2.-Seguint les descripcions d’ Agustí Ventura. Arribaren els plets amb Xàtiva Segons escriu un sacerdot 
d’Engra Mossèn Pedro Sucías Aparicio, en 1910, explica com començaren les accions per aconseguir la 
independència  de qui ostentava el senyoriu de la Baronia ( Folio 270 (IV)) de l’Arxiu del Regne. La 
Baronia de Canals va demanar ser lliure, això ho va concedir el monarca Felip IV però amb l’obligació de 
pagar d 20.0000 lliures per a tindre tots els drets referents a la categoria de Vila. Aquesta indemnització 
va ser pagada amb una hipoteca de tots els bens propis i de particulars. Això va passar en 1629. (Arxiu 
del Regne de València, llibre VI, full 12. Manaments i Empares).

4.- Un mantenidor d’aquest acte, Vicent Giner Boir, lletrat del tribunal de les aigües i membre de 
l’Acadèmia de la cultura Valenciana va proposar a l’ajuntament retolar un carrer del poble amb el nom 
de Felip IV en agraïment però finalment no es va produir. Arxiu del Regne de València full 271.

5.- A Querman en la Vall del Nil inferior actualment Kiman-el’Arus.

Notes a peu de pàgina
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Eren moments de canvi polític i 
social. El liberalisme estava decidit  
a guanyar el futur, en contra del 
feudalisme, que havia quedat 

enrere, i la política absolutista; obrint-
se pas una nova classe social, ansiosa de 
poder, i decidida a ser i estar. La revolució 
burgesa s’havia posat en marxa, i res 
tornaria a ser igual, tot degut als canvis que 
s’estaven produint.

Lluny hi estava encara les reivindicacions 
per millorar la situació de la dona, en 
aquests inicis del segle XIX, ja que es 
pensava:

«Que la mujer era un ser menor, sin fuerza 
ni fortaleza física, sin entendimiento ni 
capacidad intelectual; ya que, para muchos, 
los trastornos femeninos y los sufrimientos 
del parto son considerados como clara 
manifestación de inferioridad de la especie 
femenina, condición por la que algunos 
consideran a la mujer como una raza 
independiente, inferior e incluso irracional» 

Animense pues vostés
A pendre una futura,
Y no es diga al carrer  mes
“La calle de la Amargura”»

HISTÒRIA PARAL•LELA
València no havia romàs aliena als 

enfrontaments entre liberals i absolutistes; 
la ciutat, com tantes altres, era testimoni 
del naixement d’una burgesia local, la 
qual no estava disposada a renunciar a les 
reformes socials i econòmiques, hi estava 
decidida a deixar enrere a l’antic règim, 
una cosa que no va ser fàcil...  però això és 
una altra història.

Els nous temps portaven, com hem dit 
una mica més amunt, canvis i reformes, 
entre elles la divisió definitiva del territori 
en províncies ;  situació que va propiciar 
l’aparició de nombrosos moviments de 
caràcter regionalista d’origen burgès. 
D’aquestes corrents, intenten potenciar 
nous moviments socials i culturals de 
diferent signe en contra del Racionalisme 

Amb l’arribada dels nous temps, 
l’educació i la cultura van enriquint la vida 
i la formació d’algunes dones de classes 
acomodades, les quals, mitjançant la 
instrucció, van tenint certa curiositat pels 
esdeveniments que les envolta, intentant 
sortir d’un aïllament;  això sí, sempre 
comptant amb suport masculí.

Situació diferent a la de les dones de 
menor condició social;  doncs la pobresa 
i la falta de formació, juntament amb els 
continus períodes bèl•lics, les ubicava en 
un sistema patriarcal, de dependència de 
l’home  ̶ pare, germà i espòs ̶ , per poder 
adquirir formació i participar dins de la 
societat civil. 

«Toda mujer honrada tenía asegurada 
su subsistencia al lado de su esposo, de su 
padre, de su hermano» 

Les dones que romanen solteres no són 
ben vistes pels veïns i amics, ja que no 
havien pogut veure complert el “somni de 
tota dona”, ja que es veien privades d’espòs 
i fills. Encunyant-se termes pejoratius, 
com el de “solterona”, per ridiculitzar la 
dona que visqués sola, sense possibilitat o 
intenció de compartir la seva vida amb un 
home;  sent molt forta la pressió social, i 
optant moltes d’elles per la vida religiosa, 
abans de compartir la vida amb un home.

«Ser i romandre soltera era una cosa 
il•lògica, contra tota llei natural i social, 
doncs, segons la creença general, “El 
matrimoni és una institució de la naturalesa 
que la religió i les lleis han consagrat, després”;   
és más, el celibato és una monstruositat en 
l’ordre natural, que la societat, família i fins 
i tot la pròpia dona evitarà a tota costa. » 

«NOTÍCIA MATRIMONIAL 
En ú dels carrers mes públics d’esta siutat, 

inmediato á la plasa de la Seu, s`encontren 
actualment sincuanta cuatre chiques 
fadrines per acomodar. Donde (…) d’elles 
están dels quinse als vint de edat. Vintitres 
de les mateixes es pasechen entre els vint y 
els trenta, Y les dànau restants encara que 
han perdut la fé de baptisme, conserven 
prou fresquet el blac del ull, y sansera la 
ferramenta. Lo mes particular es, que á 
escepsió de tres, ninguna de les atres festecha, 
y no es per falta de ganes, perque algunes de 
les mateixes interesades nos han suplicat en 
gran manera que doném publisitat al asunte 
per si acas pica algún llobarret.

La nostra història s’inicia en una 
ciutat propera al mediterrani, que 
vol deixar de ser petita, perquè 
emmurallada com estava, volia trencar 
les barreres del seu nucli antic. En ella, 
convivien el besant popular juntament 
amb el mercantil i artesà, el religiós i 
el profà; en els quals el culte al foc era 
una senya d’identitat, per a celebrar el 
solstici de la primavera. 

Per Manuel
Sanchis i Ambrós.

Història 
paral•lela

La Dona en la 
societat i en 
les falles de la 
València de finals 
del segle XIX i 
inicis del XX. 

la Il•lustració  i el Classicisme ;  
apareixent, entre els dos segles, els primers 
artistes, escriptors i poetes al voltant del 
mon romàntic; moda que s’inicia, tot i que 
existeixen antecedents, sobre 1820.

A partir de 1826, apareixen a València 
diversos grups seguidors de les teories del 
Romanticisme .  Trobem, dins del món 
literari, les signatures de Vicente Boix 
Ricarte, Pascual Pérez Rodríguez  i Joan 
Arolas i Iris.  Essent aquests últims els 
directors de la primera revista dedicada 
a la dona , La Psiquis , apareguda el 2 de 
març de 1840:

«PROSPECTO
La mujer, esa bella porción del linaje 

humano, ese hermoso ornamento de las 
sociedades civilizadas, solo hasta cierto 
punto ocupa el lugar que le corresponde; y 
si dista mucho en Europa de la degradación 
de las que pueblan los harenes de Asia 
y las sabanas de América, aún no ha 
subido el escalón que le falta  para llenar 
el grande e influyente destino que le confió 
la naturaleza.» (extracto de la portada del 
ejemplar de 2 de marzo de 1840) 
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precisament en aquest període quan inicia 
tímidament el seu camí, amb l’aparició 
del modelatge de cares i mans del ninot, 
així com la confecció d’una estructura o 
cadafals a tall d’escenari que els elevava 
del terra, una cosa que els converteix en 
els protagonistes de la foguera,  d’aquests 
de personalitat pròpia;  necessitant, com 
a actors, un guió, primer, a tall de cartell 
explicatiu, i un llibret, a posteriori, perquè 
així el públic entenga el motiu de l“acte de 
fe” que representava;  acabant la seva curta 
vida, igual que els de la Santa Inquisición, 
amb la seva incineració.

Moda que, si bé oficialment apareix en 
1855 amb la coneguda obra de Bernat 
i Baldoví, Vicente Boix, en el seu llibre  
Manual del Viagero , aparegut 1849, 
ressenya que ja existia el costum de realitzar 
“l’explicació de la falla” mitjançant poemes 
explicatius amb anterioritat a 1855;  sent, 
precisament, Bernat i Baldovi el primer 
que signa aquest estil nounat de literatura 
festiva.

Com és de suposar, el tracte que rep la 
dona és fidel reflex de l’època, seguint la 
línia utilitzada per la premsa satírica del 
moment, en la qual Baldoví era promotor 
i director de publicacions com , 1844,  La 
Donsayna El Tabalet, 1847, o El Sueco,1847, 
en les quals la dona apareixia de manera 
accidental i mai resultava ben parada.  

«COSTUMS Y MODES DE  LA PATRIA 
DE SENT VISENT FERRER. 

  La costum  que’s observa 
de alguns añs à esta part entre el sexo que 
diuen bello (á pesar de que hiá bellezas, que 
sols per nò vòreles, pot amagarse un hòme 
de bòna gana baix de un  panerot ) es el 
tindre casi ninguna individua cuatre dits de 
retaguardia; y com asó dels estranchers son 
la mala trapa pera inversions de disimulos 
mujeriles,  acaba de inventarse una móda 
molt sensilla y molt barata pera disimular 
aquell defecte natural, en que Deu, pels seus 
pecats sinse ducte ha volgut  mortificar á 
nostres Lechuguines. 

La tal moda pues, que fà furor en lo día, 
consistíx en una espesie de faldetes dobles, 
cosides á   repunt per la part de darrere y 
deixantlos en lo sentro un foradet; ahón 
aplicant un canut de caña, y  pegant 
cuansevol cuatre bufits, es fa unflar el 
tafanari á gusto de las consumidoras. Es 

mòda molt fresca y molt llauchera al mateix 
temps, y tan particular, que sols aprofita 
pera este obchecte. »

És curiós com Baldoví, en el primer 
llibret de falla conegut fins a la data, La 
història de Visanteta i del pobre conillet , 
aparegut el 1855, li dona el protagonisme a 
una dona, Visanteta;  i en una de les obres 
mestres de la literatura fallera, escrita per 
Blai Bellver, apareguda a Xàtiva   el 1866, 
el llibret La creu del Matrimoni, en alguns 
paràgrafs, no surten les dones ben parades:

«El temps que trascurrí mentres esperaben 
al dimoni en qui habiem de consultar 
l´emplearme en inspecsionar lo qu’estaba 
al alcans de la  nostra vista y verem un 
departament plé de chiques condenades per 
el visi que tingueren en el mon de pareixer 
homens, ya en trache, ya en les constums.

Esta falta de conformitat en el sexo quéls 
doná naturalea, la pagaben prou cara, pues 
el martiri que sufrien era el de eixersitarse en 
faenes pesaes y de forsa  y també en el manejo 
de les armes. A les de infanteria, tratanles 
com á reclutes, els  pegaben mes varaes què 
als burros de llenyater, particularmente 
cuan aplegaba el cas d’armar bayoneta; este 
moviment no podien  chamay eixecutarlo en 
la presio qu’els dimonis volien, y era asó un 
motiu pera qu´els surraren les costelles. » 

Les falles de l’època mantenen la tendència 
del menyspreu cap al món femení.  Soler 
i Godes, en el seu treball Las Fallas, en 
relatar els lemes dels cadafals plantats cada 
any, juntament amb altres temes polítics 
o de caràcter social, també fa menció a la 
dona, la qual apareix principalment com: 
dominadora, manipuladora, inestable i 
sexualment incontrolable. 

Cal ressenyar els cadafals Colau, els Ous, 
el Nap i la senyora Inestrilla, plantat a la 
plaça de l’Almodí, el 1857, o el del carrer de 
Sant Narcís, el 1862, Que mal cor. També 
Interioritats d’una llar i Blayet i el seu amant 
Mariblanca, tots dos plantats el 1863, a 
les places de Sant Miquel i de Cadirers, 
respectivament, o Robinson i Ananas, de la 
plaça de Sant Miquel de 1872.

Un Consell. 
Chica ¿qu’estàs reparant?
¡Que Robimson te fa goig
i al vórelo guapo y roig

, La publicación, como dice su nombre 
completo, está dedicada al “bello sexo”, y 
curiosamente está escrita por hombres. La 
temática es de orientación conservadora, en 
cuanto define los roles que una mujer debe 
de tener: educación de los hijos, un segundo 
plano frente al marido, formas de vestir y de 
pintarse adecuadamente de un modo casto 
y honesto... 

Les seves seccions eren les següents:  
a) Secció d’ Educació: Articles sobre 

els rols de la dona en la societat, i de com 
aquesta ha d’ educar els fills.

b) Secció d’ Història: Fets històrics 
protagonitzats per dones.

c) Secció de tocador: Sobre maquillatge, 
perruqueria... 

d) Secció de modes: Sobre la roba.
e) Secció de varietats: Centrada 

fonamentalment en notícies de tipus local.
f) Anuncis: Relacionats sempre amb els 

temes de la revista.
El projecte va sortir malament, atesa la 

curta durada de la revista. No cal oblidar 
que les dones en aquests moments no 
tenen ni la cultura, ni la independència 
econòmica, per poder comprar una revista 
dedicada únicament a elles;  corrent, en 
la majoria dels casos, a càrrec del marit la 
voluntat de la compra de la publicació. 

Tornant als dos fundadors de La Psiquis, 
cal dir que tots dos eren religiosos, i 
fundadors, el 1833, del Diario Mercantil 
de València. Precisament, Pascual Pérez 
va col•laborar com a poeta satíric al 
Mole,   el 1837, de José María Bonilla, i el  
La Donsaina 1844, El Tabalet, el  1847, i 
El Sueco, el  1847; aquests últims de José 
Bernat i Baldoví .  Aquesta relació havia 
nascut, entre tots ells, perquè Bernat i 
Baldoví havia realitzat els seus primers 
estudis en les Escoles Pies de València, i 
havien entaulat amistat.

Hem de tornar a aquesta ciutat petita, 
emmurallada, propera al Mediterrani i 
envoltada d’horta, en la qual, com hem 
dit en el preàmbul, existia des de temps 
immemorial cert culte al foc que es 
barrejava amb un gust autòcton cap a 
l’artesania i l’ornamentació. 

El ritu com a tal havia patit daltabaixos, i és 
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, autora que publica principalment poemes 
i relats curts. Pel que fa a la formació, 
com hem dit més amunt, era summament 
important que els poders públics es feren 
ressò de la necessitat d’alfabetització 
de la dona, ja que en1880, només el 9% 
de la població femenina sap llegir i un 
percentatge menor escriure.

L’any 1864 és quan es crea l’Associació 
de Mestresses de València, amb l’ajuda 
de l’Ajuntament de València i la Escuela 
Normal de la Diputación  Provincial;  
sortint, el curs 66/67, la primera promoció 
d’alumnes. Curiosament, el 1870, la 
promoció de dones titulades a Magisteri 
supera en la dels homes.  Malauradament, 
però, es van haver d’esperar trenta anys per 
a veure la unificació dels estudis d’ambdós 
sexes.

A partir del 1870, es trenca el 
convencionalisme de l’escola tradicional, 
ja que es fa ressò de les teories de 
l’escola Krausista  i la Institución Libre 
de Enseñanza, i es creen les primeres 
escoles  d’on van sortir les primeres dones 
capacitades per guanyar-se la vida exercint 
professions liberals. Com que es tractava 
d’escoles privades, només es podien 
beneficiar les classes altes.

«El Mercantil Valenciano “cartas al 
Director”.

 Ya que ustedes han hecho la 
revolución, sean consecuentes y no quieran 
todo para los hombres y nada para 
nosotras. Las mujeres pagan contribución 
para sostener las universidades y no hay 
universidad para nosotras.

¡Viva los derechos de la mujer!, ¡Igualdad!, 
¡Fraternidad!    
        

Carlota Montijo, 1868. »
La dona només podia cursar carreres 

considerades llavors de “poc nivell” com 
ara magisteri i infermeria. O, més aïnes, 
exercir professions artístiques, com ara el 
teatre o la poesia i la literatura. Situació 
que canvia en les classes baixes, ja que, si 
bé l’analfabetisme en general és altíssim, 
i en particular el femení, moltes dones 
pertanyents a aquestes classes accedeixen 
a l’incipient món industrial, o al sector 
de serveis, ja que són considerades mà 
d’obra barata;  essent utilitzades en treballs 
manuals, en la indústria i l’ artesania, i 

Sense títol
La noia donava
Mes guapa i encantadora 
De esta salat estudiant:
Bol ser talen mol gran,
Figurar a la nasió
Y mereix un cabezó
Per bruto y per animal,
I que el duel del ramal
Des de així a Fernado Pó.
Llibretde L 1871
Falla:  carrer del Répes 

Sense títol
¡Caballers, quin matrimoni
Que habita en eixa caseta!
Sempre hi ha una arma d’etiqueta.
I estan donats al dimoni;
Ell es algo babiloni,
Però ella és una gaita
Qui en cuant en cuant s’afaita,
I crec ser mol•lítria.
Vol vestir de lechuguina,
Però ahon veu chent té aguaita.
Llibretde  L 1880
Falla: Gràcia i Creu
La situació de la dona no va variar 

substancialment, ja que és l’oblidada de 
tots els projectes liberals;  limitant-se el seu 
paper, durant tot el segle XIX, al de mare, 
esposa i administradora de la llar. Només 
certes dones van poder completar estudis i 
adquirir formació, tenint vedada l’entrada a  
l’ensenyament universitari, ja que els estava 
prohibit assistir als cursos.

Cas de la coneguda feminista 
Concepción Arenal , la qual va haver 
d’assistir a la universitat vestida d’home, 
o les valencianes Concepción Aleixandre 
Ballester  i Manuela Solís Claras , ambdues 
metgesses ginecòlogues. 

Des de mitjan segle, de forma esporàdica, 
van començar a aparèixer articles signats 
per dones, com els d’Inés Rausell i Soriano 

volgueres tirarli el guant? 
Per golosa, en acabant
també et podrien cremar;
pero si es qu’et vols casar
pots agarrar al negret
que segons diu pobret
està per acomodar. 
La llista es faria interminable, bevent-

s’hi les cròniques podem destacar, entre 
altres temes, el referent a la moda, un 
aspecte que marca la situació de la dona 
en cada moment, ja que gràcies a la seva 
indumentària se sap si és soltera, casada, o 
vídua, si viu en una ciutat, o en un poble, i 
a què classe social pertany.

 La dona de la segona meitat del segle 
XIX mostra les formes del seu cos segons 
les normes socials imperants. Porta el bust 
esvelt i estreta la cintura, per culpa del 
corsé , peça que deforma el cos i castiga 
l’esquena, no podent respirar ni digerir 
amb normalitat els aliments. Completa 
la seva indumentària una peça d’origen 
francès, “el polissó”  .

Falles amb lemes com: “Emperifollades”, 
a la plaça Pellicers, el 1863;  “Jove que sota 
l’abultada criollita del miracle”, a la plaça de 
l’Almodí , el 1864;  tracten aquestos temes 
amb major o menor fortuna.

Un Consell a les fadrines
Si vóstre galliner, polles
Algun pollastre vos ròde,
Anéu aspai en la moda
D’antisipos y de brolles
Doncs fa apens,
Si et llances a la vigília;
Costaros podria cotxe
Haber segut indiscretes:
Com que con tiento chiquetes:
Aspai en antisipar
Llibret de  L 1865
Falla:  Plaça de Mosésn Sorell 
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de la sol•licitud de mitja hora per esmorzar, 
de les operàries de la fàbrica Alpera de 
teixits.

Després de la negativa dels patrons, les 
operàries van sortir al carrer formant una 
manifestació espontània, només de dones, 
a les quals es van anar incorporant altres 
obreres de diferents fàbriques de la ciutat.

Un cop iniciada la vaga, una comissió 
de filadores coordinada per Elena Justo 
i Carmen Soler, secretària i presidenta 
de la Sociedad Bien de Obreras, van 
mantenir i estendre la vaga, fins que les 
obreres van aconseguir moltes de les seves 
reivindicacions.

