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L'ego és presumptuós

i s'imposa amb crueltat, 

baix una pluja de flors

naix la corona brillant. 

De bellesa m'ompli el cor,

despullant-lo d'humiltat.

Sara Flórez de Quiñones Gómez
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L’ego pot ser un amic
que t’empenta com el vent,
creu en tu i sigues valent
per seguir el teu camí.

A vegades, és traïdor.
Doncs si l’ego se te’n puja
no vages buscant excusa
i percata’t de l’error.

Cal trobar un equilibri
entre ser llest i pedant,
pots demostrar el que saps
sense caure en el despreci.

L’ego pot servir d’ajuda
si a dominar-lo aprens
i averigües quina és
la seua justa mesura.

Culpem a la societat
de la falta d’autoestima
però tot treball germina,
és cuestió de voluntat.

Qui t’estima t’ho demostra
amb paraules que t’animen.
Si per afició ens critiquen
això ja no és cosa nostra.

L’ego pot ser moltes coses,
tu voràs com l’aprofites.

Maria Belda Sanchis

LES FALLES DE XÀTIVA, BÉ D’INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL, FESTA D’INTERÉS 

TURÍSTIC AUTONÒMIC I PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT



Amics de la falla Joan Ramon 
Jiménez, és tot un plaer po-
der dirigir-vos unes paraules.

Recorde eixe aniversari on 
uns indis i vaquers ocupaven 
els quatre cantons, eixe gran 
forjat de fusta que rodejava el 
monument, i el dia de la cre-
mà que a tots els que èrem xi-
quets vam quedar expectants.

Comissió molt familiar, i molt 
participativa en tot el que im-

Celia
Gorrita i Albiñana
PRESIDENTA JUNTA LOCAL FALLERA

plique al món faller, amb molta activitat de cara 
als membres de la comissió, i també un gran re-
ferent al món literari faller, grans premis pengen 
a eixes parets.

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

Amics i amigues de la falla Joan Ramon Jiménez, 
disfruteu d’aquest any com tant merescudament 
ens mereixquem, que ens senten a tot arreu amb 
eixes despertades, traques i música. Feu soroll, 
d’això sabeu.

Molt bones falles a tots.
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A mesura que avança l'any, arribem 
al mes de març, i amb ell, les nos-
tres estimades falles.

No sabem ben bé el que tenim fins 
que ho perdem. I es que, per a no-
saltres, les falles, són la nostra festa i, 
al mateix temps, una forma de vida, 
d'entendre la cultura, les nostres tra-
dicions, però sobretot, és fer ressò 
de la nostra llengua i enfortir-la.

L'any passat vam celebrar les pri-
meres falles després de la maleïda 
pandèmia, i encara que van ser pas-
sades per aigua, però que molta 
aigua, no se'ns va apagar la set de 
falles. I com que els fallers no som 
efervescents, vam eixir al carrer 
com si lluïra el sol de març.

I és que, el món faller no pot parar, 
la vida fallera continua com un cer-
cle viciós del que no podem o vo-
lem eixir mai.

És, per tot açò, que volem fer par-
tícips al nostre barri, al nostre veï-
nat més pròxim i també al llunyà, a 
tota Xàtiva en general i als pobles 
del voltant. Volem visibilitzar com 
treballa colze a colze aquesta humil 
família fallera per fer de les falles, la 
millor festa del món.

Així doncs, eixirem amb les nostres 
millors gal·les al carrer i, vos conta-
giarem així, l'alegria i l'emoció de 
les nostres falleres i fallers, però 
sobretot, de les nostres falleres 
majors, Marisol i Naroa, i el nostre 
president infantil, Àngel. Seran les 
falles més desitjades. 

Així doncs, quedeu tots convidats! 

Visca les falles i Visca la falla Joan 
Ramon Jiménez!

Cristina Gramaje i Garcia
F. Manuel Roca i Sanchis

Anna I. Calvo i Pastor
JUNTA GESTORA



Des que vaig néixer soc faller, 
març sempre ha sigut sinònim 
de falles i el casal una segona 
casa. Quan un faller parla de 
falles, no parla solament de la 
setmana fallera. Cada diven-
dres, ens reunim per a pre-
parar actes, sopar i compar-
tir moments i, així, poc a poc 
anem donant forma a la que 
serà la nostra setmana gran. 