Elena Justo es va convertir en una figura 
coneguda i respectada en els cercles obrers 
i entre els sectors afins al republicanisme 
blasquista.   L’any 1904, signava amb el seu 
nom un article en el qual animava les dones 
i “les mares” a assistir a una manifestació 
específicament femenina. 

La manifestació va ser un gran èxit, 
donada la seua creixent capacitat de 
convocatòria entre les republicanes 
valencianes. A partir de llavors, les seves 
aparicions públiques van estar també 
relacionades amb la seva presència 
com a oradora en diversos mítings al 
costat de barons importants del partit. 
Mítings en què Elena Justo fomentava 
l’anticlericalisme femení, igual que ho feia 
la val•lisoletana Belén Sárraga . Ambdues 
alhora reclamaven que es concedís a les 
dones el lloc que els corresponia en la 
societat espanyola. 

 A primers de 1912, s’aprova pel govern 
de José Canalejas, a proposta de María de 
Echarri , la “Llei de la cadira”, en la qual, 
curiosament, es produeix  ̶ creiem que 
per primera vegada ̶  una discriminació 
positiva, en la que la dona en surt 
beneficiada.

La llei disposa:
«En los almacenes, tiendas, oficinas, 

escritorios, y en general, en todo 
establecimiento no fabril, de cualquier 
clase que sea, donde se vendan ó expendan 
artículos u objetos al público por mujeres 
empleadas, será obligatorio para el dueño 
o su representante particular, o Compañía 
tener dispuesto un asiento a  cada una de 
aquéllas.» (Gaceta de Madrid, núm. 59, de 

el conflicte, en els primers dies de gener de 
1899, any en què diferents vaixells van anar 
traient de forma gradual a més de cinc mil 
repatriats de Cuba,  entre els quals hi havia 
nombrosos soldats ferits . Aquests van anar 
arribant durant diversos mesos a la ciutat, 
repartint-se entre hospitals i en diversos 
campaments militars propers a la capital 
del Túria, fins a ser remesos als seus llocs 
de destinació.

Al final de l’any 1899, l’Ateneu Científic, 
Literari i Artístic, organitza un acte en 
els salons de la Llotja de València per a 
l’obertura del curs 1899-1900, per primera 
vegada una dona es convidada a obrir el 
nou curs, la novel•lista Emilia Pardo Bazán. 
L’acte va reunir gairebé cent quaranta 
comensals, entre ells Teodor Llorente, el 
qual va acompanyar en tot moment tan 
il•lustre convidada.

A l’esdeveniment es van adherir 
nombrosos intel•lectuals , tant locals com 
nacionals, els quals, o bé presencialment o 
per representació, van conèixer ben a prop 
la vàlua de la coneguda escriptora.  

 
II

Inicis del nou segle XX
El canvi de segle va començar sense cridar 

l’atenció. La situació, com venim dient, no 
era fàcil, després dels fets ocorreguts en els 
últims anys: l’epidèmia del còlera de 1890;  
la guerra de Cuba, des de 1895;  la revolta 
de les Illes Filipines, el 1896;  la pèrdua de 
les flotes a Manila i a Cuba, i la guerra amb 
Estats Units, el 1898; són només un petit 
exemple de tot allò esdevingut en l’última 
dècada. 

 La societat valenciana, en aquests anys, 
igual que la d’altres ciutats d’Espanya, 
estava en plena transformació, ja no sols 
política i socialment, sinó que també havia 
iniciat el camí cap a les grans reformes 
urbanes, propiciades per la nova burgesia 
local, que, després de l’enderroc de les 
muralles en 1865, està  decidida a canviar 
i modernitzar la ciutat. L’aparició de nous 
barris i l’arribada de nous veïns, vinguts 
principalment del món rural, dupliquen la 
població de la capital del Túria en els últims 
cent anys. Situació que va ser recollida 
àmpliament per la premsa local, així com 
en moltes falles fins ben entrat el segle XX.  

Hage un dia de València 
de vaques era un corral
segons molts aseguraben
en expresió popular.
Els carrers eren estrets
de roin pavimentat.
Llibret 1929  

D’aquella siudad raquítica,
d’aquella fosca siutat
ya tan sols queda un recort
però una retallada tan
que  més pareix un ensomni
que no trista realitat;
els carrers van eixamplanse
i se van multiplicant
i al trencar el cerco antic
estenense per els camps
convertix en grans barriades
lo que eren hortes avans
Edificis de deu pisos
són ja correts i usuals
Llibret 1929
L’arribada d’aquests nous veïns provoca 

la incorporació al món laboral de milers 
d’homes i dones en sectors com l’agricultura 
i la indústria, ambdues molt necessitades 
de mà d’obra sense qualificar. Aquesta 
situació facilita la incorporació de la dona 
al món laboral, com hem dit anteriorment, 
en indústries altament manufactureres 
com el tèxtil, el tabac, la joguina, o en el 
sector artesà.

És en aquests anys quan el moviment 
sindical inicia el seu camí, principalment 
en els grans nuclis industrials; aparegueren 
els primers moviments de dones obreres, 
les quals participen directament en vagues i 
lluites reivindicatives. Aquest serà el cas de 
les dirigents Teresa Claramunt , Francisca 
Rivera, María Costa Boch, Mercé Revelló, 
María Prat i Dulce i María Sans. 

És precisament l’octubre de 1902 quan 
a València, en la indústria de la seda, es 
convoca una vaga general de fileres. Arran 

en el sector de serveis com a minyones, 
donzelles, llevadores, cambreres o 
dependentes.

            La marginació de la dona, en 
la societat del XIX i principis XX va fer 
que algunes s’organitzaren per assolir 
millors treballs, formació i igualtat, per 
així aconseguir el dret a vot, cas de les 
sufragistes . Després es van dedicar a 
la millora de la condició de vida de les 
dones, com les valencianes Elena Just  i 
Carmen Soler, les quals, en 1899, van 
constituir una organització denominada 
Sociedad Bien de Obreras (SBO), l’objectiu 
de la qual era educar la dona en tots 
aquells coneixements pràctics i útils per a 
aconseguir un treball digne, una cosa que 
suposava principalment l’ alfabetització i 
la posada en marxa d’ una escola de tall i 
confecció, sortida laboral habitual entre les 
dones en aquests anys.

Juntament amb aquests plantejaments 
progressistes d’índole liberal, apareixien 
a finals de segle sectors tradicionals, 
que si bé els semblava que la dona havia 
d’adquirir formació, plantejaven certes 
matisacions, com el llibre Plan nuevo de 
educación completa para una señorita  al 
salir del Colegio, en el qual la seva autora, 
la vescomtessa de Barrantes, entre altres 
coses,  diu:

«Se guardará muy bien de ser altiva 
y orgullosa; pero si alguno, por necia 
costumbre, censura a las mujeres en general, 
mejor será hacer como que no lo oye; pero si 
se viera en la precisión de contestar, entonces 
dirá que una mujer fue origen de la especie 
humana, que a la madre le debemos nuestra 
existencia, que su vida ha sido expuesta y 
sacrificada por proteger la nuestra: que la 
mujer es la Virgen María, y que maldita 
falta que nos hace el cariño de los hombres, 
que como Eurípides dice: Exceptuando a 
mi madre, detesto a todas las mujeres.»

Als últims anys del segle XIX, el país 
estava immers en una profunda depressió: 
la pèrdua de Cuba i Filipines va afectar 
totes les capes de la societat espanyola, 
que veien desaparèixer amb impotència les 
últimes colònies davant dels seus ulls.

València havia viscut molt de prop els 
problemes de totes dues guerres, ja que 
va acomiadar des del port a les tropes, al 
principi, i les va rebre, una vegada finalitzat 
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No decau la festa:
Que plàre i s’estire
De rabia la greña,
Vegem les chiques.
Guapes, envxa.
Qu’achuden alegres
A l’ art i à la gresca,
I no s’estalvien
Com està fent ella,
Pa comprar postisos...
¡si encá estás mes llecha!
Falla d’ Eixarch-Santa Teresa,  1917

Un mal mascle… ó femella 
Em connecto a una Pepica 
que desde fa unes semanes
se marecha , tot li pica
i asobint patiu desgans.
Son pare està precupat 
la mare la mira i pròra
y de saber qu’ ha pasat
sa chermana no veu l’hora.
Mentres tant en un rincó
Pepeta conta en els dits
diu qu’ escopiña redó
pensa en bolquers y en confits.
Com una bacora está
de grossa i fense la moixa
diu que sempre esta torbá
y lo que veu li s’antoixa.
I en mirar el la Pepica
Va dir  el dotor Pinet
Eixe mal es mol  chiquet
I si no és xiquet ....es noia 
Falla Carrer de Renglons, 1917 

Nous Cuplets de La Bella Changlot
Molt llarc te’l nas Visantet
Y una chata li ha dit hui;
“El tros que et sobra à tu Moreno!
quanta falta em fa a mi!

28/02/1912, pàgs. 565-566)

La festa de les falles
a inicis del segle XX

Les falles, en aquest període, inicien 
la seua veritable consolidació. Diverses 
associacions, entre elles Lo Rat Penat 
o el Círculo de Bellas Artes, en 1895, i 
l’Ajuntament de la ciutat, des de 1901, 
comencen a convocar premis, en una 
festa que, fins a aquests moments, havia 
estat tolerada dintre d’una clandestinitat 
consentida. Fins i tot, durant alguns anys, 
arribà a ser prohibida per qüestions d’ordre 
públic: com el 1896, després dels greus fets 
ocorreguts quan diversos grups d’orientació 
republicana arengats per Blasco Ibáñez 
van intentar entrar per la força a la plaça 
de bous de la ciutat, el 8 de març, per fer 
un acte polític que havia estat prohibit per 
l’autoritat competent.

Els temes, en aquest període, critiquen 
durament els problemes amb el Marroc, la 
greu crisi de Cuba i Filipines, el catolicisme, 
els polítics, la lentitud de les reformes de 
la ciutat i, com no, la dona. Cal esmentar, 
en aquest punt, els escàndols de diverses 
falles, entre ells els esdevinguts a la plaça 
del Collado amb el tema de la “Margot” 
el 1912, o amb els cadafals plantats als 
carrers de Guillén Sorolla i Espinosa el 
1911.  Els dos primers van estar dedicats a 
les dones de mala reputació, i, el tercer, a la 
falda-pantaló de la vestimenta de les joves.  
Tampoc hem d’oblidar, en aquest període, 
com hem dit mes amunt, les contínues 
crítiques a la Guerra del Riff, al Marroc , 
com l’apareguda a la plaça de Sant Gil el 
1913.

A una tonta
Mireu  a la tonta
à la que ni un xou
dona pa la festa,
y  pareix que vullga 
ser la clavaria.
Deixeula que passi,
Que miri, que vetxa,
Que sens lo seu chavo,

És! I ¡ay! I ¡ és!
¡ay! Mira  un poc lo que fas,
perque  á mi  en pareix difícil
¡Chateta!
que algú te done el seu nas.
                 [...]
Dalt d’una escala de fusta
estava Blay netechat
i una noia, pair-lo,
¡graciosa!
li l’estava menut.
No i no i no
no faes aixo a ningú
doncs si te la mengen vories,
És prou dolent que vinguis  a la teva ala.
Falla  Plaça del Dr. Collado, 1912
A la premsa local, l’aparició de firmes 

de dones, tot i que no gaire habitual, ja 
no estranya els lectors. Es creen seccions 
dedicades a la dona, com “Notes Femenines”,  
que se centraven principalment en la moda 
vinguda de Paris i de Madrid –tema, aquest 
últim, molt utilitzat en les falles de l’època–, 
i “Correspondencia con nuestras lectoras” , 
ambdues aparegudes al setmanari Lletras 
i figuras. També hi hagueren concursos 
literaris, com “Retrato de una mujer”, 
organitzat per la revista Impresiones   el 
1908;  curiosament, tots ells organitzats per 
homes.

Sense oblidar una nova moda vinguda 
del centre dels Estats Units, i del nord 
d’Europa, que s’estén per tots els àmbits 
socials: l’elecció de “mises”.

«La nueva moda femenina ha sido 
formalmente lanzada a la circulación 
en el teatro de la Comedia de París con 
motivo del estreno de “Aprés moi”  de 
Bernstein. La aparición de la “Jupeculotte”  
ha provocado en los círculos teatrales y 
mundanos numerosos comentarios, muy 
poco favorables en general, a la nueva 
indumentaria femenina.

En Madrid y Valencia la aparición de 
esta ha provocado verdaderos conflictos de 
orden público. Las primeras mujeres que 
hicieron su aparición en la calle vistiendo 
la falda-pantalón, han sido objeto de 

1915.- Molí - Na Robella.- El vot femení.

Confecció de la vestimenta dels ninots.
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manifestaciones de curiosidad, ó más bien, 
de desagrado, por parte de los hombres, que 
ven en la nueva moda lo que pudiéramos 
llamar competencia de sexos.

Y acaso no les falte razón. ¿No hará perder 
a la mujer la Falda-Pantalón toda esa 
idealidad tierna, todo el encanto femenino 
que constituye la principal y acaso única 
ilusión del hombre? Glosando cierto refrán 
muy popular pudiéramos decir que “no 
basta ser mujer, hay que parecerlo”. »

«LA FALDA-PANTALÓN : Ahora según 
han dicho los periódicos –y cuando en letras 
de molde se dice, hay que crearlo– , en Italia, 
un militar papá se ha suicidado porque sus 
hijas querían salir á la calle luciendo falda-
pantalón; en Almodóvar una señorita se ha 
arrojado al paso de un tren porque su familia 
se ha opuesto á que vistiera la moderna 
indumentaria, y en Paris, un marido celoso 
se tomó cinco pastillas, no de Hércules, sino 
de sublimado, porque su costilla encargó al 
modisto unos zaragüelles .»

  Algunes publicacions 
s’acosten de forma deliberada al sector 
femení, cas de revistes com Letras y figuras, 
El Guante Blanco, o Mundo Gráfico, amb 
seccions específiques sobre el món del 
teatre on la dona és protagonista habitual, 
faran que s’incrementen paulatinament 
la informació i la publicitat dedicada 
a la dona. Interès que manifesta certa 
alfabetització en les classes altes i mitjanes 
femenines, la qual cosa, encara està molt 
lluny de les classes treballadores.

  Cal ressenyar en aquest punt 
que, en 1914, apareixen, en la secció 
“València sentida per elles” de  la revista 
fallera Pensat i Fet, per primera vegada, les 
firmes de diverses dones: Rosario Pino , 
Lola Menbrives , Carmen Domingo  i Pilar 
Martí i Carmen Mejía; totes elles dedicades 
a la faràndula.

Un dels actes més importants a nivell 
cultural passa també el 1914, any en què, 
per primera vegada, una dona, Natividad 
Domínguez Atalaya , és la mantenidora 
dels Jocs Florals de Lo Rat Penat.  L’acte és 
recollit per gran part de la premsa local, 
així com pel setmanari El Guante Blanco, el 
qual en parla com “L’heroica mantenidora”. 

Aquest mateix any s’inicia Mundial, 
notícia que la Primera Guerra, juntament 
amb la interminable guerra al Marroc, 

protagonista de la falla, aquest vestit, amb 
roba feta o arreglada per cosidores. El 
seu treball mai, va ser reconegut. Període 
aquest en el qual participen activament, 
centenars de modistes que vesteixen, a 
centenars de figures entre els mesos de 
gener a març. 

 III
Els feliços anys vint

Als anys vint del passat segle, es consolida 
el moviment feminista a Espanya, estenent-
se els grups d’orientació feministes a 
totes les capitals de província . Les més 
reeixides foren: “La dona del Porvenir” i 
“La progressiva Femenina”, a Barcelona; 
la “Liga Española para el progreso de la 
Mujer” i “La sociedad Concepción Arenal” 
, a  València;  l’”Associació Catòlica de 
Dones” i  l’”Asociació Nacional de Dones 
Espanyoles”, fundada per María Espinosa 
de los Monteros . Aquesta última va 
constituir l’associació “Consejo Superior 
Feminista de España”.

El 1920, “Acció Social Femenina” 
organitza a Madrid un míting, en el qual

De forma paral•lela, a la festa de les falles 
es recull, en aquests anys, el conflicte del 

inunda la premsa local.  Aquesta sanitat 
provoca un increment del cost de la vida 
i un descens de l’oferta de treball, la qual 
cosa produeix un ampli malestar en les 
classes treballadores, que porta a València 
a diverses vagues generals revolucionàries, 
àmpliament secundades en tota la ciutat.

El bloqueig que pateixen els ports 
valencians pels submarins alemanys 
provoca una caiguda dràstica de les 
exportacions valencianes, així com una 
falta de subministraments que afecta 
greument tota la població;  sobretot als 
treballadors, que, com hem dit més amunt, 
veuen pujar els preus, en el període 1914-
1918, entre un 40 i un 60 %. 

Curiosament, en 1918, la ciutat, igual 
que tota Europa, pateix una de les seues 
pitjors epidèmies, la coneguda com “la grip 
Espanyola” , malaltia per la qual moren 
més de cinc mil valencians.              

En aquests últims anys de la primera 
dècada del segle XX, les falles estan ja 
integrades en la societat. D’aquesta manera, 
en aquest últim període, el cadafals dels 
artistes del Cercle de Belles Arts, el 1917, 
dedicat als “gomosos”. 

Unes cuantes cançons dedicades als ninots 
de , als falleros, a les sogres y al públic en 
cheneral. La falla 

La dòna es el animal
més difícil de domar:
o Les Cúpules de Chiqueta
o te acaba per soterrar. 
El que, sens casar-se , està
una dòna mantenint
es com el que fuch del fanc
i es fica en el tarquim. 
Una dòna perguè el mon
I es quedà pa consol;
en bònes mans  va deixar
Nostre Siñor el pandero.
La festa era i és fidel reflex de la 

societat que l’envolta. En aquests anys de 
consolidació, és una festa feta per homes, 
en la qual la dona és víctima i protagonista 
en les crítiques. A més, hi ha una cosa molt 
important en aquest inici de segle, que hom 
oblida amb facilitat: El ninot, l’autèntic 

participen conegudes feministes, entre elles 
María de la O Lejarana, les quals denuncien 
l’escassa formació intel•lectual de la dona 
espanyola. Els grups presents en el míting 
s’obligaran a treballar per incrementar la 
presència de la dona en tots els aspectes de 
la societat; i al fet que en el cens, a Espanya, 
segons les dades de 1919, hi havia només 
unes tres-centes universitàries, segons 
va manifestar una de les ponents mes 
conegudes: María de Maeztu. 

Pocs mesos després d’aquestes reunions, 
el 1921, el grup feminista d’orientació 
catòlica, “Acció Social Femenina”, va 
convocar la primera manifestació 
“sufragista” a Espanya, organitzada i 
promoguda per la periodista Carmen de 
Burgos .

La societat passava de puntetes, i en 
alguns casos mirava cap a una altra 
banda, sobre aquestes reivindicacions, ja 
que pensaven que, com tantes coses que 
feien les dones, eren modes passatgeres.  
Ignoraven així a un important sector de 
la societat, que malauradament encara 
tardaria 10 anys en aconseguir el dret al 
vot.

 Plaça del Doctor Collado, 1912. ‘La Margot’. Artista: Pedro Guillem
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només hi havia 221 dones universitàries, i , 
el curs del 1927, fossin 1933.    

IV
La Dona i la festa de les falles 

a la segona dècada 
del segle XX

Les falles en aquest període pateixen 
un extraordinari desenvolupament, ja 
que a principis dels anys vint són una 
vintena, i a finals, l’any 29, superen les cent, 
i s’han estès a altres localitats.    Aquesta 
situació es reflecteix en tota la premsa 
local i especialitzada del moment, ja que, 
juntament amb Pensat i Fet, s’incorporen 
nombrosos títols, els quals, després de 
l’aparició en 1921 del Faller, adoptaran 
majoritàriament plàstica en què la figura 
femenina ocupa les portades, desplaçant 
altres motius festius.  Aquest estil, del seu 
dibuixant principal la Editorial Carceller, 
“Pertegás”, influeix en tota la premsa de 
l’època.

En aquests anys, per culpa de la dominant 
censura militar, les falles abandonen la 
crítica i inicien un període d’autoanulació i 
gegantisme, en el qual infinitat de cadafals 
prenen com a tema principal l’exaltació 
de les excel•lències de la terra valenciana, 
les seues dones, les seues flors i les seues 
belleses naturals, abandonant l’esperit 
crònic de la falla. 

Aquesta falla representa 
un tròs d’horta valenciana,
en què polida i garbosa 
s’erguix  l’hermosa  barraca,
aquells palau de grans
i diu València, sa estampa
La qu’ensomíen pòetes,
la que amorosa mos canta,
la que pòrta en les antrañes
tot lo gran de nostra rasa,
la núvia del Micalet,
nostra mare ¡y nostra casa! 
Han pasat ya les carreres
de xocs, i a la barraca

apareix, entre sonrises,
una núvia altiva i guapa,
(lleches, mos digué Zorrilla,
No hi havia un valenciàana).”
Falla Denia i Cuba 1928 
Aquesta situació va acompanyada 

d’una incipient professionalització de la 
construcció de les falles, per tallers artesans 
dedicats principalment a la talla, fusteria, 
imaginaria i modistes, els quals miren per la 
seua feina que pel resultat crònic de l’obra. 
Aquesta actitud serà molt censurada des de 
diferents sectors de caràcter valencianista, 
que, en aquests moments, estan en contra 
de la professionalització de les falles i 
que el poble deixe en mans d’aquests 
professionals, ja no sols la construcció, 
sinó també la preocupació per la crítica i la 
temàtica a tractar als monuments.  

«Ya en mans dels artistes declinen les 
falles,

ja no és vehuen trastos ni hian 
borumballes.

La falla prospera i és mes gran la crítica,
y es el seu asunte de bous  o política.
Ya no es roba  vella que se ha de tirar,
són traches a pòsta el que han de portar;
Ja hi ha alguns grups de valencianistes
que chusgant les falles, premien als 

artistes,
y algúns tant llustre volen de moment
Què passa amb la Falla fan un 

monument”.
A les darreries de la dècada dels anys 

vint, la dona ha obert una bretxa dins la 
societat, tant nacional com local.  Cal fer-
se ressò, en aquest punt, que la presència 
femenina en sectors com l’ensenyament i la 
sanitat és un fet contrastat, ja que l’aparició 
de centres docents d’orientació religiosa 
dirigits per dones en què s’escolaritzen nens 
i nenes per separat és una cosa habitual, 
i ens trobem   nombroses mestres, de les 
quals avui només ens arriba el record de: 
Ángela Carnicer Pascual, Adelaida García 
de Castro , María Carbonell, Guillermina 
Medrano Aranda , María Vicenta Silvestre 
Villén del Rey , Enriqueta Agut Armer  i 
Paz Martínez.

Marroc, manifestant, en carrers i places, 
un gran malestar; ja que l’opinió pública 
està en contra d’una guerra que manté en 
el front a mes de dos-cents mil efectius, la 
major part d’ells soldats de reemplaç mal 
ensinistrats i inexperts, i que suposem 
un greu cost a les arques de l’Estat. Un 
conflicte que es fa interminable amb el qual 
s’esvaeixen definitivament les aventures 
colonials d’una monarquia que comença a 
perdre massivament el suport popular.

«Espanya 
Soc la Españala Nació
que mes domini ha tingut
y la pobra  huí ha viscut.
¡Per mala administració¡
I interes, bastart i sego,
Sinse equivocarme només,
¡com una pell de borrego. »
Nous aires bufen a Europa. La revolució 

russa de 1917 suposa un exemple perillós 
per a una societat cansada de rebre males 
notícies;  el que no passa desapercebut a 
una burgesia temorosa que mira amb recel 
les notícies que venen de l’est d’Europa, i 
que dóna suport, des del primer moment, 
el cop d’estat del 13 de setembre de 1923 
contra el govern de Manuel García Prieto, 
auspiciat pel capità general de Catalunya, 
Miguel Primo de Rivera,  i recolzat pel rei 
Alfonso XXIII; la mateixa que veu amb 
bons ulls la pujada del feixisme a Itàlia, el 
1922, i la nova situació alemanya.

Primo de Rivera imposa la dictadura, i 
constitueix un “Directori Militar” compost 
per un grup de generals ; però nomenant 
també quinze dones a la Assemblea Nativa,  
grup que es convertís en les primeres dones 
que tenen accés als assumptes de l’Estat. A 
més, a partir de 1924, seran les primeres 
regidores.  No cal deixar-se enganyar per 
aquesta incorporació a la vida política 
d’ aquestes dones, ja que la major part 
d’ elles prové de les classes mitjanes i els 
cercles catòlics. La situació de la dona 
és una altra. A l’ inici de la dècada dels 
anys vint, s’ ha incorporat el món laboral, 
sobretot a les ciutats i els nuclis industrials; 
on, si bé la formació primària s’ ha estès, 
poques passen a la formació secundària, 
i només una minoria assoleix la formació 
universitària . S’ha explicat que, el 1921, 
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van per ahí destorvant.
S´han cremat ya moltes coses
en aquesta falla tan gran,
y han  purificat l´ambient
de coses podrides ya.
Huí els lleons canten victoria
al seria Republicà
el país que sinsegons
anaba al caos més gran.
hui onduletxa la bandera
Tricolor, emblema gran.
Y es orgull de nostra patria
vórela sempre arrogant. La 
falla republicana
es monument nacional, 
que honra nostra nasió
pues poc a poc cremará
el que de roín mos quedi
y encara hia  per cremar.
Falla Gran republicana,
alsat t-ben arrogant
y crema  tot lo podrit,
Netecha el aire malsá
fes que Espanya és purifique
en eixe foc tan sagrat,
sempre seguint el cami
de la santa  Llibertat.
Oh falla republicana,
que falta mos fees ya¡
  José Sampere
 (El Faller Republicà, 1934)
La II República va suposar un corrent 

d’aire fresc, que va omplir d’esperances tota 
la societat espanyola;  de fet, en el terreny 
social es va avançar molt, en especial per 
a les dones. El reconeixement del dret al 
vot, i a ser elegides per a qualsevol càrrec 
públic (1931), la Ley del Matrimonio 
Civil i el divorci (1932), i el dret a tenir la 
pàtria potestat sobre els fills, suposen un 
important avançament i un dur cop per a 
una Església que veia com deixava de tenir 

vegada major  descrèdit de la dictadura de 
Primo de Rivera, fan oblidar l’estabilitat i 
les fites econòmiques de la primera època 
del procés dictatorial, incrementant-se en 
totes les capes de la vida social espanyola 
un important malestar, a partir de 1927, 
que desemboca en un ascens substancial 
dels partits antidinàstics a tot Espanya.  

Aquesta situació obliga, el 30 de gener 
de Primo de Rivera1930, a, a dimitir a 
instàncies del rey Alfons XIII, temorós 
que el deteriorament del govern afectés el 
prestigi de la monarquia.  Es va nomenar 
Dámaso Berenguer fins a les eleccions 
municipals de 1931. En aquestos anys van 
guanyar, en tots els nuclis urbans, els partits 
de tendència republicana, proclamant-se el 
14 d’abril la II República, fita que posa fi al 
període de la “Restauració Borbònica”. 

LA FALLA REPUBLICANA
Ja fa temps que així a Espanya
s’haguessin d’haver cremat,
en les falles valencianes
tot lo podrit y malsá.
Des de l’antigua corona
que un tirano duia al cap,
i per la qual dominava
Als pares dels quals estiguin al seu càrrec,
y ell pasaba per baix cama
riense sense pietat,
de la nasió qu‘en mal hora 
el fica en lloc tan alt.
Pero els lleóns d´el escut
que dormíen fa temps ya
espolsaren les melenes,
tragueren sa sarpa gran
y com a un ninot de falla
el feren tambalechar
hasta que caigué per terra,
com un trasto inútil ya.
La falla republicana
encara té que cremar,
trastos inútils qu´encara

Cal ressenyar en aquest punt, el Grup 
Escolar Cervantes, en el qual figura al 
capdavant, ja abans esmentada, Natividad 
Domínguez, de la qual cosa es fa ressò la 
revista valenciana Semana Gráfica .  En 
aquest centre escolar també hi havia una 
escola de Puericultura dedicada a les 
senyoretes.

«Precisaba una  persona del recio 
temperamento de doña Natividad 
Domínguez, en el que se  aúnan  la vasta 
intelectualidad del sabio con la delicada 
ternura de la mujer, para llevar a cabo la 
perfecta organización del grupo escolar que 
nos ocupa y en el que funcionan, a cargo de 
competente profesorado, varias secciones 
en las que progresivamente se forma el 
alma  femenina, cuidando las diversas fases 
culturales de la mujer, tanto en lo científico 
como en la parte física, hasta llegar al curso 
de maternología, misión augusta y suprema 
de la mujer.» (Semana Gráfica)

Setmana Gràfica, des dels seus primers 
exemplars, publica diverses seccions 
dedicades al món femení des d’una visió 
misògina: “Quina és la dona més bonica de 
València?”, “De la nostra Bona Societat” i 
“ La Moda”; en totes elles la dona com a 
protagonista, des d’un punt de vista estètic. 

 És, precisament, en aquests últims anys 
de la dècada, quan va néixer a Europa, 
gràcies a la moda arribada  dels Estats 
Units, els concursos de bellesa . Proliferarà 
aquest estil de certamen en tots els racons 
i per qualsevol motiu: “Les reines dels 
mercats” (València, 1928); “Reina de la 
festa” (Borriana, 1928), “La reina de les 
modistes” (Barcelona, 1929), “Belleza 
Infantil” (Berlín, 1928), “Mis mecanografia” 
(Madrid, 1929) i un llarg etc.

Aquesta tendència de la Dona Objecte 
no tardarà gens incorporar-se al món 
faller, en forma de bellesa, dama, musa, 
o, simplement, fallera. Figura, aquesta 
última, que si bé havia existit temps enrere 
a nivell de comissió, s’institucionalitza de 
forma accidental després del triomf de 
la valenciana Pepita Samper, en 1929  al 
certamen de Mis España, i de forma oficial, 
a partir de 1931.

Context polític 

de finals de la dècada del vint
La crisi econòmica de 1929, i el cada 
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Parlament com a diputades, Victoria Kent  
i Clara Campoamor . La primera defensa 
que el vot femení s’ha d’ajornar, juntament 
amb la intel•lectual Margarita Nelken , la 
qual, des de fora del Parlament, defensava 
la mateixa causa:

«Que creo que no es el momento de 
otorgar el voto a la mujer española. Lo dice 
una mujer que, en el momento crítico de 
decirlo, renuncia a un ideal.

Lo pido porque no es que con ello merme 
en lo más mínimo la capacidad de la mujer; 
no, Sres.  Diputados, no es cuestión de 
capacidad; es cuestión de oportunidad para 
la República. 

Cuando la mujer española se dé cuenta de 
que sólo en la República están garantizados 
los derechos de ciudadanía de sus hijos, de 
que sólo la República ha traído a su hogar el 
pan que la monarquía no les había dejado, 
entonces, Sres. Diputados, la mujer será la 
más ferviente, la más ardiente defensora 
de la República; pero, en estos momentos, 
cuando acaba de recibir el Sr. Presidente 
firmas de mujeres españolas que, con buena 
fe, creen en los instantes actuales que los 
ideales de España deben ir por otro camino, 
cuando yo deseaba fervorosamente unos 
millares de firmas de mujeres españolas de 
adhesión a la República. 

Por hoy, Sres. Diputados, es peligroso 
conceder el voto a la mujer.»

I Clara Campoamor, partidària sense 
restriccions del sufragi femení, tracta de 
refutar els arguments de Victoria Kent, 
sortint triomfadora:

«Precisamente porque la República 
me importa tanto, entiendo que sería un 
gravísimo error político apartar a la mujer 
del derecho del voto. 

Yo soy Diputada por la provincia 
de Madrid; la he recorrido, no sólo en 
cumplimiento de mi deber, sino por cariño, 
y muchas veces, siempre, he visto que a los 
actos públicos acudía una concurrencia 
femenina muy superior a la masculina, y he 
visto en los ojos de esas mujeres la esperanza 
de redención, he visto el deseo de ayudar a 
la República, he visto la pasión y la emoción 
que ponen en sus ideales. La mujer española 
espera hoy de la República la redención suya 
y la redención del hijo. No cometáis un error 

que consistia a dotar a València en aquestes 
deganes festes, que tan bé reflecteixen el seu 
esperit artístic i sociocultural, d’un òrgan 
de publicitat que representa les tendències 
modernes i d’avui»la Valencia» (El Faller 
Republicà,  1932)

Des del principi, apareixen dues 
tendències: Una de caràcter oficialista, 
promoguda pels membres de la revista 
especialitzada de tinença conservadora 
Pensat i Fet −José Esteve Victoria, 
Francisco Ramil i Ricardo San Martín− i el 
Diario de Valencia, basada en la promoció 
i desenvolupament dels festejos; que, 
malauradament, és la que triomfa. La una 
altra, amb clara tendència republicana 
i anticlerical, promoguda pel diari local 
El Pueblo i per l’editor Vicente Miguel 
Carceller, el qual assegurava que el camí no 
era el correcte, des de l’editorial del Faller 
diu:

«La festa de les falles guaña en art ¡Qui lo 
dupta¡ pero pert en sabor tipic, en inchenit, 
en gracia emotiva. Les Falles de carácter 
alegre y bullangero, aquelles epigramatiques 
de chismorreria de vehinat y critica local que 
costituien la caracteristica de nostre poble, 
s´han convertit en uns lujosos monuments 
d´art molt decoratius, molt arquitectonis, 
pero falts de les verdaderes caracteristiques 
que deuen concurrir en una falla. »

L’estiu de 1930, per veure primera, es 
nomena oficialment la primera Festa 
Major de la ciutat, elecció que organitza el 
Comitè Central Faller als Jardins de Vivers: 
l’elecció recau en la senyoreta Ángeles 
Algarra Azuara. 

 A les darreries de l’estiu, el 30 de 
setembre, s’inicia, al Congrés de Madrid, el 
debat del projecte en què es reconeix el dret 
a vot de la dona.

 La proposta es veu amb molta 
cautela per alguns grups progressistes, 
a excepció del Partit Socialista, el qual 
havia posat en la redacció del projecte 
constitucional l’única dona que va estar 
en la comissió de redacció, Matilde Huici 
. Se pensava que la dona encara no estava 
preparada per a tal responsabilitat, i que tal 
concessió seria donar més vots als partits 
d’orientació religiosa.

            En la sessió van participar les 
dues úniques dones que estaven presents al 

una influència directa sobre la institució 
matrimonial.   

La situació de la dona, el 1930, després 
de més de cinquanta anys d’intents de 
millorar la seva condició, havia assolit la 
integració en el món laboral (el 24% d’elles, 
però, d’aquestes dones, el 80% eren solteres 
o vídues). 

Quan la dona enviudava, es veia en 
l’obligació de posar-se en mans de la 
família del seu marit, tornar al si de la seva 
família biològica o, amb molta dificultat, 
integrar-se en el món laboral, per poder 
sortir endavant, ja que no existia cap tipus 
de pensió de viduïtat. 

D’altra banda, les dones casades es 
trobaven amb més dificultats, ja que hi 
havia lleis que entorpien el seu accés a la 
feina. Es necessitava tenir permís del marit 
per poder treballar; no podien disposar 
lliurement del seu salari, i, si el marit 
s’oposava al seu salari, el podia cobrar ell 
directament, i fins i tot, si se separaven 
judicialment, el marit seguia tenint el dret 
a cobrar el salari de la dona. 

El setanta per cent de les dones 
assalariades eren treballadores temporals, o 
estaven en el servei domèstic (que mancava 
de tota mena de drets laborals), i l’altre 
trenta per cent eren obreres qualificades, 
fonamentalment en el sector del tèxtil i 
vestit (82%). 

Gràcies a la incorporació de la dona 
al món laboral -tot i que tímida-, havia 
augmentat l’afiliació als sindicats i partits 
obrers;  situació que ja existia en els grups 
d’ orientació religiosa. A partir del 1930, 
va influir en l’afiliació en els sindicats de 
classe, que van passar, el 1929, de divuit mil 
a més de cent mil afiliades.

La nova situació creada després dels 
resultats electorals planteja en la societat 
local un ampli debat, des de diferents punts 
de vista, sobre l’estat de la festa, després de 
set anys de dictadura. Debat que, des de 
mitjans dels anys vint, ve apareixent en 
els diferents mitjans de comunicació de 
la ciutat, i que en els darrers anys s’havia 
aguditzat:

«El canvi de règim i el nou ambient liberal 
que es viu a Espanya ha permés que posem en 
pràctica una idea que acariciàvem fa temps i 

histórico que no tendréis nunca bastante 
tiempo para llorar, al dejar al margen de la 
República a la mujer, que representa una 
fuerza nueva, una fuerza joven... Que está 
anhelante, aplicándose a sí misma la frase 
de Humboldt, de que la única manera de 
madurarse para el ejercicio de la libertad 
y de hacerla accesible a todos, es caminar 
dentro de ella.

¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia 
de la legislación que se elabora aquí para 
los dos sexos, pero solamente dirigida y 
matizada por uno?

Es un problema de pura ética reconocer a 
la mujer, ser humano, todos sus  derechos.

No olvidéis que no sois hijos de varón 
tan sólo, sino que se reúne en vosotros el 
producto de los dos sexos.»

Al final van triomfar les tesis sufragistes 
per 161 vots a favor i 121 en contra. 

«Como presidente de las Cortes 
Constituyentes, y en su nombre, declaro 
solemnemente  que éstas, en uso de la 
soberanía de que están investidas, han 
decretado y sancionado lo  siguiente: España, 
en uso de su  soberanía  y representada  
por las Cortes Constituyentes, decreta y 
Sanciona, esta constitución .  […]

Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro 
sexo, mayores de veintitrés años, tendrán 
los mismos derechos electorales conforme 
determinen las leyes.

 V
Primeres falles republicanes 

(1932)
El recent canvi polític es converteix, 

juntament amb l’obtenció del vot femení, 
en principal protagonista de les falles de 
1932.  Destaquen les obres de F. Roda 
contra el vot femení, plantades a les places 
de Calatrava i San Bartolomé, amb els títols 
“Si les dones manaren” i “El vot de la dona”;  
o “Les mestresses del món” i “El vot femení”, 
aquestes últimes per a les conegudes plaça 
del Pilar i plaça de l’Àngel.

L’altre tema estrella amb el qual ens 
trobem, després d’analitzar seixanta 
dels monuments plantats, és el tema 
antimonàrquic, que apareix tractat de 
diverses formes, amb títols tan eloqüents 
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destinat a triar, entre els “ninots”, la millor 
figura femenina, tant pel seu modelat com 
la seva indumentària. Aquesta situació, per 
primera vegada, posa nom i cognoms als 
centenars de modistes que confeccionaven 
els vestits dels ninots des de cap a anys. 

Lamàgia de l’artista José Roda, Marina 
Berenguer; la de l’artista Vicente Benedito, 
Elena Aura Giner; la d’Emilio Muñoz, 
Carmen Fernández; la de Francisco Canet, 
Mercedes Ferrer.  La dels artistes Gacers i 
Baselga, va ser Luisa Aparicio. 

Dins de la singularitat del concurs, cal 
destacar la importància dels membres 
del jurat, en el qual participen, en la seua 
primera convocatòria, Mariano i José 
Benlliure, Amparito Albors  −que va actuar 
de presidenta del jurat−, Luis G. de Linares 
i Vicente Vidal Corella. 

L’èxit de la iniciativa va fer que es repetís 
l’any 1936, on van participar, com a jurats,  
José Renau, Manuel Jiménez Cotanda, 
Valentín Pla, Manuel Martínez Gandía i 
Vicente Vidal Corella.