El moment més esperat ja s’acosta i aquest any 
amb més il·lusió que mai. Tinc la sort de repre-
sentar a la nostra comissió sent el President In-
fantil i de compartir l'aventura amb Naroa i Ma-
risol. Estic segur que viurem unes falles molt 
especials junt a Manolo, Cristina i Annai.

Vull fer una especial invitació a tots els xiquets i 
xiquetes, a fí de compartir junts l’alegria en estes 
festes falleres, de les que em sent molt orgullós 
de formar part. No deixeu d’assistir als actes per 
gaudir d’una bona estona i donar visibilitat a la 
nostra festa. Nosaltres som el futur de les falles!

Que visquen les falles i visca la Falla Joan Ramón 
Jiménez!

Àngel
Ciscar i Climent
PRESIDENT INFANTIL



Marisol Ricart i Tolosa
FALLERA MAJOR 2023



Naroa Ansio i Ricart
FALLERA MAJOR INFANTIL 2023
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egolectures
JO-JO
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Protagonisme
Alfredo Roig Morales



ivim en una societat en la que 
les xarxes socials estan a l’ordre del 
dia, tant és així que podríem con-
siderar-les una extremitat més del 
nostre cos. S’han convertit en una 
necessitat, una dependència de 
la que pocs es lliuren ja, i és que, 
encara que ho neguem, estem tots 
enganxats. La vida ha canviat molt 
en qüestió d’anys, abans es llegia 
més, es consultava el periòdic per 
a estar actualitzat, els xiquets juga-
ven al carrer i tenir tel·levisió era un 
luxe que pocs podien permetre’s. 
No obstant això, hi ha coses que no 
canvien amb el temps. Les compa-
racions són inevitables a qualsevol 
aspecte de la vida, de vegades, 
ens fan avançar però, d’altres, cal 
evitar-les. Les més perilloses solen 
ser producte de l’ego d’aquells que 
volen aparentar, sentir-se més que 
la resta, i que necessiten omplir els 
buits que els han provocat les seues 
pròpies inseguretats amb paraules 
enverinades de fals orgull.

Encara que les que tampoc es lliu-
ren de les comparacions són les fa-
lles, no com a festivitat sino com a 
monument, la branca principal de 
la setmana gran, mostra de l’esforç, 
treball i dedicació de tot un any. I és 
que la falla sempre és motiu d’orgull 
i la imatge equivalent als possibles 
d’una comissió. Amb l’aparició de 

les xarxes socials, el món faller tam-
bé ha passat a ser un món virtual 
creant-lo més ideal sense adonar-
nos. La necessitat de captar la foto 
més impactant, d’ensenyar perfec-
ció en les coses més quotidianes 
i l’interès per cridar l’atenció de la 
resta, s’han convertit en les aficions 
preferides de la majoria. Però, ixa 
costum d’apreciar allò propi, fre-
gant la fina línia que existeix en-
tre elogiar el que és d’un mateix i 
menysprear tota cosa aliena, és una 
habilitat que els fallers han practicat 
des de temps remots.

Aleshores, podem dir que l’ego 
juga un paper clau en l’apreciació 
dels monuments fallers? Fent me-
mòria i tirant de carret, podem com-
provar que totes les falles indepen-
dentment de la seua procedència 
contenen, així com les fraccions, un 
denominador comú conegut com 
a art. El color, material, forma o ac-
titud dels monuments entre altres. 
Tant és així que, com hem nomenat 
abans, l’actitud hui en dia ho és tot. 
Però és que, a més, l'expressió fa-
cial dels ninots centrals pot arribar 
a multiplicar per deu la impressió 
del públic, condicionant el gust 
tant de l’espectador com del jurat. 
Diuen que una imatge val més que 
mil paraules, però l’estètica no ho 
és tot. S’ha d’observar amb calma 

L’essencial és invisible als ulls
Andrea Cuquerella Tortosa

V
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cada raconet del monument i ser 
capaços d’apreciar la història que 
volen contar-nos.