Apareixen també noves dones 
col•laboradores dels artistes, com Carmen 
Meri Pérez, col•laboradora de Regino Mas,  
i la dona d’aquest, Carmen San Miguel.

El Cop d’Estat va acabar amb molts 
projectes i centenars de bones idees.  La 
desaparició de la revista Crónica, de 
tendències progressistes i frontpopulistes, 
va truncar aquest concurs, i desenes de 
modistes, gran part d’elles dones i filles 
dels artistes, van desaparèixer dels titulars, 
reobrint només de forma espontània en les 
fotografies dels tallers dels seus marits o 
pares.

El final del somni republicà.
El 21 de març de 1933 es constitueix a 

Alemanya el primer parlament del Tercer 
Reich, data que posa en alerta tots els 
demòcrates d’Europa. Precisament aquest 
mateix any, van aparèixer nombrosos 
grups de tendències democràtiques, entre 
ells l’”UMA”, secció de “Dones contra el 
Feixisme” fundada per la Internacional 
Comunista. Després del triomf de Hitler, 
van sorgir altres associacions, tant de 
caràcter local com nacional, amb la mateixa 
preocupació. 

Li farán eixir la sanc
Totes elles se preparen 
En fervor per a pasar
Al gran concurs de bellesa 
Qu ́es selebra a l ́atra part
De la falla, alli derrere, 
Aon funsiona un Tribunal
Per a adchudicar els premis
A les belleses mes grans.
¡Y hiá que vore l´altura
i importància del Xarrat!
            “Concurs de Belleses”, 1932
El temps passa de la Dictadura a la 

República, però el tracte a la dona −l’acudit 
fàcil− es manté, com si al carrer o al 
Parlament no ocorregués res.

S’ ha incrementat la incorporació de la 
dona al món del treball, fins i tot a la pròpia 
festa. No cal oblidar que la dona col•labora 
directament en la confecció de la roba, dels 
més de mil ninots que es planten en les 
falles, ja no sols de València, sinó d’altres 
localitats amb tradició fallera, com ara 
Xàtiva, Gandía, Alzira, Torrent o Sagunt.

La dona només s’havia introduït amb 
nom i cognoms en la figura de Fallera 
Major, la qual cosa atorga una representació 
simbòlica, allunyada de tota responsabilitat 
i poder executiu.

La proclamació, en aquests anys, de les 
primeres falleres majors de la ciutat les 
converteix en un símbol, molt allunyat del 
que moltes dones defensen als carrers i 
places de tota Espanya. 

També cal dir, en aquest punt, que algunes 
d’elles, en el període bèl•lic, van haver de 
prendre partit i col•laborar, a la rereguarda, 
amb el Front Popular per recaptar fons i 
defensar la causa republicana.

L’any 1934 suposa una fita en el 
reconeixement del treball de la dona en el 
món de les falles: la creació de l’”Exposició 
del ninot” implica la millora substancial 
no sols del cap, feta principalment de cera, 
sinó que també cal vestir el ninot, i per 
això s’ha de buscar modistes. Curiosament, 
en un setmanari madrileny, i gràcies al 
corresponsal Vicente Vidal Corella, a la 
revista Crónica, s’organitza un concurs 

com: “La indigestió del 12 d’abril”, a 
Maldonado i Vinatera; “Últim número”, 
a la plaça de la Pertusa;  “El Triomf 
republicà”, de Cervantes-Padre Jofré;  “La 
història sagrada espanyola”, de Pelayo- 
Matemàtic Marzal; “Alfonsito, quina 
planxa t’has portat”, a Cuba-Denia;  “El 
Poblé desperta”, Vivons-Cadis;  “Pas per 
la frontera”, Cadis-Denia;  “Els enemics de 
“la República, Serrano Flores-Camino de 
Algirós, i “La última Moxieranga”, per a 
Ripalda-Sogueros.   

Enguany se li concedeix el primer premi 
a un jove artista que durant els propers 
anys donarà molt a parlar, Regino Más, el 
qual, després de treballar per als germans 
Guillot en projectes modestos, aconsegueix 
el primer premi a la plaça de Sant Jaume, 
amb el lema “Concurs de belleses”,  en el 
qual l’artista planteja una dura crítica −com 
bé diu el seu nom− sobre els concursos de 
bellesa i sobre la moda femenina.

Concurs de Belleses
Es la fabrica de belleses
La falla qu´estem mirant
I la presidix la Venus
De Milo, al sentro plantá,
Que no pareguent prou guapa
És una pluja pintant,
De forma que a tindre brasos
Li soltara una galtà
Unes frotasions de yodo
Li están a un altra donant.
Pa que parega morena
Que axina heu pareixerá.
Representa una altra figura
El que li estan arrencant
Unes pinses, el pél
Que t’en el llavi de dalt
I que sembla al bigoti
D´un sargento de caball.
L´atra en un paper de lija
Vulgarment paper d´escat
Li estan refregant l´esquena 
Per ferli la pell suau
I si tal cosa no lògreixen
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sembrabas al adversario
de dinamita furiosa
y era tu mano una rosa
enfurecida, Rosario.
Buitrago ha sido testigo
de la condición de rayo
de las hazañas que callo
y de la mano que digo. 
¡Bien conoció el enemigo
la mano de esta doncella,
que hoy no es mano porque de ella,
que ni un solo dedo agita,
se prendó la dinamita
y la convirtió en estrella! 
Rosario, dinamitera,
puedes ser varón y eres
la nata de las mujeres,
la espuma de la trinchera.
Digna como una bandera
de triunfos y resplandores,
dinamiteros pastores,
vedla agitando su aliento
y dad las bombas al viento
del alma de los traidores.
“Rosario la dinamitera”, 
Miguel Hernández, 1937

D’altra banda, els intel•lectuals 
s’havien mobilitzat, preocupats per les 
notícies que venien d’Itàlia i Alemanya, 
i havien fundat l’Aliança d’Intel•lectuals 
Antifeixistes..  En la ciutat de València, 
en els primers dies d’agost de 1936, es va 
celebrar una reunió a la qual van assistir 
nombrosos artistes i intel•lectuals, entre 
ells diversos membres del món faller, 
com Rafael Raga i Ismael Archelos, així 
com diverses dones: Elisa Piqueras , 
Magdalena Marzal , Rafaela Camoin  i 
Manuela Ballester.   

«Se ha a producido en toda España una 
explosión de barbarie en que las viejas 
formas de la reacción del pasado han 
tomado nuevo y más poderoso empuje, 
como si alcanzasen una suprema expresión 
histórica al integrarse en el fascismo.

L’associació va adquirir summa 
importància a partir del colp d’estat a juliol 
de 1936. Se va dedicar a l’organització 
del treball de la dona a la rereguarda 
−”Comissió d’Auxili Femení”−, passant 
a dependre del Ministeri de la Guerra. 
Arribà, a principis de la guerra, a tenir 
mes de cinquanta mil afiliades , era la seua 
presidenta Dolores Ibarruri. 

Al costat de la “Pasionaria”, avui menys 
conegudes, hi va haver moltes dones que, 
des dels seus llocs de responsabilitat, 
van defensar la causa republicana, com: 
Victoria Kent, Dolores Bargalló , Lucía 
Sánchez Saornil , Amparo Poch , María 
Teresa Andrade  i Mercedes Comaposada .

Durant les primeres setmanes, després 
del cop d’Estat, nombroses dones van 
voler defensar els ideals republicans i 
van acompanyar els soldats al capdavant. 
Principalment militants anarquistes, de 
o del POUM, van acudir per les zones 
d’Aragó, Guadalajara, l’UGT País Basc i 
Madrid; però aquesta situació va durar 
poc temps, doncs,l’UMA des de diferents 
partits o associacions com i el PCE, es 
van oposar  que la dona estigués al front, i 
van limitar la seva feina a les tasques de la 
rereguarda.

Avui només ens arriba un reduït nombre 
de noms de milicianes, com: Rosario 
Sánchez, ‘la Dinamitera’, Castella Méndez, 
Angelita Martínez, Consuelo Martín, 
Margarita Fuente i Lina Odena.

Rosario, dinamitera,
sobre tu mano bonita
celaba la dinamita
sus atributos de fiera.
Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón
una desesperación,
de cristales, de metralla
ansiosa de una batalla,
sedienta de una explosión.
Era tu mano derecha,
capaz de fundir leones,
la flor de las municiones
y el anhelo de la mecha.
Rosario, buena cosecha,
alta como un campanario

Plaça del Mercat Central, 1950 - La dona casada, Artista: Regino Mas 
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La rereguarda.
No cal oblidar les nombroses dones 

que, des de la rereguarda, van ajudar 
els centenars de refugiats arribats 
de tot Espanya a la llavors capital de 
la República; donant-los hostalatge, 
treballant en locals d’infància per als 
orfes o en menjadors, confeccionant roba 
i joguets, o organitzant festes infantils, 
com la “Setmana Infantil” de 1937, o “ de 
Muñecas”, o participant en el “Instituto 
de Asistencia Social Maestro Ripoll”, o 
en la preservació i alfabetització dels 
combatents en les brigades volants 
de lluita contra l’analfabetisme,  i 
en l’organització de les biblioteques 
populars, com és el cas de María Moliner 
i la poetessa Cencha Zardoya .

Les comissions de les falles es van 
sumar a la difícil situació i van decidir 
dedicar a la guerra els diners recollits 
entre el veïnat per a la festa. Així, van 
entregar tot el recaptat als hospitals, 
refugis i llars infantils. També va ajudar 
per a la guerra tot el que girava al voltant 
d’aquest important festeig popular. 
També, els artistes fallers realitzen 
treballs de propaganda artística, i les 
modistes que cosien els vestits de les 
figures falleres confeccionaren roba per a 
l’Exèrcit Republicà.

 Altres, com les comissions dels carrers 
Conca o Cervantes-Pare Jofré, sortien pels 
carrers en dates assenyalades a postular 
en favor de les Milícies Voluntàries; 
sense oblidar la participació activa de 
nombroses falleres en la recaptació de 
fons en mítings de la España republicana, 
on demanaven per als hospitals i ferits.

Este levantamiento criminal de 
militarismo, clericalismo y aristocratismo 
de casta contra la República democrática, 
contra el pueblo, representado por 
su Gobierno del Frente Popular, ha 
encontrado en los procedimientos fascistas 
la novedad de fortalecer todos aquellos 
elementos mortales de nuestra historia, 
que por su descomposición lenta venían 
corrompiendo y envenenando el pueblo 
en su afán activo de crear una nueva 
vida española. Contra la auténtica 
España popular se ha precipitado para 
destruirla o corromperla, envileciéndola 
con una esclavitud embrutecedora y 
sangrienta, como la de la represión 
asturiana; este criminal empeño de una 
gran parte del Ejército, que al traicionar 
a la República lo ha hecho de tal modo 
que ha desenmascarado la culpabilidad 
de su intención, agravándola con la de 
traicionarse a sí mismo en la falsedad de 
los ideales patrióticos que se decía defender, 
sacrificando la dignidad internacional de 
España y ensangrentando y destruyendo el 
suelo sagrado de su historia. Y esto con tal 
ímpetu desesperado, demoledor, suicida, 
que la trágica responsabilidad delictiva 
de sus dirigentes lo ha determinado con 
características vesánicas de crueldad y 
de destrucción acaso jamás conocidas en 
España; en una palabra: fascistas.

Contra este monstruoso estallido del 
fascismo, que tan espantosa evidencia 
ha logrado ahora en España, nosotros, 
escritores, artistas, investigadores 
científicos, hombres de actividad 
intelectual, en suma, agrupados para 
defender la cultura en todos sus valores 
nacionales y universales de tradición y 
creación constante, declaramos nuestra 
unión total, nuestra identificación plena 
y activa con el pueblo, que ahora lucha 
gloriosamente al lado del Gobierno 
del Frente Popular, defendiendo los 
verdaderos valores de la inteligencia al 
defender nuestra libertad y dignidad 
humana, como siempre hizo, abriendo 
heroicamente paso, con su independencia, 
a la verdadera continuidad de nuestra 
cultura, que fue popular siempre, y a todas 
las posibilidades creadoras de España en el 
porvenir. »
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EPÍLEG
En el bàndol guanyador també hi havia 

dones, les quals, des de l’altra Espanya −
aquesta de xaranga i pandereta, devota, de 
sagrades formes i maneres venerables−, 
a aquesta Espanya de mà venjadora, a 
aquesta Espanya, la van defensar perquè 
en ella hi creien.  No cal oblidar la Secció 
Femenina , que va tenir al capdavant  Pilar 
Primo de Ribera , o la delegada d’Auxili 
Social, María Rosa Urraca Pastor , i la seva 
fundadora, Mercedes Sanz Bachiller .

Després del final de la guerra, les dones 
van retrocedir mes de mig segle: van perdre 
els seus drets, el divorci, els matrimonis 
civils i fins i tot el seu dret al treball; però 
això és una altra història.
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Diumenge, 12 de març

Compte els dies que queden per a anar de nou a Xàtiva.

Cada any, els meus pares i jo anem a Xàtiva. Al principi, hi anàvem només una vegada a 
l’any, a l’estiu, per a veure el meu oncle Paco i ma tia Nieves. Però des que van venir a viure 
a València (el pare sempre li repetia al meu oncle que un dibuixant té més futur a València), 
hem continuat anant-hi, i fins i tot més que abans, perquè ens quedem a dormir a la casa de 
Xàtiva, que ara només té els mobles justos per a quan es queden a passar uns dies els meus 
oncles.

Mon pare ha fet amics a Xàtiva al llarg dels anys i, entre ells, el més especial és el pintor José 
Guiteras. Sempre dinem amb la seua família, i els seus amics són ara també els amics de mon 
pare. Entre aquestes amistats, es troben els pares de Rosa.

Rosa i jo ens coneixem des de fa molts anys. Recorde molt bé el primer estiu que vaig anar 
a Xàtiva; feia moltíssima calor, és el primer record que tinc del so constant de les xitxarres 
cantant. La gent, en un intent inútil per sufocar la basca, es refugiava davall de qualsevol 
ombra; les dones agitaven els seus palmitos buscant confort... I jo, mentrestant, observava, 
des de la meua xicoteta alçada, les anades i vingudes de cares i cossos desconeguts per a mi en 
aquell moment. En aquella època, Rosa i jo teníem 10 anys.

Quan érem xicotetes, no ens podíem ni veure. Ella era la típica xiqueta bonica ben vestida 
i amb un ample somriure sempre als llavis, em posava dels nervis eixe somriure: “Sí, pare. Sí, 
mare, serem bones xiquetes” … I jo, tot el contrari… Quan la meua iaia em veia arribar a sa 
casa, sempre deia “ja està ací el ratolí d’Eliseta”, sempre trastejant i un tant entremaliada. 
De xicoteta, el meu cabell era com un fregall que només adquiria ordre després d’una llarga 
lluita per part de ma mare.

Rosa i jo no vam ser bones amigues durant la infantesa. Érem tan diferents! Però vam 
canviar amb el temps, fins que ens convertírem en inseparables. Els nostres pares sempre han 
dit que som cosines, però no sé, crec que nosaltres som alguna cosa més.

Dimecres, 15 de març

Hui no tinc molta cosa a dir, ha sigut un dia com qualsevol altre, a excepció dels moments 
en què, no sé si desperta o adormida, he entrat en una espècie de somni en el qual m’he sentit 
ja de vacances a Xàtiva.

Demà eixim cap a Xàtiva a les 6:30 h del matí. Ma mare es posa malalta amb la mania 
de mon pare d’eixir tan prompte; a mi, la veritat és que no m’importa, aquesta nit no podré 
dormir molt.

Dijous, 16 de març

Ja estem instal•lats a casa dels meus oncles. Els meus pares, com sempre, han discutit per 
coses sense importància.

Al migdia, perquè hem arribat molt prompte, el pare i la mare se n’han anat a fer una 
passejada per l’Albereda, abans de dinar. Després, m’han explicat que havien vist molts 
coneguts. La mare ha dit que el pare s’havia posat molt pesat parlant de com serien les falles 
aquell any de 1922 a València… Que era una cosa històrica que a Xàtiva, aquell any, es 
plantara novament una falla… i que l’any següent s’implicaria molt més en les falles de 

Extret per 
Enrique Díaz Bala

Extracte   del 
diari   d’Elisa 
Terlis*

“...i que l’any següent s’implicaria molt més en les 
falles de València amb el seu cap, el senyor Vicente 
Miguel Carceller”. 

“Cada any, els meus pares i jo anem a Xàtiva... “

* Les imatges que acompanyen el text, són propietat de l’autor i corresponen a la Xàtiva dels anys vint del 
segle passat. Els personatges són verídics i els retrats corresponen a representacions amb causa benèfica que 
organitzava la Caixa Dotal d’Interessos Catòlics.
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València amb el seu cap, el senyor Vicente Miguel Carceller. Això últim ho deia tots els anys.

Mentre els meus pares passejaven, he passat per casa de Rosa, els seus pares m’han dit 
que estava en un assaig de l’obra de teatre. Tots els anys, Rosa participa en una representació 
en benefici de la Caixa d’Interessos Catòlics, normalment per a recaptar fons per als més 
necessitats. Aquestes representacions, habitualment, les dirigeix la senyora Clodomira 
Bernabé. Rosa, evidentment, en sol ser la protagonista, i no li importa si el paper és femení o 
masculí. Les representacions solen ser cap a finals de març o principis d’abril, per la qual cosa 
els queden pocs assajos.

Rosa sempre ha admirat la senyora Clodomira, perquè defensa els drets de la dona. La 
senyora Clodomira sempre està a sarpa a la grenya amb la senyora Artemina Botella, també 
de Xàtiva, bàsicament per la ideologia. La senyora Clodomira és catòlica i sempre defensa 
les tradicions; en canvi, la senyora Artemina defensa idees molt més liberals per a lluitar pels 
drets de les dones. El pare té bona relació amb la senyora Artemina per les seues idees. Jo crec 
que, malgrat les diferències que tenen, ambdues estan fent que les dones siguem més lliures.

En arribar a l’assaig, he vist Rosa, que, en adonar-se que estava allí, m’ha dirigit un 
somriure i ha continuat assajant.

Rosa sempre ha tingut aquesta vena artística; sa mare, la senyora Rosa, va ser cantant 
durant un temps, i ella ha heretat la seua veu.

L’última vegada que Rosa i jo ens vam veure va ser en el seu aniversari, quan feia vint anys. 
Rosa i jo només ens llevem uns mesos. Aquell dia, ho vam passar molt bé juntes. Tots els seus 
amics de Xàtiva i de València estaven allí, però el millor moment va ser quan Rosa i jo ens 
vam poder quedar a soles parlant.

Després de l’assaig ens hem abraçat, ens hem alegrat molt de veure’ns. Jo, la veritat és 
que, al principi, no sabia molt bé què dir-li. De tant en tant, els sentiments d’inseguretat 
m’envaeixen i pense: “soc la mateixa que fa uns anys, uns mesos o uns dies? O potser el temps 
només canvia el nostre cos, però no el nostre caràcter?” Moltes vegades, percep que soc dues 
persones en un sol cos: el meu jo interior, que roman immutable amb els anys i que debat 
llargament sobre allò correcte i allò incorrecte; i el meu jo exterior, el que veuen els altres, que, 
obligat, s’adapta als canvis i projecta cap a l’exterior una imatge d’acord amb el que la gent 
creu que jo hauria de ser. Per sort, han desaparegut de la meua ment aquests pensaments. 
Si alguna cosa caracteritza Rosa és que, en no res, et sents molt a gust parlant amb ella, 
relaxada.

Després de dinar, a casa amb els pares, he quedat de nou amb Rosa. Hem passat tota la 
vesprada juntes.

Divendres, 17 de març

Hui, els meus pares i els de Rosa hem dinat a casa del senyor José Guiteras, l’amic del pare. 
La casa està al carrer Montcada, és una casa senyorial preciosa amb un jardí meravellós; 
el senyor José ens ha dit que el seu amic, el pintor Santiago Rusiñol, ha pintat en diverses 
ocasions el seu jardí, i que ben prompte ell, la seua dona i la filla vindran uns dies de visita a 
Xàtiva, per la qual cosa els meus pares i els de Rosa estan convidats a dinar demà, tots junts. 
Fins ara no havien coincidit amb el pintor i la seua família. Mon pare està delerós de conéixer 
el famós Santiago Rusiñol.

Mon pare es dedica a dibuixar i a fer il•lustracions per a revistes. Ell diu que mai ha 

“Rosa sempre ha admirat la senyora 
Clodomira, perquè defensa els drets de 
la dona”.

“Tots els anys, Rosa participa en una representació en benefici de la Caixa d’Interessos Catòlics, 
normalment per a recaptar fons per als més necessitats”.

“Després de l’assaig ens hem abraçat, 
ens hem alegrat molt de veure’ns”.
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sigut bon pintor, jo crec que se li dóna molt bé, sempre diu: “Hi ha alguna cosa a la sang dels 
nascuts a Xàtiva que els ompli de somnis, i quina millor manera de plasmar aquesta visió 
que a través dels dibuixos i la pintura...”, i ma mare sempre contesta: “Elisa, com diu ton 
pare, Xàtiva sempre ha estat plena de pintors, artistes, rectors i bojos somiadors… Quina 
desgràcia, enamorar-me de ton pare.”

Segons la mare, el pare mana en el PURA1. A casa no mana gens, és a la mare a qui he de 
fer cas si vull estar a bones amb ells i que em deixen un poc al meu aire. De vegades em trauen 
de polleguera, els dos tenen un caràcter molt fort. Tot i això, ells diuen que soc jo la que té el 
caràcter fort.

Els pares de Rosa, per contra, són molt tranquils. Pensant-ho bé, com Rosa. El pare sempre 
es refereix al pare de Rosa dient: “Blasquiste com jo, bona gent.”

Aquesta vesprada Rosa i jo hem caminat quasi fins al castell. Feia una mica de vent, però 
no importava; a més, el vent ens portava olors que emmarcaven el preciós paisatge. Quan 
estic a València és molt diferent, perquè, malgrat estar envoltada de gent, hi ha vegades que 
em sent en total soledat, amb la sensació que ningú pot entendre’m. Hem acabat assegudes a 
l’exterior d’una antiga església, Sant Feliu crec que es diu. Les dues estàvem suades, crec que 
jo feia mala olor, però Rosa…, no sé, feia bona olor.

Rosa m’ha explicat que enguany planten una falla a Xàtiva (encara que això ja ho sabia 
pel pare); diu que ha sigut una cosa improvisada, que la gent està molt il•lusionada i que es 
respira un aire de festa a la ciutat.

Rosa m’ha proposat que demà al matí vaja a veure-la assajar, també m’ha dit que de 
vesprada no podria quedar, perquè havia d’ajudar els seus pares a preparar la casa per a 
uns amics que venien el dia de Sant Josep. M’ha caigut el món als peus quan m’ha dit que 
no podia quedar, em sent bé quan estic amb ella, parlant de mil coses, de les més simples a 
les més complicades… De segur que s’ha adonat que la meua expressió havia canviat, i m’ha 
agafat la mà.

Dissabte, 18 de març

Aquest matí m’he alçat prompte, un poc nerviosa. He tingut un malson que em creava 
molta intranquil•litat. La gent m’assenyalava pel carrer, em mirava amb menyspreu, jo els 
preguntava què els passava, per què em miraven així, però ningú no contestava... M’ha 
generat molta angoixa.

M’agradaria interpretar d’alguna manera el somni… Jo sent que no faig res roín per a 
generar el rebuig de la gent, simplement tracte de ser qui soc. No sé si amb el temps m’hauré 
acostumat a posposar els meus somnis pels dels altres o pel què dirà la gent.

Volia anar, immediatament, a explicar-li a Rosa com em sentia, l’angoixa que havia sentit 
en el malson, però he pensat que no era bona idea.

Després de desdejunar, els meus pares anaven a casa del senyor José Guiteras, perquè 
havien quedat per a dinar més tard amb Santiago Rusiñol, la seua dona Lluïsa i la seua filla 
Maria.

Rosa tenia l’assaig a primera hora del matí. He anat a veure-la, m’havia dit que l’assaig 
seria breu, perquè eren dies de festa. Maria, la filla de Santiago Rusiñol, ha aparegut per 

  1.- Partit d’Unió Republicana Autonomista.

“He tingut un malson que em creava molta intranquil•litat. La gent m’assenyalava pel carrer, em mirava 
amb menyspreu, jo els preguntava què els passava, per què em miraven així, però ningú no contestava...”
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sorpresa, hem estat parlant amb ella i li hem dit que més tard dinaria amb les nostres famílies. 
La senyora Lluïsa, sa mare, a part de pintora és una reconeguda autora teatral i, segons ens 
ha explicat, a ella li apassiona el teatre tant com a sa mare. Abans d’acomiadar-nos, Maria ha 
dit: “Feu molt bona parella, vosaltres dues.” Rosa i jo no hem sabut com interpretar les seues 
paraules, jo m’he ruboritzat.

Maria se n’ha anat a casa del senyor José Guiteras a dinar; Rosa, per sorpresa, ha decidit 
vindre amb mi a casa dels meus oncles per a passar el migdia juntes i dinar ella i jo.

Quan han arribat a casa els meus pares, Rosa se n’ha anat a la seua. El pare estava 
emocionat, ha dit que havia sigut un dinar memorable. Un d’aquells dinars en què 
pràcticament només s’havia parlat de pintura, de jardins o fonts que, l’un o l’altre, havien 
trobat i que volien ensenyar als altres per a pintar; i també, de les últimes obres de teatre que 
s’havien estrenat; i, per descomptat, de la situació política del país.

El senyor José Guiteras els havia explicat que:

“La falla que cremen enguany a Xàtiva és una tortuga de fusta coneguda a la ciutat com la 
tortuga dels fusters. L’han passejada durant anys en la processó del Corpus. Aquesta tortuga 
porta, en la part superior, una figura de Sant Jaume a cavall amb l’espasa alçada. Com que està 
prou deteriorada, el gremi de fusters ha decidit cremar-la demà, com si fora una falla en honor 
a Sant Josep.” 

He passat la vesprada sola, però en cap moment m’he avorrit, pensant, divagant… En 
alguns moments, coses més alegres i, en d’altres, coses més tristes. Així és la vida, un anar i 
vindre d’instants alegres i altres, de trista lucidesa. 

És de nit, estic sola, asseguda enfront de la meua taula. Mentre escric, no vull arrabassar-
li minuts a la meua vida enfonsant-me en la inconsciència… Preferisc volar entre acollidors 
records i dolces esperances.

Diumenge, 19 de març

Ahir, finalment, em vaig adormir molt tard. Per sort, no he hagut de matinar.

M’he trobat amb Rosa mentre passejàvem per l’Albereda amb les nostres respectives 
famílies, els acompanyaven els amics dels seus pares. Rosa i jo hem quedat després de dinar 
per a veure’ns. No he pogut evitar girar-me mentre seguia caminant darrere meu, ella també 
s’ha girat i m’ha dedicat un somriure que ha provocat en mi un gest de sorpresa. Segur que en 
aquell moment ha pensat que estava tonta.

De vesprada pensàvem passejar per Xàtiva, però tampoc no volíem perdre’ns la cremà de 
la falla.

L’Albereda estava plena de gent, semblava que el sentiment faller que havia estat latent 
tots aquells anys sense falles feia eclosió en cada cantonada: petards, carreres i riures..., 
els carrers feien olor de pólvora. S’havien organitzat algunes activitats per als xiquets, que 
anaven amunt i avall jugant sense parar... Em recordava a la nostra infantesa. He tingut la 
temptació d’agafar la mà de Rosa, però hauria sigut massa temerari per part meua, no hauria 
estat ben vist, podríem ficar-nos en un embolic… Hi ha mil excuses i totes elles tan vàlides…

Hem passat una estona a la Glorieta; just al costat d’on vam seure estaven acabant de 
muntar uns focs artificials per a la nit. Hem parlat de nosaltres. Tot és tan complicat, però 

“Hui, els meus pares i els de 
Rosa hem dinat a casa del 
senyor José Guiteras, l’amic del 
pare”. 

“Hem passat una estona a la Glorieta; just al costat 
d’on vam seure estaven acabant de muntar uns focs 
artificials per a la nit. Hem parlat de nosaltres. Tot 
és tan complicat... ”

“El senyor José ens ha dit que 
el seu amic, el pintor Santiago 
Rusiñol, ha pintat en diverses 
ocasions el seu jardí...”
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alhora nosaltres ho veiem tan clar. Per què resignar-se a no ser feliç? Només tenim una 
oportunitat en aquesta vida… I el temps perdut, no tornarà mai.

De vegades se’m fa molt difícil escriure, i d’altres no m’atrevisc a escriure tot el que sent per 
por que algú ho puga llegir. Quan ja no estiguem ací mai més, quan morim, ens emportarem 
tots aquests records o vivències amb nosaltres, moriran amb nosaltres. Nosaltres no estarem, 
però on estaran aquets moments viscuts? Qui sabrà que un dia de març vam seure en aquell 
lloc de la Glorieta i vam ser felices durant un instant? Que ens miràvem còmplices mentre 
somréiem, qui ho sabrà...? Que una vesprada d’un dissabte el pare de Rosa va dir: “Rosa, 
tot té solució, menys la mort”. Quan nosaltres hàgem mort, ja no quedarà res. Deixar-les 
per escrit, que se sàpia que van existir totes aquestes coses... Imagina-t’ho, tantes, milers… 
Jo crec que és morir menys, com si deixàrem coses nostres als qui tinguen la benevolència de 
recordar-nos. Per això crec que és important que continue escrivint el diari.

Quan ens n’anàvem, hem passat just per davall del mirador de l’edifici Botella, un edifici 
preciós que sempre m’ha agradat. Aquest mirador és com un balcó que sobreïx de l’edifici, i en 
aquella hora quedava il•luminat pel Sol de la vesprada. Rosa m’ha dit: “T’imagines viure ací 
per sempre? Cada vesprada podríem seure a xarrar i veure la gent passar mentre el Sol ens 
escalfa i envellim juntes.” Un nuc se m’ha posat a la gola en aquell moment, quasi em pose a 
plorar, no de tristesa, sinó per l’emoció que les seues paraules m’han fet sentir… per sempre.

En arribar al Bellveret, estaven allí els meus pares, els de Rosa i pràcticament tots els 
habitants de Xàtiva. Hem vist també Maria, la filla de Santiago Rusiñol, que ens ha saludat 
com si ens coneguérem de sempre. La falla estava plantada en una esplanada al costat de 
l’Ermita de Sant Josep. La primavera incipient deixava al descobert una mar de flors en 
aquella vesprada de març, la fragància d’aquestes es barrejava amb l’olor de pólvora de les 
traques...

La gent mirava embadalida els últims preparatius de la falla abans de ser cremada.

Ens hem allunyat de la multitud i, des de la distància, han donat inici a la cremà en honor 
a Sant Josep. Hem vist les llengües de foc ascendir per la falla, quasi podíem escoltar el soroll 
de la fusta, el foc purificador s’emportava amb ell la tortuga, que es transformava en volutes 
de fum dens, i s’esvaïa a poc a poc en la immensitat del cel… com un record llunyà del que va 
ser, com el ressò del que ja no existeix.

Tothom parava atenció a la falla, per la qual cosa Rosa i jo ens hem agafat de la mà.

Al cap de poc temps, ja només s’albirava entre el foc la part superior de l’espasa de Sant 
Jaume, i la cridòria de la gent era encara major: uns reien i cantaven, uns altres ploraven, 
l’emoció carregava l’aire d’energia, i podia sentir-la.

He pressionat un poc més els meus dits amb els de Rosa, sentia el tacte de la seua pell, la 
seua calor a la mà, m’he acostat a ella més encara, els nostres braços es tocaven i una calidesa 
m’ha inundat. He pensat de nou… només tenim una oportunitat a la vida… amb la mà 
agafada encara, he fet el gest de girar-la cap a mi lentament, ella no s’ha estranyat que ho 
fera, la qual cosa m’ha donat confiança. M’ha mirat als ulls, teníem la respiració entretallada, 
només existíem nosaltres dues en aquell instant, ja no escoltava ni veia una altra cosa que no 
foren els ulls de Rosa, el seu esperit, els seus anhels, tot es revelava amb una llum encegadora, 
il•luminades per la intensitat del foc, que semblava cremar lluny de nosaltres i que es reflectia 
en el nostre semblant acalorat. En un instant dolç i etern, els nostres cossos han sigut un, hem 
tremolat juntes de felicitat, hem acostat els rostres… i ens hem besat.

“En arribar al Bellveret, estaven allí els meus pares, els de Rosa i pràcticament tots els 
habitants de Xàtiva”. “La falla estava plantada en una esplanada al costat de l’Ermita... “
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No és fàcil d’oblidar la primera vegada, de fet mai s’oblida. Eixa 
mescla de sensacions entre el desig, la il•lusió, el temor al 
desconegut i les ganes de sentir noves vibracions fins a aquells 

moments desconegudes. Nerviós, preocupat, expectant i accelerat per 
l’emoció, amb la il•lusió del principiant em disposava a consumar aquella 
relació tantes vegades imaginada i desitjada. La seua olor m’atreia, la 
seua fogositat m’accelerava alhora que em preocupava, amb una mescla 
de desig, atracció, respecte i molta por per dubtar si estaria a l’altura en 
l’anhelat clímax. Les cames em tremolaven, i les mans lleugerament suoses 
esperaven impacients tindre entre elles la raó de tant de desassossec; mentre 
la meua cara expressava un somriure excitat i expectant. Tot un cúmul de 
sensacions difícil d’explicar acudien a la meua ment. Una nova emoció mai 
experimentada fins a aquell moment, anava a sentir per tot el meu cos i 
l’espera em consumia per moments...

   Eren les huit menys quart d’un primer dia de falles. El casal es desperta 
d’una llarga i treballada nit de plantà, entre els estiraments de braços dels 
més matiners i les queixes dels més ressagats i ganduls que volen continuar 
dormint. Els músics han anat arribant a poc a poc i dispersament comencen 
a preparar els seus instruments de vent bufant per a afinar-los. Quique, 
el responsable de la pólvora de la comissió, pregunta quants eixiran en la 
despertà, per a preparar suficients coets. Quatre o cinc fallers són els únics 
que contesten, jo un d’ells. Els altres es queden murmurant improperis per la 
matinada i acabant-se de despertar enmig d’una serenata de badalls. El cor 
se m’accelera amb fortes pulsacions esperant el moment d’eixir.

   Carregue uns quants coets en la motxilla de tela de sac que em col•loque a 
la cintura, i prepare la mistera de cordó, que encenc amb quatre bescollades 
de dalt a baix. El bombo marca dos colps com a senyal, i al tercer, la banda a 
l’uníson comença a sonar.

   Són ja les huit del matí. Davant de la música iniciem el recorregut per 
la barriada, soltant femelles i masclets com qui escampa llavors sembrant 
el camp. Em col•loque dels primers, intentant extremar les precaucions, 
però al moment estava envoltat per una boira de fum lleugera, agradable 
i embriagadora, amb les oïdes tapades per les contínues detonacions dels 
coets.

   Masclets, femelles i trons de bac, exploten al meu voltant. La música, que 
quasi no escoltava pel soroll, semblava celestial. L’olor de pólvora em va 
impregnar fins als ossos, mentrestant el so de les explosions barrejat amb la 
música, retrunyia en el meu pit com si els òrgans interns anaren a eixir-se’n 
del cos...

   Van ser trenta o quaranta minuts trepidants, sorollosos i emocionants, que 
em van passar en un instant. Amb la pell de gallina, els pèls plantats, els ulls 
plorosos i una satisfacció interior immensa per tot el meu satisfet cos.

   Mai he pogut oblidar aquella primera vegada. Va ser un somni fet realitat; 
el dia que vaig participar en... la primera despertà.

Per Josep Ramon
Cerdà. El trellater

La 
primera 
vegada
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2020 + 2
Maria Tormo Garrigos, Fallera Major 2020

Fa quatre anys començava l’exercici 2019/2020, el nostre any, 
el nostre somni, la nostra il•lusió i juntament amb tot allò, el 
compte enrere d’un any o, millor dit, tres anys que no oblidaríem 
mai! Una història interrompuda per una inescaient, inesperada, 
inoportuna pandèmia que ningú mai ens haguérem pogut 
imaginar. 

Arribaven les falles 2022 i, 
mentre revivíem alguns 
dels actes de l’any 2020, 
recuperàvem la il•lusió, 

l’emoció, “el nostre any”; ara bé, els cinc 
dies més esperats tornaven a veure’s 
afectats, en aquest cas per la pluja. És 
cert que, després de tant de temps, 
han estat les falles més desitjades tant 
per les falleres majors com pels fallers, 
però no les falles que haguérem volgut 
tindre. I és que, de nou, ens trobàrem 
amb unes falles ben diferents que ens 
han fet veure que res pot amb nosaltres. 
Tot i això, puc dir que, representar la 
comissió a la qual pertany des de ben 
menuda ha sigut la història de la meua 
vida i una experiència que sempre 
tindré a la memòria perquè cada acte, 
falla, o faller que ens hem creuat en 
el camí ha suposat en nosaltres un 
aprenentatge de la cultura, tradició, i 
magnitud d’aquesta gran festa i això, 
difícilment s’oblida.

Tant per a Ana i Andreu com per a mi 

ha estat un orgull ser els representants 
d’aquesta comissió, però ara hem de 
donar pas a Àngela, la nostra fallera 
major de 2023, aquella que durà, i estic 
segura d’això, fins al més alt el nom de 
la nostra falla. De manera que, és el 
moment d’acomiadar-me i no puc dir 
adéu sense donar les gràcies a tots i 
cada un dels que heu format part del 
millor any que una fallera pot tenir. 
Només tinc paraules d’agraïment per 
als membres de la comissió i amics 
que han fet possible que aquest somni, 
que un dia es va paralitzar, continuara 
amb la mateixa il•lusió, emoció i força 
del principi. Gràcies per dedicar-nos 
tantes hores, dies i energia amb eixa 
estima que sempre ha estat al nostre 
costat. 

Compartir aquests anys amb Ana i 
Andreu, el meu cosí, és un dels millors 
regals que m’emporte i és que junts 
hem viscut moments que de segur no 
oblidarem. M’han demostrat les ganes 
i la passió que tenen per les falles i 
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no sabeu com estic de feliç d’haver 
viscut aquesta experiència amb ells. 
Ens divertírem, gaudírem, riguérem i 
ploràrem, però, això sí, tres anys que 
recordarem per sempre.

Així mateix, en la família trobem 
a les persones més importants de les 
nostres vides. Elles són els que ens 
donen el seu suport incondicional i 
ens ajuden a arribar ben lluny. I si algú 
és responsable que hui estiga escrivint 
aquestes paraules són els meus pares i 
la meua germana, aquells que van fer 
que els grans moments foren millors. 
Gràcies per tot l’esforç i dedicació, per 
recolzar-me en la decisió de conéixer, 
des d’una altra perspectiva, el món 
de les falles i per estar sempre al meu 
costat. Sense vosaltres res haguera 
estat possible. I com no, gràcies al 
meu company de vida, Kiko, aquell 

que va deixar de ser músic en falles 
per acompanyar-me en aquest regnat i 
formar part d’aquesta comissió. Gràcies 
per haver fet que tot fora més fàcil, has 
sigut una de les parts més fonamentals 
perquè tot eixira a la perfecció i per fer 
possible que tot anara millor del que jo 
poguera imaginar.

I ací acaba el nostre somni, però en 
comença un altre, ja que la història 
de les falles continuarà escrivint-se 
per sempre, una història on tots som 
protagonistes.