És clar que per a un faller, la seua 
falla és la millor, la més bonica, la 
més valuosa. Però, no ens engan-
yem, independentment de les ca-
racterístiques més superficials, hi 
ha factors que mereixen molta més 
atenció com bé son els concep-
tes representats, l’enginy i gràcia, 
l’elecció de la paleta cromàtica i la 
perícia amb que s’ha realitzat cada 
pas del llarg i complex procés que 
suposa confeccionar una falla. Tot 
faller coneguem de prop la festa i 
sabem totes les hores de treball al 
casal, reunions o trucades per tal de 
dur-ho tot endavant que esta supo-
sa. Sens dubte, hi ha un gran treball 
darrere de cadascun dels monu-
ments, unes mans que han dedicat 
un temps a l’el·laboració d’un pro-
jecte de tal envergadura però que, 
sense la unitat i coordinació entre 
tots aquells que treballem per la 
festa, no seria possible. 

Evidentment, el sentiment de per-
tinença i el comboi influeixen ine-
vitablement en la subjectivitat de 
cada individu. Però, cal fer un esforç 

i tractar de ser objectiu en estos 
casos per poder valorar un monu-
ment com es mereix. Les falles, no 
requereixen ni perfecció, ni super-
ficialitat, ni supèrbia. Les falles hem 
demostrat que no som sols una 
imatge, som una festa i som exem-
ple de foc, magia i art. I és per això, 
que mereixen rebre ixa valoració 
profunda per part nostra, ser admi-
rades amb atenció i aplaudides per 
ser una complexa mostra d’art.

En poques paraules, i per acabar, 
vos convide a mirar la festa de les 
falles amb el cor perquè la imper-
fecció genera perfecció autenticitat 
i és que, com deia el Petit Príncep: 
“L’essencial és invisible als ulls. No-
més s’hi veu bé amb el cor”.



nem a parlar clar: ningú, en 
tota la falla, el suportava. Ningú.

No aguantàvem els aires de supe-
rioritat que es donava quan anava 
pel casal com si fora seu. La seua 
veu estrident s'imposava al murmu-
ri general per a proclamar les seues 
bajanades puerils i desmesurades.

Era, per dir-ho així, el cunyat de tots. 
Aquell al qual suportes, amb prou 
faenes, perquè la pobra de la teua 
germana ja té prou amb el que té.

Només que nosaltres no teníem 
germana.

Així que vam resoldre dir-li-ho, de 
la forma més borda que se'ns va 
ocórrer. Aquell any, el lema de la 
falla seria: “Ací en sobra un”. Ja ho 
teníem aparaulat amb l'artista faller. 
Li vam subministrar descripcions 
precises sobre les escenes que ha-
via de plasmar, episodis realment 
vergonyants en la seua història amb 
la comissió. I com a colofó, la figura 
central: una representació seua, ul-
tra-realista, en pilotes, amb el cul en 
pompa, disposat a rebre la puntada 
que l'enviaria, definitivament, lluny 
de tots nosaltres.

Més clar, aigua.

Cal dir que l'artista es va portar. El 
resultat va ser extraordinari, a tots 
els nivells. La semblança, sorpre-
nent.

Va arribar el dia de la plantà. Tot es 
va dur a terme en el més absolut se-
cret, fins al moment en què ell ho 
vera. Estàvem realment expectants.

Vam retirar la lona que cobria el mo-
nument i ens vam disposar a gaudir 
de l'espectacle. Quan va posar la 
mirada en ell, les llàgrimes van aflo-
rar als seus ulls.

Semblava que ho havíem aconse-
guit.

Després ens va mirar i va dir:

–Què fort, tios! M'heu dedicat la fa-
lla! És que soc la polla!

I ens va començar a abraçar i fer be-
sos. I així fins hui.

Jo, jo, jo. I, si potser, jo
Ximo Cerdà Boluda

A
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Ego Sum
Juan Monzón Gasca



Ego soc
Sara Portero Yuste

dins de mi tinc una mar. 
Anomenada Ego per la conscièn-
cia, banya les costes dels meus 
pensaments. Roman en calma, amb 
l’aigua clara de la raó i una terra 
d’amor propi, que si bé és cert a 
ulls inexperts podria parèixer are-
na. Amb corrents ràpids que im-
pulsen els nous projectes i multitud 
de coralls que formen l’escull de 
l’autoestima. 

Són comuns els bancs d’orgull, xi-
cotets records de moments satisfac-
toris que naden junts en una dansa 
coreografiada. Completen la fauna 
i flora d’aquest mar les seguretats 
aferrades a les roques dels pensa-
ments que, com si de mol·luscos es 
tractaren, filtren l’aigua de la raó de 
pors i dubtes. Finalitzant amb les 
grans esplanades d’iniciativa que 
mouen les seues fulles al ritme del 
corrent, sent el refugi preferit de les 
xicotetes esperances.