Somiar és el primer pas per poder 
viure allò que vols i aquests anys he 
viscut el que tant de temps portava 
somiant. 

Gràcies per acompanyar-me en 
aquests anys tan especials!
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He pintat amb les mi-
llors pintures cadas-
cun dels moments que

Ana Climent i Giner, Fallera Major Infantil 2020

El dia 10 de maig de l’any 2019, va començar la meua gran aventura 
fallera: eixe dia vaig ser proclamada Fallera Major Infantil de la 
meua falla i a més, en companyia del meu amic Andreu. He sigut 
fallera des que tenia tres anys i esperava algun dia eixe moment. Era 
un desig que sempre havia tingut i quan els representants de la falla 
vam parlar amb els meus pares vam dir que sí, era la meua il•lusió 
i tenia l’aprovació… La meua iaia Sunsi em va “tirar una maneta” 
com se sol dir. Tots els membres de la família de mon pare han sigut 
fallers molts anys de la falla i és, com diria jo, la falla de la família.

A partir d’ací, tot anava com 
m’agradava i desitjava que vingueren 
ja les falles per poder disfrutar de 
cada una de les diferents activitats 

i dels actes. Recorde que el dia 23 de juliol, 
Andreu i jo vam anar a vore la falleta i ens va 
encantar… com anàvem a gaudir eixes falles!!!
Anava tot per bon camí...

Recorde també molt clarament que ja en 
novembre, exactament el dia 2, va ser l’acte del 
nomenament on tant Maria -la Fallera Major- 
com Andreu i jo, vam estar extraordinaris… 
Ara sí que sí… El dia 8 de desembre, el recorde 
com si fora ahir, va ser el dia de la meua exaltació 
com a Fallera Major Infantil. Va ser un dia ple 
d’emocions. Recorde els moments anteriors 
a l’acte: eren moments plens de nerviosisme, 
agitació i… molta emoció per tot el que anava 
a viure eixes falles venidores. Com que la meua 
iaia Sunsi viu al barri, acordàrem que sa casa 
seria el “lloc d’intendència”: allí tenia tots els 
trages i em vestiria allí per a tots els actes. 
Encara tinc a la retina l’emoció fortíssima quan, 
en acudir, estava la casa plena de detalls que 
havien arribat: una rosa preciosa de Marives: 
Fallera Major de Xàtiva, una cistella moníssima 
del meu president i amic; Andreu, un centre 

meravellós dels veïns, Toni i M. José i molts més 
detalls...
Anàvem per bon camí…

I, així vam anar passant els dies amb l’emoció 
que arribara la setmana fallera del meu any: 
2020!!!

A punt de començar les falles i, sent el dia 15 
el berenar faller d’Andreu i meu, qui ens diria 
que una maleïda pandèmia retardaria no per un 
any, sinó per dos, les falles que devien ser les de 
l’any 2020, però com a característica positiva, he 
tingut un regnat més llarg i com poques falleres, 
tinc dos bandes de fallera major i la mascareta 
es va convertir en el complement indispensable.
Quan les restriccions van començar a ser menys 
estrictes, alguns dels actes els van tornar a 
repetir, com la cavalcada, el berenar que no vam 
poder fer... Va ser preciós i ho vam passar genial! 
Ja teníem ací les desitjades falles: les de l’any 
2022. I va ser quan la meteorologia negativa 
ens va acompanyar en quasi tots els actes de la 
setmana fallera… i això que vam demanar dues 
vegades a Santa Clara que intercedira oferint els 
ous pertinents, però la pregària no va tindre cap 
efecte...

Tinc un bon record de cada acte: la presentació 

he viscut
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de la Fallera Major de Xàtiva, la festa de la 
macro despertà, el ral•li faller, la dansà de la 
falla Murta, la romeria i baixada a Sant Josep, el 
lliurament dels premis Climent Mata, etc., entre 
els quals destacaria, l’ofrena a la Mare de Déu 
i el lliurament dels premis, on la meua falleta, 
guanyà el primer premi i jo emocionadíssima 
després de guanyar este guardó. He de confessar 
que, portant a la banda un pin del meu iaio 
Ricardo de quan era faller i mirant al cel, li vaig 
demanar que fera el possible per guanyar el 
merescut guardó, i... així va ser... Moltes gràcies, 
iaio!!!

I, com no, el record de la cremà de la meua 
falleta, l’últim acte de la setmana fallera... Per 
a l’ocasió, vaig tindre el millor pirotècnic –
amateur, mon tio Quique, que, utilitzant la 
“tècnica de l’avionet” va complir el meu desig 
de saber de què anava… Sempre m’havia dit 
que ho faríem si algun dia fora Fallera Major. 
La meua família moltes vegades m’havia recreat 
esta forma de cremar les falles que, era un gran 
èxit quan mon tio i mon pare eren fallers. He 
de dir que per culpa de l’aigüeta que queia en 
el moment de la cremà, va tindre una xicoteta 
errada que es va solucionar de seguida. Com 
va agrada molt, la falla gran, en homenatge 
a Maria, també la van cremar així i va tindre 
moltíssima expectació...

Podria contar mil i una anècdotes del meu 
regnat llarg que he tingut; moments plens 
de nervis, carreres, cansament i sobretot 
alegries i satisfaccions… I, que dir dels canvis 
que he experimentat tant físicament com 
mentalment… ja no soc la xiqueta d’abans; hui 
dia m’he convertit en una xica adolescent alta, 
prima, amb les idees clares (pense). És veritat, 
en qüestió de dos anys, els canvis han sigut 
gegantins…

Tota la meua família i tots els fallers; sobretot el 
meu company i amic Andreu, han estat al meu 
costat en cada moment: Moltíssimes gràcies a 
tots! No puc oblidar-me dels meus pares: moltes 
gràcies per fer realitat este somni que tenia des 
de ben xicoteta i com no a la meua iaia perquè 
sa casa es va convertir en el millor lloc per a 
aquests dies.

Ara queda l’amistat, l’estima amb tots/totes les 
persones que he viscut cada acte i l’amor a les 
falles inculcat pel meu cosí Eric, que també 
continua com a membre de la Comissió, mon 
pare i mon tio Quique, i com diuen, la cuna 
marca, ja que és el meu padrí.

 I, sí, com em va aconsellar la meua 
mantenidora de l’acte d’exaltació, ma tia Susan: 
crec que sí,  “he pintat amb les millors pintures 
cadascun dels moments que he viscut”.











Mil i un entrebancs

Moltes 
gràcies a tots. !!!

La Falla Molina - Claret vol agrair encaridament a totes les 
empreses col·laboradores, tant en la publicitat realitzada en les 
tanques del nostre monument, com en la dels anuncis d’aquest 

llibre.
El seu suport econòmic ens és de gran ajuda per a superar els 
entrebancs i col·labora a dignificar el resultat final de l ’edició 

del present llibre.

Molina-Claret 
recomana...
Entitats col•laboradores en 
les tanques de publicitat del 
monument:

CarShow.es
Climatizaciones Piquer
Clínica Mara López
Irene Gandia
L’Horta de Carlampio
Metalset
Mollà, Estudio Creativo 
Pilar Garcia del Caño, Odontologia
Taylor-Herraiz
Talleres Gironés
Tecni Vent, Luthier

Empreses col•laboradores en la 
publicitat del llibre:

Asesoria Vinaches
Autogenovés
Baltrans, Mensajeria
Beatriz, Lenceria
Caballer Hermanos, Pirotècnia
Carnisseria El Mesar
Carnisseria Juan Carlos
Chamón
Climatizaciones Piquer
Clínica Dental Climent-Calabuig
Clínica Doctor Balaguer
Colchones CR
Cortidecor 
Cuartero Restaurant
Dentista Pilar García Del Caño
Divano, Sofás
El Barco, Drogueria i Pintures
El Roble
Eva Franco Nutrició

Estudi Guillem Alborch
Federico, Fotògraf
Galea, Pirotècnia
Goxua, Pastisseria
Hábito
Hotel Vernisa
Bou, Belles Arts 
Irene Gandia 
Javi Mallol, Estil Saludable
Joaquín Vidal e Hijo
Jose Flors 
Julián Benavent
La Diosa de La Fortuna 
Madact
Maria Bonica
Maria Jordà, Fisioterapia
Maria Pérez, Peluqueria
Marmur
Marta Andrés / Main
Mayta Madera y Tapizados
Metalset 
Milar, Esparza
Mosset del Mediterrani
Nineta
Osteopatia, Rafa Llacer
Papas Argente
Pastiseria Pau
Peluquería Epi
Génesis, Peluquería Hombre
Peluqueria Nina
Pescaderia Castro 
Pollos Bordera
RAF
Rafa Cucarella, Perruqueria
Recreativos Saetabis
Refrigeració San Felix
Talleres Girones 
Taylor-Herraiz
Tentaciones,Pastisseria 
Tina Sales
Tonga’s
Toni Vercher, Fisioterapeuta
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Mil i un entrebancs

Moltes 
gràcies a tots. !!!

La Falla Molina - Claret vol agrair encaridament a totes les 
empreses col·laboradores, tant en la publicitat realitzada en les 
tanques del nostre monument, com en la dels anuncis d’aquest 

llibre.
El seu suport econòmic ens és de gran ajuda per a superar els 
entrebancs i col·labora a dignificar el resultat final de l ’edició 

del present llibre.









a Tall
de Cloenda

La Comissió
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Foto de família, després de la presentació de la fallera major. Diumenge, 2 d’octubre de 2022. Gran Teatre de Xàtiva. Fotografia: Estudio Federico.

Falleres   
i   Fallers    
2022-23

Aitor José Cucarella i Vidal, 
Marc Hervás i Andrés
Sergio Osma i Madrigal

Maria Tormo i Garrigós
José Luís Mollà i Rodríguez
Eladio Tudela i Aguilar
 
Andrea Gironés i Ballester
Tamara Gil i Sánchez
Jorge Ventura i Moral
Rafa Llàcer i Climent
Jorge Pascual i Garcia  
Pilar Barberà i Aranda
Fernando García i Llácer
Gustavo Juanes i  Esplugues
Inma Bordera i Moscardó
Inma Vidal i Silvestre
Maria José Mallol i Moral
Ernesto Fasnar i Sellés
Rafa Mompó i Vázquez
Jorge Roca i López
Jonatan Mañas i Martínez
Kiko Alfonso i Pastor
Javier Ferrero i Català 
Components de la Junta Executiva

Junta Gestora  

Secretària  
Subsecretari  
Tresorer
   
Delegades d’Infantils  
 
Delegats de Protocol  
  
Delegat de Monuments  
Delegada de Llibret  
Delegats Pirotècnia    
  
Delegades de Loteries  
  
Delegada Femenina  
Delelegats Masculina  
  
Delegats d'Esports  
  
Delegat de Banda de Música  
Delegat de Publicitat  
Delegats de Casal  

Fallera Major                       Àngela Calatayud i Serrano

JUNTA   
EXECUTIVA
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Components de la Junta Gestora 2023, Aitor José Cucarella i Vidal, Marc Hervás i Andrés, Sergio Osma i Madrigal. Foto: Òscar Pérez.

Fallera Major 2023, Àngela Calatayud i Serrano. Foto: Javier Mallol.
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Norberto Lagardera i Esplugues 
Esteban Lage i Belda
Rafa Llàcer i Climent  
Vicenta Llàcer i Climent 
Borja Llàcer i García  
Pablo Lluch i Castells 
Alexandra López i Bonet
Bonet Gerard i López 
Óscar López i Marzal  
Ana López i Moscardó 
Àngela Mallea i Borràs 
Júlia Mallea i Borràs 
Javier Mallol i Moral
Maria José Mallol i Moral 
Javier Mallol i Roca
Jonatan Mañas i Martínez 
Sara Martí i Cháfer  
Ricard Martínez i Bellver 
Carlos Martínez i Francés 
Júlia Martínez i García 
Ana Martínez i Giner 
Carlos Mateu i Marzal 
Mª Carmen Mateu i Payás 
Víctor Micó i Baldrés  
Joan Milán i Gozalbes 
Omara Molina i Esparza 
José Luís Mollà i Rodríguez
Adrián Mompó i Mateu 
Alejandra Mompó i Mateu 
Lucía Mompó i Navarro 
Rafa Mompó i Vázquez
Marc  Navarro i Merín 
Sergio Osma i Madrigal
Rafael Padilla i Llácer 
Fina Palau i Morata

Carlos Pascual i García 
Jorge Pascual i Garcia
Alba Pedro i Calabuig 
Elena Penalba i Martínez
José Maria Pérez López 
Marta Piquer i Bellver 
Óscar Poveda i Marqués 
Alba Reig i Mahiques
Alberto Rey i Sánchez
Jorge Roca i López
Sara Roca i López
Pablo Roca i Marqués 
Àngela Sánchez i Tormo 
Clàudia Seguí i Arbona  
Carlos Serrano i Ramírez 
Begoña Taboada i Tome 
Cristina Tapia i Pérez  
Alba Tomás i Badenes 
Adrián Tomás i Ibáñez 
Maria Tormo i Garrigós 
Paula  Tormo i Garrigós 
Ximo Tormo i Martí  
Natalia Torregrosa i Falcó
Eladio Tudela i Aguilar 
Juan Luis Valverde i Meneses
Jorge Ventura i Moral 
Maria José Ventura i Moral 
Toni  Vercher  i Vercher 
Francisco Javier Victòria i Signes 
Erik Vidal i Pla 
Inma Vidal i Silvestre 
Clàudia Vilaplana i Climent 
Fernando Vilar i García  
Isabel  Vilar i Rico  
Sheila Vivancos i Tortosa

Falleres   i   Fallers    2022-23

lA COMISSIÓ

Joan Agustí  i Alcalde 
Àngela Agustí  i Bordera 
Josep Agustí i Bordera
Jose Agustí i Martínez 
David Alcañiz i Richart 
Kiko Alfonso i Pastor
Anna Aparicio i Giménez 
Hugo Balaguer i Pascual 
Rafael Balaguer i Ureña 
Laia Baraza i Lorente
Pilar Barberà i Aranda 
Vanesa Benavent i Bataller 
Marta Benavent i Climent 
Adrián Benavent i Torregrosa 
Gema Beneito i Navalón 
Carla Boluda i Bonora 
Paula Boluda i Bonora
Inma Bordera i Moscardó 
Marlén Bru i Murillo
Àngela Calatayud i Serrano
Marta Camarasa i Bordera 
Reyes Camarasa i Iborra 
Álex Cebrián i Tomasoni 
Sara Cerdán i Marzal 
Luz Angélica Chávez i Acosta 
Juan Vicente Chorques i Fuster
Antoni Maria Claret i Clarà
Eric Climent i Gómez
Rubén Climent i Llopis 
Joan Climent i Valor 
Rafael Cucarella i Climent
Aitor José Cucarella i Vidal 
Álvaro Cucarella i Vidal 
Héctor Cucarella i Vidal 
Nicolás Díaz i Marchirant 

Díaz Martínez Marta
Maria Esteve i Sánchez
Ernesto Fasnar i Sellés 
Júlia Ferrandis i Boluda 
Pablo Luis Ferrer i Bizarro
Javier Ferrero i Català  
Víctor Gallego i Peris  
Ubaldo Gandía i Senabre 
Sandra García i Gosalbes
Fernando García i Llácer 
Gema García i Llopis  
Patricia García i Vela  
Georgina García-Chamón i Segarra 
Nicolás García-Chamón i Segarra 
Juan Carlos Garrigós i Boscà 
Mara Garrigós i Bru
Tamara Gil i Sánchez  
Carla Giner i Guarner 
Patricia Giner i Montagud
Andrea Gironés i Ballester 
Javier Gironés i Ballester 
Marta Gironés i Ballester 
Juan Carlos Gironés i Climent 
Álvaro Gironés i Soriano 
Ana Gironés i Soriano 
Núria González i Bataller 
Marta Gramaje i López 
Daniel Herrerías i Beneito 
Laura Herrerías i Beneito 
Pablo Herrerías i Beneito
Josep Herrero i Climent
Marc Hervás i Andrés 
Maria Jordà i Torregrosa
Gustavo Juanes i  Esplugues 
Marc Juanes i Gil  

componets   de   la   comissió
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Cayetana Balaguer i Pascual 
Blai Baraza i Lorente 
Roc Baraza i Lorente 
Guillem Baraza i Ventura 
Marc Baraza i Ventura 
Chloe Cebrián i Tormo 
Ana Climent i Giner                 
Goya Fasanar i Taboada 
Vega Fasanar i Taboada  
Jorge García i de Los Santos 
Gisela García i Ventura 
Gorka García i Ventura 
Andreu Garrigós i Bru 
Lyam Gisbert i Jordà  
Adriel Jordà i Torregrosa 

Blanca Valeria Juanes i Gil 
Lloret Soriano i Natalia
Amelia López i Gandia 
Alonso Martínez i Sánchez 
Jorge Martínez i Sánchez
Isaura Navarro Mollà 
Bianca Padilla i Llàcer 
Gerard Pascual i García 
Carlos Pascual i Quiralte 
Álvaro Tormo i Benavent 
Carmen Tormo i Benavente 
Carlota Vercher i Mallol 
Xavi Vercher i Mallol 
Paula Victòria i Benavent 
Marc Victòria i Benavent

“Creua el carrer la Xicalla, replegant els trastos pa la falla... “

Falleretes  i  Fallerets  2022-23

Alguns dels components de la comissió infantil, després de la presentació de la fallera major. Diumenge, 2 d’octubre de 2022. Gran Teatre de Xàtiva. 
Fotografia: Estudio Federico.

Els més mentus de Molina-Claret

Xavi 
Vercher 
i Mallol

Carmen 
Tormo i 

Benavente
Blai 
Baraza i 
Lorente

Jorge García 
i de Los 
Santos 

Adriel 
Jordà i 
Torregrosa

Roc 
Baraza i 
Lorente

Chloe 
Cebrián i 

Tormo

Lyam 
Gisbert 
i Jordà
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Recompensa
Ángela Sánchez i Tormo 
Socarrat Coure 
Sara Cerdán i Marzal 
Juan Chorques i Fuster 
Joan Climent i Valor 
Álvaro Cucarella i Vidal 
Ubaldo Gandia i Senabre 
Sebas Giménez i Santamaria 
Daniel Herrerías i Beneito  
Laura Herrerías i Beneito 
Esteban Lage i Belda 
Claudia Seguí i Arbona  
Alba Tomàs Badenes
Paula Tormo i Garrigós
Erik Vidal i Pla  
Carla Giner i Guarner 
Anna Aparicio i Giménez 
Nuria González i Bataller 

Natalia Torregrosa i Falcó 
Socarrat d’Argent
Jose Luis Mollà i Rodríguez 
Gema Garcia i Llopis 
Maria Jordà i Torregrosa 
Javier Mallol i Moral 
Ximo Tormo i Martí 
Francis Victòria i Signes 
Socarrat d’Or
Àngela Sánchez i Tormo 
Socarrat de Brillants
Jose Agustí i Martínez
Gema Beneito i Navalón
Fernando Garcia i Llácer
Jorge Pascual i Garcia 
Begoña Taboada i Tome
Eladio Tudela i Aguilar
Maria José i Ventura Moral

Enguany la Comissió de Molina-
Claret, en ple i per unanimitat, li ha 
atorgat la Recompensa de la Junta 

Local Fallera a nostra volguda Ángela 
Sánchez i Tormo.

Precisament, en aquest exercici, Ángela 
compleix 40 anys com a fallera. Va 
començar a formar part de la comissió 
infantil de la falla Espanyoleto en 1983, 
ja que la seua família prové d’aquella 
comissió; d’on va ser fallera major infantil 
en 1988 i va pertànyer a ella fins a 1993.

El seu barri, les seues amigues de sempre, 
fan que, just a l’any següent, Àngela passe a 
formar part de la nostra comissió major. 
És a partir de 1994 quan coneixem a 
Ángela entre nosaltres. Anys d’intensa 
activitat en els quals va participar en 
nombroses obres de teatre i presentacions, 
fent papers protagonistes recordats per 
tots. Però cal no oblidar la seua gran 
aportació a la comissió infantil, de la qual 
va ser delegada des del 1996 fins al 2004. 
Ángela, recollint el relleu de Ximo Roca 
i juntament amb la seua companya Júlia 
Soler, va coordinar una comissió de xiquets 
i xiquetes molt nombrosa i amb molta 
activitat, aconseguint el primer premi de la 
cavalcada del ninot infantil durant sis anys 
consecutius, a més d’altres segons i tercers 
llocs.

Des de 2005 viu i treballa com a 
professora d’Inglés a Barcelona, i tot 

això no li ha impedit continuar pertanyent a la 
falla de la seua joventut, a la falla amb la qual 
va passar tants bons moments i experiències 
inoblidables. Se la recorda al costat de totes les 
seues amigues, alegre, treballadora i omplint de 
bellesa i elegància qualsevol acte en el qual ella 
organitzava o participava.

Quaranta anys de fallera, bé mereixen un 
reconeixement.

Enhorabona Àngela!!!

Atorgats per la Junta Local Fallera de Xàtiva

BUNYOLS INFANTILS

Atorgats per la
Junta Central Fallera de València

Bunyol Coure:
Xavi Vercher i Mallol 

Bunyol d’Argent:
Marc Baraza i Ventura
Amelia López i Gandia
Jorge Martínez i Sánchez
Bianca Padilla i Llácer

SOCARRATS Infantils

Atorgats per la 
Junta Local Fallera de Xàtiva

Socarrat Coure
Roc Baraza i Lorente 
Blai Baraza i Lorente 
Cayetana Balaguer i Pascual
Lyam Gisbert i Jordà
Adriel Jordà Torregrosa 
Carmen Tormo i Benavente
Xavi Vercher i Mallol

Socarrat d’Argent
Guillem Baraza i Ventura
Goya Fasanar i Taboada
Gorka Garcia i Ventura
Blanca Juanes i Gil
Gerard Pascual i Garcia
Bianca Padilla i Llácer
Álvaro Tormo i Benavente 
Carlota Vercher i Mallol
Paula Victoria i Benavent

Socarrat d’Or
Vega Fasanar i Taboada 
Gisela Garcia i Ventura 
Andreu Garrigós i Bru 
Alonso Martínez i Sánchez 
Natalia Lloret i Soriano 
Jorge Martínez i Sánchez 
Marc Victòria i Benavent 

BUNYOLS  MAJORS 

Atorgats per la
Junta Central Fallera de València

Bunyol Coure
Álvaro Gironés i Soriano
Pablo Herrerías i Beneito

Àngela Mallea i Sarasol
Julia Mallea i Borrás

Julia Martínez i Garcia
Alejandra Mompó i Mateu

Bunyol d’Argent
Josep Agustí i Bordera
Pilar Barberá i Aranda
Carla Boluda i Bonora

Reyes Camarasa i Aranda
Nicolás Díaz i Marchirant

Marta Díaz i Martínez
Maria Esteve i Sánchez 

Sandra Garcia i Gosalbes
Patri Garcia i Vela

Ana Gironés i Soriano
Javier Gironés i Ballester 

Sara Martí i Cháfer
Ana Martínez i Giner

Carlos Pascual i Garcia
Elena Penalba i Martínez

Pablo Lluch i Castells  
Julia Ferrandis i Boluda 

Bunyol d’Or
David Alcañiz i Richart
Júlia Ferrandis i Boluda

Javi Ferrero i Català
Rafa Llácer i Climent
Pablo Lluch i Castells

Alba Pedro i Calabuig
Vanesa Benavent i Bataller

Francis Victòria i Signes 

Bunyol or i fulles de llorer
Toni Vercher i Vercher

Laia Baraza i Lorente 
Marta Benavent i Climent
Vanesa Benavent i Bataller

Bunyol d’or i Brillants
Inma Bordera i Moscardó

Marlén Bru i Murillo
Mari Carmen Mateu i Payás

Distitius  i
recompenses
2022-2023
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Premis als monuments
Monument Gran
· 5é premi secció primera
· Premi millor crítica local
· 3r premi Enginy i Gràcia
· 2n premi al millor ninot secció 1a
Monument Infantil
· 1r premi secció 1a infantil
· 1r premi Enginy i Gràcia infantil, 
secció 1a
· 1r premi al millor ninot secció 1a 
infantil

Premis al Llibre 2020
· 3r premi Promoció i ús del 
Valencià, Conselleria de Cultura
· 3r premi Millor Llibre Faller a 
Xàtiva

· 1r premi Millor coberta de Llibret 
2020
· Premi Climent Mata al millor 
disseny de llibre de falla
Cavalcada del ninot 2020
· 1r premi a la Millor Comparsa 
cavalcada del ninot
· 3r premi Carrossa de confecció 
pròpia
· 3r premi Millor Grup escènic 
Cavalcada del Ninot
Presentació 2020
· 3r premi Primera part de 
Presentació

Jocs de Saló
· 1r premi Campionat Escacs

Campionat de futbet
· Subcampions  Campionat de 
Futbet

La recompensa a l’esforç

premis  i  guardons  2020-22



Mirant 
cap endarrere
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Juan Sala Caballero va nàixer a Xàtiva l’any 1931. Com molts xi-
quets, va estudiar a l’antic col•legi dels pares claretians i, de vega-
des, deia que a ell la Guerra Civil li va trencar la infància, ja que 

no sols la visqué de ple quan era un xiquet, sinó que la seua joventut 
transcorregué durant els anys de dura postguerra. Una vegada ens re-
conegué que la seua gran passió de jove era la d’anar a pescar, perquè 
de ben menut veia a son pare construir les canyes en el pati de casa.

Juan sala caballero
Adeu a un dels grans presidents de Molina-Claret

Segons ens deia, gaudia més 
anat d’excursió al riu a pescar, 
que jugant al futbol amb els 
amics. Ves per on que aquestes 

vivències van forjar el tarannà d’un 
home de conversa agradable, afable i 
cordial en el tracte. La qual cosa no li 
restava perquè Juan Sala fora un bon 
empresari, ja que després d’uns anys 
treballant d’administratiu a les oficines 
d’una fusteria, va fundar la marca 
Cuinsabal, un dels primers acrònims 
en valencià de l’economia local de 
finals dels anys seixanta, que volia dir 
Cuines Sala Baldoví. L’empresa duia el 
cognom de Sala i el de la seua estimada 
parella, Elisa Baldoví Torregrosa, amb 
qui va tindre cinc fills: Marisa, Juanpe, 
Ángeles, Inma i Octavi.

L’empresa dels Sala Baldoví, 
estava dedicada a la construcció de 
cuines a mesura, venda dels seus 
electrodomèstics i fontaneria. En les 
dècades dels 70 i 80 del passat segle 
XX la seua empresa va ser una de les 
de major activitat en el sector de les 
reformes i la construcció en la Costera. 
A més de la fàbrica, també va regentar 

una seu urbana amb un gran espai 
expositor al carrer Cerdán de Tallada, 
cantonada amb Pere IV. On, durant 
els primers anys, atenia al públic 
Elisa Baldoví. Més endavant, l’entrada 
dels fills en el negoci va permetre 
la modernització de la botiga, que 
era concessionari exclusiu d’alguns 
equipaments de cuina.

En el besant faller, a Juan Sala, sempre 
se l’ha recordat com un dels presidents 
més reeixits d’aquella època gloriosa 
que visqué Molina-Claret durant els 
seus primers deu anys. Veí del barri de 
les Cases Barates als anys seixanta, va 
pertànyer a la falla Selgas-Tovar des de 
l’any 1972 fins al 1975. Però la família 
Sala Baldoví era veïna del nostre barri 
des d’inicis dels 70; vivien al núm. 16 
del carrer Pare Claret, al quart pis de 
l’edifici on, justament a la planta baixa, 
estava situat el Parador La Nit. Així va 
ser com Juan Sala va passar a ser faller 
de Molina - Claret des del primer any 
de la seua fundació, maig de 1976. No 
debades la seua filla menuda Imma, va 
ser la primera fallera major infantil de 
la nostra comissió, allà pel 1977.

Durant els primers anys de Molina-
Claret, sota les presidències de Vicent 
Soler i de Rafael Balaguer, Sala 
Caballero va ocupar diversos càrrecs 
a la junta executiva, sobretot alguna 
de les vicepresidències. Ell mateix 
reconeixia que no estava implicat al 
cent per cent en la seua falla, per què 
amb la obligació que li comportava el 
seu creixent negoci i la seua família 
nombrosa, gairebé no disposava de 
temps per a més dedicacions. Amb 
tot i això, la comissió el tenia al seu 
costat per tot el que necessitava; dirigí 
l’obra de reforma del nostre casal, 
realitzada l’any 1982. També va idear 
un sistema de tanques per a cercar la 
falla mitjançant tubs de fontaneria, 
comptant amb la seua publicitat i la de 
la Impremta Herrero.

Per Guillem Alborch 
i Mallol
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No fou fins després de les falles de 
1982, quan deixà la presidència Rafael 
Balaguer, que recolzat pel nucli de 
fallers i falleres amb responsabilitat de 
la comissió, Juan Sala accepta presentar 
la candidatura a la presidència.

En aquell temps, el llistó estava molt 
alt, veníem de guanyar el primer premi 
de la secció especial, amb aquella gran 
falla de La Col, de Manolo Blanco, a 
més d’un munt de premis, entre ells el 
de Millor Comparsa de la Cavalcada 
del Ninot. Juan Sala, amb 50 anys 
complits, un negoci estable i els fills 
criats, accedeix a president. I ho serà 
durant quatre anys, en els quals va 
tindre de tot, va viure moments amb 
dificultats i altres de gran felicitat, però 
sempre va saber estar amb la paciència 
i maduresa d’una persona que ja tenia 
moltes lliçons apreses com a empresari. 
En la memòria col•lectiva estan 
aquelles nits d’estiu quan, per la nit del 
ros, Juan Sala convidava a tota la falla 
a sopar al seu xalet de Bisquert el dia 
del seu sant. O aquell Renault Fuego 
esportiu de color roig que li donava al 
bo de Sala, cert aire d’empresari “yeyé”.

A banda de la consecució d’aquell 
primer premi, un dels trets més 
característics del període de Sala va 
ser la creació de la Comissió de Dones 

dels Fallers, ja que en aquells anys no 
estaven censades com a falleres les 
dones casades. Precisament la seua 
dona, Elisa Baldoví, va ser la seua 
primera presidenta. També hi havia 
una comissió infantil molt nombrosa, 
amb dos-cents xiquets i xiquetes 
censats, per a la que Sala va posar al 
davant al seu amic Vicent Guerrero 
Monzó. Qui ha estat un dels millors 
delegats infantils de Molina-Claret. 

A partir de 1987 va continuar com 
un faller vocal quasi tots els anys fins 
a l’actualitat; deixant fer i mantenint-se 
al marge de la junta executiva, després 
d’aquell període de quatre anys de 
presidència. En els anys 90 també va 
ser directiu de l’Olímpic de Xàtiva sota 
la presidència d’Antonio Camacho. 
Sempre es va encarregar dels juvenils, 
i per tant desvetllament per aquesta 
secció del club, se li va arribar a 
nomenar president de l’Olímpic Juvenil 
de Xàtiva.

Ens va deixar el passat mes de 
gener als 91 anys per causes naturals. 
Publiquem tot seguit un text de Ximo 
Roca, qui va continuar el càrrec de 
president després de Sala, l’any 1987, 
i ens va fer arribar aquestes sentides 
paraules en el seu record.
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Em permetran que aquest escrit 
siga curt i personal

La botiga de Juan i la meua 
només estaven separades pel carreronet 
de Pere IV. Entre ambdós només estava 
la Llibreria La Costera (avui al carrer G. 
Molina), que regentava Carles Sánchez.

Al voltant de maig de 1976 es 
presentaren a la botiga Juan Sala i 
Rafa Garcia (qui molts anys després 
es convertiria en president d’Honor). 
Em parlaren molt animadament de 
què uns quants bojos per les falles, la 
majoria procedents d’altres comissions 
xativines, havien posat en marxa la 
creació d’una nova falla, arreplegant 
part de la zona corresponent a 
República. Argentina i a Ferroviària. 
Era la Falla Núm. 11.

El que volien era que jo m’afegira al 
projecte. Tan sols 20 minuts després, 
prenent-nos un café a l’antiga ubicació 
del Bar La Nit els vaig dir que sí. Per 
cert, el Bar La Nit, regentat aleshores 
per Angelines Vergara, es va convertir 
en el lloc on es cuinaven la majoria de 
decisions de la Junta Directiva de la 
Falla.

Tot i que la primera falla (d’Antoni 
Sáez) era modesta, des de el primer 
moment la nova Comissió Fallera de 
Xàtiva ja va donar a entendre que no 
havia arribat per ser una més del munt.

Uns anys després quan Juan Sala va 
mamprendre la Presidència de Molina-
Claret, això que dèiem al paràgraf 
anterior va quedar més que clar amb la 
plantà de la coneguda com “la falla del 
xino”. Un magnífic monument faller de 
Manolo Blanco (pare) que va causar 
una gran expectació, no sols a Xàtiva, 
sinó a comarques del voltant com 
La Ribera, La Safor i l’Horta Sud. Un 
monument que encara avui continua 
sent un referent a Xàtiva.

Durant els quatre anys de Presidència 
de Juan Sala, ell va a tindre a bé confiar 
en mi com a Vice-president, i vaig 
comprovar de primera mà que la seua 
vida estava dividida en tres parts: la 
seua dona (també els fills, clar), el seu 
negoci (Cuinsabal) i la Falla Molina 
Claret. Era tant el temps que dedicava 
a la Falla, que per tal de poder atendre 
adequadament la botiga i el negoci, 
Juan va confiar en qui ell anomenava 
“el xiquet”, un joveníssim José Ramón 
Cerdà (“el Trellater”) que treballava à la 
seua fàbrica de cuines i banys. També 
va comptar en la inestimable ajuda del 
seu gran amic Vicent Guerrero.

La complicitat entre Juan Sala i jo 
era tal, que jo em passava més temps 
en la seua botiga que en la meua. I com 
que jo no tenia la més mínima idea 
ni de cuines ni de fontaneria, quan la 
seua adorable dona em veia entrar a la 
botiga cantonera de Cerdán de Tallada/
Pere IV, directament m’assenyalava el 
despatx. Era clar que Juan i jo teníem 
una reunió fallera no oficial, però d’on 
ben segur anaven a sorgir les coses 
que després es convertirien en oficials 
per aprovació de la Junta Directiva, o 
-si calia- per aprovació en Assemblea 
General.

L’adoració que Juan sentia per la 
seua dona era excepcional i clarament 
visible per tots. Tant un com l’altre 

eren dos trossos de pa, i per molt que 
passaren els anys, quan es creuaven una 
mirada, els seus ulls estaven carregats 
de romanticisme. Així ha sigut fins que 
els estels li digueren a Juan que el seu 
cicle en la vida terrenal ja havia acabat 
i que ara havia de viatjar als confins de 
l’Univers.

La veritat és que aquest romanticisme 
de Juan era patent en tots els aspectes 
de la seua vida i es reflectia en l’amor 
que posava en tot el que feia i en la 
forma de tractar a les persones.

Perquè si alguna cosa cal destacar 
de Juan, és que ell sempre ha sigut per 
damunt de tot UN HOME BÒ.

Per :
Ximo Roca i Banyuls

Un 
Home 

Bo

Juan Sala Caballero
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Fina 
Oleaque Garcia

Per Maria 
Tormo i Garrigós

Coneguem la gran artista que va ser....

Matriarca d’una gran família d’artistes vinculada, des de sempre, 
a Molina-Claret. Veina del nostre barri, vivia a la plaça del Pais 

Valencia, però va nàixer en el si d’una família humil de carrer Sant 
Cayetano de Xàtiva l’any 1935 i després d’una vida exemplar, de joventut 
prometedora, somnis sense complir i treball abnegat per a traure a una 
família i un negoci enavant... ens va deixar a principis de gener de 2021.

El seu pare Enrique Oleaque 
Ruano, gran artista de la guitarra, 
anava fent ‘’bolos” per casinos de 
València ciutat i província. Als anys 

trenta, el destí va voler que en una de les 
actuacions a Xàtiva, del llavors famosíssim 
Juanito Valderrama, el seu guitarrista, es 
posara malalt. La companyia va buscar 
desesperadament un músic que li suplira i 
tots li donaren la referència d’un jove que 
tocava com ningú, Enrique Oleaque.

Oleaque, li va agradar tant al gran 
Valderrama, que se’l va emportar per a 
acompanyar-lo de gira pels grans escenaris 
de tota Espanya. Més tard s’independitzà i 
formà la seua pròpia companyia al costat 
de la seua dona Rosa, qui ballava amb ell, 
amb el nom artístic de ‘’La Niña de la Flor”. 
Fina, amb tan sols 3 anys, acompanyava als 
seus pares de ciutat en ciutat.

Quan era només una xiqueta, en un 
Festival de cantants dels què se celebraven 
en els anys quaranta al Cinema Españoleto 
de Xàtiva, va tindre tant d’èxit que va 
començar una carrera fulgurant. En plena 

joventut, 16 anys, la trobem com a “Fina 
de Jerez” “la joven Lola Flores”, nom 
artístic que més tard canviaria per “Finita 
de Játiva” quan, amb vint anys, ja era una 
artista professional i actuava diàriament en 
l’Alcázar i l’Apol•lo de València. On va ser 
cap de cartell durant vàries temporades a 
finals de la dècada dels cinquanta.

En aquests anys de joventut es va creuar 
en la seua vida, tant en l’àmbit afectiu com 
artístic, el músic Ángel Patiño, fill major 
del famós artista i empresari; qui veu les 
possibilitats de tots dos com a parella 
artística i aconsegueix que els contracten en 
una gira per tota Espanya que organitzava 
una companyia de València.

De les tres germanes de Fina, Carmen 
Oleaque, també va començar a cantar, i 
l’avi Ángel, la va posar a duo amb el seu 
altre fill, Vicente Patiño. Curta experiència 
que no tingué continuïtat.

Fina, amb vint anys i moltes taules 
trepitjades, es va presentar a un concurs 
d’artistes en la Plaça de Bous de València. 
Va resultar guanyadora i la mateixa Carmen 

Sevilla, membre del jurat d’aquell certamen, 
li va entregar la copa emocionada. Era 
el moment de fer el pas avant en la seua 
carrera. Li van eixir diversos contractes, al 
Teatro Price de Madrid, a París, a Caracas... 
però eren altres temps. A l’Espanya dels 
anys cinquanta hi havia una altra mentalitat 
i el seu pare no la va deixar marxar.

Es va casar, i ja amb el seu marit Ángel, 
com a duo, van fer les maletes i se’n van anar 
a París a buscar fortuna. Van fer algunes 
actuacions, i treballaven del que podien... 
però van decidir tornar. Volien formar una 
família i necessitaven estabilitat. Mentre 
Ángel alternava el seu treball en l’hostaleria 
amb la seua faceta com a músic i cantant 
en diverses orquestres, Fina es va retirar, 
assumint el paper de mare de quatre fills i 
deixant de costat molts somnis darrere del 
taulell de la famosa Cafeteria Sant Remo. 
I, des de meitat dels seixanta, així van anar 
passant els anys.

Fina Oleaque, la primera de l’esquerra, amb la seua falla, de 
dinar a l’Albufera d’Anna. Pasqua de 1997. Foto: Guillem Alborch.

Foto Promocional per al Teatro Alcázar de València.
Com a Finita de Xàtiva, als anys 50. Amb Ángel Patiño 
pare d’acordionista. Foto: Familia Patiño - Oleaque.

Foto Promocional per al Teatro Alcázar de València.
Finita de Xàtiva, als anys 50. Foto: Familia Patiño - Oleaque.