Cabria pensar que en aquest pa-
ratge idíl·lic cap mal tindria cabuda, 
tanmateix, la tempestat és intrínseca 
a la mar i sempre ve anunciada pels 
vents del narcisisme. Així, l’aigua de 
la raó s’enterboleix negra, anegant 
d’obscuritat la llum del raciocini, 

mentre les primeres onades mar-
quen el compàs, accelerant in cres-
cendo els malentesos, disfressant 
d’atacs els consells, fins que l’onada 
gegant interposa un mur d’aigua 
capaç de fer naufragar la millor de 
les amistats.

L’ego és un element indòmit, i així 
ho és la seua mar. A les profundi-
tats, els corrents es tornen remolins 
girant i girant sobre la idea pròpia, 
impedint l’objectivitat externa, en 
direcció a una illa deserta d’on cap 
nàufrag podrà escapar, ja que els 
likes s’enfonsen amb el pes de ro-
ques negres i les publicacions creen 
vaixells de paper banyat incapaços 
d’eixir del port.

Ego jo, ego sum, ego soc. 

A
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cadafals
NOSTRES
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Artistes Ramon Olivares i Maribel Beltran
Lema Jo, tu, ella i ell = NOSALTRES

Secció Segona



Com explicar als menuts el què és l'Ego? Això és 
el que ens hem proposat enguany amb el nostre 
cadafal. I és que l'ego pot tindre moltes cares, 
utilitzar-se de moltes maneres i tindre diverses 
conseqüències a la nostra vida.

I amb aquest propòsit, hem volgut fomentar va-
lors com el treball en equip, el respecte, la hu-
miltat. Defensem el saber escoltar per a ser es-
coltat, la naturalitat que ens fa autèntics. Volem 
transformar l'autoexigència en autoestima.

Tot en excès és dolent, i l'ego en particular pot 
encaminar-te a l'èxit però deixant-te sol. Tu vo-
ràs si et compensa voler ser el rovellet de l'ou.

Encara que no tot el que ens aporta l'ego és ne-
gatiu, si sabem aprofitar-nos d'ell, podrem arri-
bar lluny sense deixar de ser grans persones.

Si no confies en el teu talent, qui va a fer-ho? 
Creguem que és important saber mantindre un 
equilibri, ja que per a fer camí s'ha de creure en 
un mateix.

Sens dubte, nosaltres ens quedem amb la cara 
positiva de l'ego, eixa que t'empenta a lluitar 
pels teus somnis fins a aconseguir-los, sense 
que oblides cuidar dels qui t'estimen i fer-los 
partícips dels teus èxits.

EXPLICACIÓ DE LA FALLA
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ALTER EGO

Esta és la història d’un xiquet
que ell mateix s’ha d’inventar,
sols per poder ser acceptat
i encaixar en la societat.

BALANÇA VITAL

La balança de la vida
ens planteja un gran dilema:
És més important la fama
o cuidar a qui ens estima?

LA LLUNA ÉS LA META?

Amb tanta competitivitat
a la lluna pretén arribar
però encara està a temps d’adonar-se
que no la desitja en realitat.

SI T'ASSENYALEN...

Per admiració o enveja
de tu sempre parlaran,
uns que per tu es frustren
i altres a qui inspiraràs.

CREU EN TU

El io-io és un joc que hipnotitza
com la crítica destructiva.
Sigues decidit i espavila
per a avançar en la vida.

MÉS LLESTA QUE LA FAM

El saber no ocupa lloc
i amb esforç costa ben poc
arribar on et proposes
i aconseguir moltes coses.



Jo, tu, ella i ell

PEÓ CORONAT

En el món tots som peons
amb inquietuds i il·lusions,
no necessitem corones
per a ser millors persones.

ROVELLET DE L'OU

Ser el rovellet de l'ou
és pensar que tot es mou
i que gira al teu voltant
com tu vages desitjant.

TREBALL EN EQUIP

Si la vida et posa al centre
no has de caure en els enganys
i tractar sempre amb respecte
als qui són els teus companys.