Amb huit anys, com a Finita de Jerez. Acompanyada per son 
pare, Enrique Oleaque Ruano. Foto: Familia Patiño - Oleaque.
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En la Falla Molina-Claret, hem sigut 
testimonis de l’art que la família Patiño-
Oleaque ha demostrat en innombrables 
ocasions. Els seus fills Fina i Ángel Patiño 
o la seua neta Rocio, han participat en 
nombroses presentacions, obres teatrals, 
cavalcades... memorables moments que 
formen part de la història artística de la 
nostra falla.

El passat dijous,15 de desembre de 
2022, l’Associació Tyrius de Xàtiva 
va celebrar un emotiu homenatge a 
l’enyorada artista. Amb motiu del qual 
el nostre col•laborador Josep Ramón 
Cerdà escriu ací aquest poema que recull 
sentidament els trets principals de la vida 
de Fina Oleaque.

Fina amb la seua inseparable parella, Ángel Patiño.
Fotografia realitzada per Ángel Patiño, pare, per a 
promoció durant el viatge artístic a París. 
Foto: Familia Patiño - Oleaque.

Com a Finita de Játiva, de primera artista 
del el Teatro Apolo de València, 1952. 

Foto: Familia Patiño - Oleaque.

Fulls publicitaris de diverses actuacions 
a Xàtiva i a València, 1958. 

Cedides per la Familia Patiño - Oleaque.



Va ser una estrella en la terra,
i ara és una estrella en el cel.
Fina Oleaque García,
el teu record ha fet arrel.

Nascuda en bressol d’artista,
el seu gen va heretar i transferir.
Filla d’Enrique Oleaque... guitarrista,
i de Rosa... que la va parir.

Finita de Jerez es deia l’artista,
fins que un bon dia es va rebatejar.
Passant a ser Finita de Xàtiva,
i amb aquest nom, el seu art va divulgar.

Pels casinos del poble,
als 3 anys, actuant amb el seu pare anava.
I amb gràcia adorable,
a la gent... enlluernava.

Com a cantant i balladora,
va recórrer pobles i ciutats.
El seu art com una ona,
deixava a tots meravellats.

Morena de rínxols negres,
brillants com el xarol i el carmí.
Ulls lluents com a perles,
i alegre com un teuladí.

Va actuar per nombrosos teatres,
com l’Alcázar, l’Apol•lo i el Russafa de València.
On va ser figura principal d’artistes,
pel seu art i elegant presència.

Però es va retallar ella mateixa les ales,
perquè assoles no volia marxar.
Renunciant a fer una gira de gales,
que més alt... l’hagueren feta volar.

Casada amb Angel Patiño,
de qui un dia es va enamorar.
I amb qui junt com un “pinyo”,
una dinastia va crear.

Va abandonar la vocació artística,
per a una família formar.
La va fer bella i bonica,
i a ella en cos i ànima... es va dedicar.

Mare i amant de la seua família,
per la que sempre es va sacrificar.
Lluitant bravament cada dia,
sense parar-se a descansar.

Dona temperamental de caràcter,
de pura raça, geni i figura.
Enfadada era com foc de cràter,
contenta... dolçor sense amargura.

Plena d’art, gràcia i solera,
ensucrada com l’arnadí.
Apetible com l’almoixàvena,
i mirada penetrant... de bisturí.

En 1958 en la plaça de bous de València,
va guanyar un concurs de cantants.
Amb Carmen Sevilla de presència,
que li va entregar el trofeu, amb les seues mans.

20 minuts li van estar aplaudint,
dempeus tota la plaça plena de gent.
Un èxit que no es veia sovint,
davant d’un públic... exigent.

Va viure una època molt dura d’hostalera,
nit i dia lluitant.
Ella, la seua llarga cabellera,
i el seu caràcter... elegant.

En 1961 junt amb la família del seu marit,
la Terrassa Sant Remo van fundar.
Referent local de la ciutat... de gran èxit,
per on tota la gent de l’època va passar.

Abans ja havien regentat,
el famós Cercle Mercantil.
Local de prestigi a la ciutat,
amb encant... i estil.

Més tard arribaria,
el memorable Parador La Nit.
Per a gran alegria,
del públic jove... i divertit.

Els fills i els nets,
li van donar la felicitat de jubilada.
I entre abraçades i “carinyets”,
va estar sempre ben abrigallada.

Alegre i jovial,
va ser molt volguda per la gent.
Se la va emportar un virus mortal,
però la seua essència, ha quedat en la nostra ment.

Va ser una estrella en la terra,
i ara és una estrella en el cel.
Fina Oleaque García,
el teu record... ha fet arrel.

José Ramón Cerdà.(Trellater)

233Mirant cap endarrere
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Allà per maig de 2020, vam rebre la trista notícia... 
Ens deixava per a sempre Pepito Cucarella. Sabíem 
de la seua greu malaltia i de la seua lluita fins a l’úl-

tim moment. Preguntàvem per ell a la seua família des de 
la distància, o per les xarxes socials, ja que ens trobàvem 
en ple confinament i se’ns feia difícil veure’ns en persona.

José Vicente
Cucarella 
Guerrero

Comiat  a  un  faller  de  sempre
Per Guillem 
Alborch i Mallol

José Vicente Cucarella Guerrero 
va nàixer a Xàtiva l’onze de juny 
de 1968. Era un xiquet inquiet i 
espavilat. Va estudiar al Col•legi 

Claret... en classe era un xiquet prou 
despert i aplicat. Sovint recordava a don 
Fernando, un mestre que va marcar per 
sempre una generació: Xavi Carmona, 
Elies Cabrerizo, José Guerola, José 
Fuster, Guillem Alborch, Epi Piquer... 
entre molts altres, eren els seus amics 
de pati, amb els que jugava al futbol 
emulant a l’ídol del seu València C.F., 
Mario Kempes.

Els còmics de Marvel eren la seua 
passió, Spiderman, Capità Amèrica... 
Tots tenien un mot, el d’ell “Rabino” 
per les mil i una col•leccions de cromos 
que controlava al mínim detall, amb 
avarícia i religiositat. Pot ser, el jove 
Pepito, ja manifestava el seu tarannà 

negociant que el va portar a dedicar-
se a la seua feina de sempre, la de 
representat-comercial.

Va ser faller, des de ben menut, de 
Tetuan-Porta de Sant Francesc, la falla 
del seu barri, d’on també era Manolín 
Blanco, el seu millor amic. En eixir de 
l’escola, berenava, feia els deures i al 
voltant del carrer Botigues passava el 
que resta de vesprada jugant per aquella 
zona del nucli antic de Xàtiva, perquè 
sa mare, perruquera d’ofici, tenia el 
seu local al carrer de José Carchano, 
enfront de l’accés al pati del Museu de 
l’Almodí.

Els pas dels anys, però, el van portar, 
a ell i a la seua germana, a formar part 
de Molina-Claret, una de les falles 
de moda en aquell moment entre la 
joventut, on va conèixer a Marinye 
Vidal, la seua única i inseparable 

núvia de sempre... Des d’aleshores no 
ha deixat mai de pertànyer a la nostra 
comissió. Més de trenta anys on hem 
vist créixer als seus tres fills: Aitor, 
Hèctor i Álvaro.

Van estar uns anys pròspers, durant 
els quals el nostre Pepito ha sabut 
combinar la família i els seus fills, amb 
la seua feina de comercial, la passió pel 
València C.F. i la falla Molina-Claret, 
on sempre ha estat quan l’ocasió ho 
requeria.

Des d’aquestes pàgines volem 
donar una abraçada molt gran als 
seus familiars, sobretot a la família 
Vidal, històrica en la nostra Comissió, 
Conxín, Inma, Ximo... i en especial a la 
seua dona Marinye i als seus fills.

Ja mai gaudirem del teu sentit de 
l’humor, de la teua practicitat davant 
els problemes... Massa prompte ens 
vas deixar amic... Per això, de vegades, 
sentim que encara estàs amb nosaltres.
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Per Josep Ramon
Cerdà. El trellater

La 
Metamorfosi 
d’un barri

Corria l’any 1976,
al barri de Molina - Claret.
Un barri en plena metamorfosi,
que no podia estar quiet.

Barri en expansió,
ple de gent jove i activa.
Amb molta il•lusió,
i molta, molta iniciativa.

Amb la Cardinxa,
com a punt de reunió,
de la jove xicalla,
per a donar-li patades al baló.

Camp de la cardinxa,
en aqueix temps a punt de desaparèixer.
Per a gran angoixa,
dels que allí, jugant van créixer.

Un passeig, una carretera i una finca,
van portar al lloc un nou amanèixer.
Amb queixes i alguna crítica,
que a poc a poc... van decréixer.

Quan el pas a nivell ja era història,
i l’entrada a Xàtiva quedava a un costat.
L’escorxador a punt de passar a millor glòria,
per a donar pas a pisos... en quantitat.

El mercat per gros o de proveïments,
anava a ser l’estació d’autobusos.
Per a alegria de veïns i clients,
que volien per al lloc... altres usos.

Records que queden en la memòria,
fruit de la imparable modernitat.
Quan derrocant edificis sense misericòrdia,
es canvia l’aspecte d’un barri de la ciutat.

Un temps on noves finques creixien,
dels abundants solars existents.
Finques que de gent jove s’omplien,
amb un esperit participatiu... intens.

Enmig d’aquestes transformacions,
un grup d’amics assidus al Bar La Nit...
Entre la tertúlia d’esmorzars de campions,
una cosa molt important han decidit...

Fer falla en la barriada,
per a tindre ambient fester.
Que com una gran riuada,
inunda d’alegria el carrer.

Tot es comenta,
entre cacaus i tramussos saborosos.
Ensalada suculenta,
i devorant l’entrepà a grans mossos.

Antic Escorxador de Xàtiva a finals dels huitanta, 
abans de ser enderrocat. Any 1989.

Foto: Antoni Marzal.

El camp de la Cardinxa, amb el pas a nivell i la torre de control.
Any 1968.

Foto: Antoni Marzal.
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Amb tota la calor possible sobre nosaltres i amb 
una Fira d’Agost a punt d’inaugurar, ens va 
deixar per a sempre el passat 14 d’agost, un 

faller de soca-rel, l’estimat Vicent Guerrero i Monzó.

Vicent 
Guerrero 
Monzó

Per Pilar 
Barberà i Aranda Adeu per sempre al gran delegat d’infantils

Vicent Guerrero va nàixer a 
Xàtiva en 1935 i ha estat, des 
de sempre, veí del nostre barri, 
al núm. 1 de la plaça del País 

Valencià. Va formar part de Molina-Claret 
des de l’exercici 1977-78, impulsat per 
dos motius; per una banda, el seu amic 
Juan Sala el va animar a formar-ne part, 
perquè estaven buscant veïns interessats a 
pertànyer a l’aleshores nova comissió, per 
tal d’engrandir-la; per altra banda, hi havia 
el fet que Ana Guerrero Morales, la filla de 
Vicent, era fallera de la comissió femenina 
des del primer any de la falla i, veges tu si la 
xiqueta ha d’anar a soles a tots els actes...!, li 
deia Tere, la seua inseparable dona.

Així va ser que la parella formada per 
Vicent Guerrero i Tere Morales, s’integrà a 
la falla del barri de la Cardinxa i, segons ens 
conta Tere, van passar uns anys molt feliços 
i il•lusionats. Vicent Guerrero no havia 
estat mai faller. Tenia un tarannà afable, 
persona noble, honrada i, per damunt de 
tot atent en els detalls, com a bon botiguer 
que era. Tenia una solvència pel que fa al 
tracte amb la gent, fruit dels molts anys que 

havia estat darrere del taulell en una de les 
millors botigues de roba de Xàtiva des dels 
anys seixanta als huitanta: La Mona. En 
aquesta boutique cantonera de la pujada 
del famós Carrer Trobat, ell era qui atenia 
en la segona planta, on es trobava la secció 
de roba d’home i vestits de cerimònia.

Al segon any de faller, Guerrero ja estava 
integrat en la junta executiva amb el càrrec 
de comptador, fent parella amb un històric 
en dur ens comptes de la falla com a 
tresorer, Rafael Garcia Grau. La implicació 
de Vicent va ser tanta que Rafael Balaguer, 
president en 1981, el va proposar per a 
atorgar-li la recompensa de la JLF; no és 
menester dir que en la votació, va eixir 
elegit Vicent Guerrero per unanimitat.

A patir de 1983, ja amb la presidència 
de Juan Sala Caballero, Vicent i Tere van 
viure un any inoblidable. La seua filla Ana 
Guerrero Morales seria la Fallera Major de 
1983. Ana va ser qui va arreplegar aquell 
històric primer premi de la Falla del Xino... 
aquella irrepetible alegria es repetia per 
segona vegada consecutiva, i hom recorda 
a Vicent i Tere devanits i exultants al veure 
com gaudia la seua filla, i a l’hora nosaltres 
en veure com n’eren de feliços.

L’any 1984, Juan Sala, va pensar que el 
seu amic Guerrero seria la persona ideal 
pera potenciar la comissió infantil, donant-
li importància a l’activitat i al monument. 
Vicent passà a desenvolupar una altra 
activitat que l’allunyà dels comptes de la 
falla, però que l’apropà als xiquets i xiquetes 
com a delegat d’infantils. El dimarts de 
vesprada era la reunió dels més menuts 
de la falla al casal. Quan Vicent Guerrero 
alçava la persiana el nou casal es convertia 
en un punt de trobada que treia de la rutina 

ordinària als xiquets del barri, fora de jugar 
a la plaça del Pintor Guiteras dia sí i dia 
també. Sens dubte tota una generació de 
falleres i fallers de Molina-Claret recorden 
a Vicent Guerrero al davant d’una comissió 
infantil amb més de dues-centes xiquetes i 
xiquets.

Un fet significatiu per a Molina-Claret i la 
culminació del treball ben fet, any rere any, 
al capdavant de la comissió infantil, va ser 
la consecució del primer premi de la secció 
especial l’any 1985, amb una espectacular 
falleta que va significar un exitós debut de, 
l’aleshores jove Manolin Blanco. El bo de 
Guerrero va confiar a Manuel Blanco Jr. la 
confecció d’un monument que, amb aquell 
primer premi, posaria el punt final a la seua 
dedicació als més menuts de la comissió.

Anys després, tot degut al cansament, 
deixaria la comissió, com altres fallers 
veterans ho feren a finals dels anys huitanta. 
Encara que Vicent Guerrero era dels que 
preguntava, dels que sentia la falla del seu 
barri com a seua i dels que s’alegrava dels 
seus èxits.

Ens va deixar l’estiu passat als huitanta-
set anys. Des d’aquestes pàgines volen fer 
arribar a la seua família, sobretot a Tere i a 
Ana, la nostra estima més sincera.
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Dit i fet, se celebra la decisió presa,
nascuda enmig de l’esmorzar.
Rubricada brindant amb cervesa,
vi, gasosa... i ganes de treballar.

La gent estava animada,
a fer falla i festa... gegant.
I amb la ment il•lusionada,
la comissió s’anava conformant.

La pròxima festa fallera s’acosta,
i comencen les reunions.
Amb tan gran i positiva resposta,
que creixien ràpidament les il•lusions.

Prompte el Bar La Nit,
per a les juntes es queda xicotet.
Fent necessari un nou destí,
que serà... el casalet.

Ara, calia fer un estendard,
que representara la comissió.
Amb un escut ben brodat,
que simbolitzara... festa i unió.

Com als voltants, no hi havia cap font en peu,
digna d’esment prioritari.
El Portal del lleó i el campanar de la Seu,
van ser els triats per a representar al barri.

I així, amb satisfacció festera,
per àmplia majoria... es decidí:
Que portal, campanar, bunyol i senyera,
foren els protagonistes de l’escut del banderí.

Portal que tots tenien en la memòria,
i a la volta d’uns anys va ser realitat.
Avançant-se a la història,
el Portal protagonitzava l’estendard.

I així durant molts anys,
s’han anat plantant falles en la placeta.
Veient fallers i falleres fer-se grans,
de manera molt alegre i distreta.

Amb monuments de grans pressupostos,
que van portar primers premis i gran il•lusió.
I altres cadafals més modestos,
que donaven un respir a la comissió.

Hui ens falten molts fundadors,
i els xiquets i xiquetes d’abans... ja són pares.
I es continuen fent créixer les llavors,
necessàries per a cada any... tindre falles.

Canvis gaudits i sentits durant anys,
observats des de la comissió a diari.
Moments viscuts entre companys...
La Metamorfosi d’un barri.

El pas a nivell de l’antiga carretera a València baixat i amb el senyal acústic.
Any 1968.

Foto: Antoni Marzal.

Plaça del País Valencià. l’any que es va fundar la falla, 1976.
Foto: Antoni Marzal.
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PROGRAMA D’ACTES - EXERCICI 2022-2023
DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022
21:00 Nomenament al casal de la nostra Fallera Major.
DISSABTE, 24 DE SETEMBRE DE 2022
21:30h Mig any faller.
DIUMENGE, 02 D’OCTUBRE DE 2022

18:00h Presentació de la nostra Fallera Major, Àngela Calatayud i Serrano.
DISSABTE, 04 DE FEBRER DE 2023
18:00h Cavalcada del ninot major.
DIUMENGE, 19 DE FEBRER DE 2023
11:00h Cavalcada del ninot infantil.
DISSABTE, 25 DE FEBRER DE 2023
20:00h Crida de les Falleres Majors de Xàtiva.
DISSABTE, 4 DE MARÇ DE 2023
21:00h Sopar de la nostra Fallera Major.

SETMANA FALLERA
DIUMENGE, 12 DE MARÇ DE 2023
18:00h Berenar infantil
DIMECRES, 15 DE MARÇ DE 2023
18:00h Començarà la plantà del nostres monuments.
18:00h Xocolatada infantil. Repartiment de les recompenses.
19:00h Recollida dels ninots de l’exposició.

22:00h Nit de la plantà oficial. Cal anar amb roba de treball, guants, 
caçadores, bufandes, etc. Al mateix temps farem la tradicional torrà.

DIJOUS, 16 DE MARÇ DE 2023
11:00h Esmorzar de falles.
13:00h Cercavila pels carrers del barri.
14:00h Primera mascletà des del Jardí de la Pau.
14:00h Dinar al casal: Paella. Primer ho faran els xiquets i després, els 

majors.

19:00h Lliurament de premis de les falles 2023 a l’ajuntament. Quan acabe 

l’acte arreplegarem els nostres representats a l’eixida.
22:15h Sopar al casal. Hi haurà entrepans per a tots.
00:00h Festa al casal.
DIVENDRES, 17 DE MARÇ DE 2023
11:00h Esmorzar de falles.
13:00h Cercavila pels carrers del barri.
14:00h Segona mascletà des del Jardí de la Pau.
14:00h Dinar al casal: Macarrons o pollastre. Primer ho faran els xiquets i 

després, els majors.

17:30h Visita oficial a les falles. Tots els fallers i falleres assistiran a l’acte 
amb la indumentària correcta: per als hòmens és obligatori portar el mocador 
al cap.

22:15h Sopar al casal.
00:00h Festa al casal.
DISSABTE, 18 DE MARÇ DE 2023
11:00h Esmorzar de falles. (No oblideu arreplegar el vostre ram per a 

l’ofrena).
13:00h Cercavila pels carrers del barri.
14:00h Tercera mascletà des del Jardí de la Pau.

14:00h Dinar al casal: Cassola. Primer ho faran els xiquets i després, els 
majors.

18:00h Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Seu (Patrona de Xàtiva).
22:15h Sopar al casal: nit de les hamburgueses.
00:00h Festa al casal.
DIUMENGE, 19 DE MARÇ DE 2023
08:00h Despertà pels carrers del barri.

12:00h Missa en honor al nostre patró Sant Josep. L’eixida del casal serà al 
voltant de les 11:00h.

14:45h Última mascletà de falles en finalitzar la processó.
20:00h Cremà de la falleta infantil. L’hora de la cremà és aproximada.
22:00h Sopar al casal.

23:00h Cremà de la falla gran. Seguidament, farem xocolatada al casal per a 
tota la comissió. L’hora de la cremà és aproximada.
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