ESPERIT DE LLEÓ

Quan cregues que no eres capaç
i tingues ganes de fugir,
posa’t dret davant de l’espill
i prepara’t per a rugir.

SELFIE-ADDICTES

Intenta no invertir el temps
retratant-te amb el monument
i pregunta la seua història
per ampliar coneixements.

SABER PERDRE

A la vida no tot és guanyar,
doncs pesa més l’educació.
S’ha d’actuar amb humiltat
i no caure en la frustració.

= NOSALTRES
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Artista Fran Sierra
Lema JOISME

Secció Segona



Joisme és un terme que no té cap significat al 
diccionari. D'aquesta invenció creada per la unió 
de JO i EGOISME, naix Joisme, el nom del mo-
nument de la Falla Joan Ramón Jiménez.

Al cadafal principal podrem veure l'Alter Ego, el 
nostre segon JO, aquell que té una personalitat 
diferent a l'habitual. L'Alter Ego està representat 
pel geni que ix de la llàntia, a través de la qual 
el nostre protagonista extrau i controla la gran 
versió d'ell mateix.

A les diferents escenes del monument veurem 
reflectides situacions on l'ego supera a l'ésser 
humà i, de segur, que moltes d'aquestes vos 
semblen familiars.

Qui no s'ha sentit alguna vegada el melic del 
món? Per no parlar de l'ego a les xarxes socials... 
Ens passem la vida tractant de compartir les mi-
llors fotos a facebook, pensar el tuit més crida-
ner o aconseguir el reel amb més reproduccions 
a instagram. Tot per rebre els comentaris i els li-
kes de la resta.

Hi ha milions de situacions on l'ego apareix en la 
nostra persona. Per tal de no revelar-vos tots els 
secrets, sols direm una cosa més... què en podeu 
dir de l'ego faller?

Nosaltres podem dir-ne molt, ELS QUE MÉS!

EXPLICACIÓ DE LA FALLA
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comissió
ALTER EGO
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DISSABTE 21 GENER
21:00 h, casal. SOPAR DE GALA 
INFANTIL

DIUMENGE 22 GENER
18:00 h, Gran Teatre. CONCERT 
PASDOBLES FALLERS

DISSABTE 4 FEBRER
18:00 h, Albereda Jaume I. 
CAVALCADA DEL NINOT

DIUMENGE 5 FEBRER
17:00 h, Gran Teatre. PLAYBACK 
INFANTIL

DISSABTE 11 FEBRER
10:00 h, Convent de la Consolació. 
OFRENA D'OUS A SANTA CLARA

DIUMENGE 19 FEBRER
11:00 h, Albereda Jaume I. 
CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL

DISSABTE 25 FEBRER
08:00 h, carrers de Xàtiva. 
MACRODESPERTÀ
12:00 h, casa de la ciutat. ACTE 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
20:00 h, casa de la ciutat. CRIDA DE 
LES FALLERES MAJORS DE XÀTIVA
20:30 h, casa de la Cultura. 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ NINOT
22:00 h. SOPAR DE LA CRIDA

DISSABTE 4 MARÇ
18:30h, casal. BERENAR INFANTIL 
OFERIT PER ÀNGEL I NAROA

DIUMENGE 5 MARÇ
10:00 h. ROMERIA A SANT JOSEP
12:00 h. DINAR DE GERMANOR

DIUMENGE 12 MARÇ
08:00 h, l'encreuat
MUNTATGE DE MONUMENT

PROGRAMA D'ACTESPROGRAMA D'ACTES



DIMECRES 15 MARÇ
14:00 h, casal. DINAR
17:00 h. VISITA JLF A LA PLANTÀ 
DELS CADAFALS
22:00 h, casal. SOPAR DE LA NIT DE 
LA PLANTÀ AMB LA TRADICIONAL 
TORRADA D'EMBOTITS
24:00 h. NIT DE LA PLANTÀ OFICIAL

DIJOUS 16 MARÇ
08:00 h, barri. DESPERTÀ
13:30 h. CERCAVIL·LA DES DE 
L'ENCREUAT FINS L'ALBEREDA 
JAUME I
14:00 h, Jardí de la Pau. MASCLETÀ
14:30 h, casal. DINAR
19:00 h. LLIURAMENT DE PREMIS
22:00 h, casal. SOPAR I ENTREGA DE 
RECOMPENSES
23:00 h, casal. "TU CARA ME SUENA"

DIVENDRES 17 MARÇ
13:30 h. CERCAVIL·LA DES DE 
L'ENCREUAT FINS L'ALBEREDA 
JAUME I
14:00 h, Jardí de la Pau. MASCLETÀ
14:30 h, casal. DINAR
17:30 h. VISITA A LES FALLES
22:30 h, casal. SOPAR I FESTA DE 
PIJAMES
00:00 h. NIT DEL FOC

DISSABTE 18 MARÇ
13:30 h. CERCAVIL·LA DES DE 
L'ENCREUAT FINS L'ALBEREDA 
JAUME I
14:00 h, Jardí de la Pau. MASCLETÀ
14:30 h, casal. DINAR
18:00 h. OFRENA FLORAL A LA MARE 
DE DÉU DE LA SEU
23:00 h, casal. SOPAR I FESTA AMB DJ

DIUMENGE 19 MARÇ
08:00 h, barri. DESPERTÀ
12:00 h, Ermita Sant Josep. 
MISA EN HONOR A SANT JOSEP I 
POSTERIOR TRASLLAT
14:00 h, Jardí de la Pau. MASCLETÀ
15:00 h, casal. DINAR DE 
POLLASTRE I CREÏLLES
18:00 h, barri. TRACA 
QUILOMÈTRICA
18:30 h, casal. XOCOLATADA
20:00 h. CREMÀ FALLA INFANTIL
21:00 h, casal. SOPAR
23:00 h. CREMÀ FALLA

DIVENDRES 24 MARÇ
20:00 h. LLIURAMENT PREMIS 
CADAFALS 2023
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Naroa té 12 anys i és fallera de breçol. 
Li agrada molt ballar, els animals, pin-
tar amb la seua superamiga Maria i 
anar als museus amb ella. Li encanta 
la festa fallera i lluir la indumentària 
valenciana, és bastant perfeccionista i, 
com diu ella, un poc "cabudeta".

Des de xicoteta somiaves ser Fallera 
Major Infantil. Ara que s'ha fet realitat, 
és així com ho imaginaves?

Sí, jo sabia que ser Fallera Major et por-
tava a fer noves amistats i viure molts 
bons moments, viure-les intensament i 
des d'una altra perspectiva. 

Què vas sentir quan vas escoltar que 
anaves a representar a la teua comis-
sió? Sabies que la teua mare anava a 
ser Fallera Major?

Vaig sentir molt d'orgull encara que 
ja estava clar, però, tot i així, estic molt 
emocionada sobretot de tindre a ma 
mare com a la meua Fallera Major, dub-
tava sobre qui podia ser i la veritat és 
que no m’ho esperava.

Aquesta aventura la viuràs amb Àngel 
com a President Infantil. T'agradaria 
dir-li alguna cosa?

Sí, estic molt emocionada perquè va-
ges a ser el meu company d'aventures, 
açò ja ho portàvem pensant fa molt de 
temps. Encara ens queden molts actes 
i hem de disfrutar-los al màxim, te vull.NAROA



I què ens dius de la junta gestora?

Que els vull molt, són com les meues 
ties i tio. Amb Cris, Manolo i Annai tot 
és més fàcil, estan molt pendents de 
nosaltres i ens ho passem molt bé a 
cada acte.

El teu germà, Borja, va ser President 
Infantil fa uns quants anys. T'ha donat 
algun consell?

Sí, m'ha dit que he d'obrir molt els ulls, 
en cada moment, que aquestes coses 
no tornen i que només passen una ve-
gada en la vida.

Vau començar sent fallers el teu germà 
i tu, i ara també ho són els teus pares. 
T'imaginaves que algun dia acabarien 
apuntant-se?

Doncs, de ma mare sí que m'ho espe-
rava, sabia que s'apuntaria perquè ella 
ja coneixia el món de les falles i volia 
estar al nostre costat, però de mon 
pare ho dubtava més. Per això, estic 
supercontenta perquè per fi som una 
família fallera al complet.

Què significa per a tu el món faller i 
què és el que més t'agrada d'ell?

El món faller és una forma de vida, és 
una de les millors festes de l'any i del 
món. El que m'agrada de les falles és la 
germanor fallera, anar a la perruqueria 
i vestir-me de fallera. M’encanta passar 

temps amb la meua comissió, les nits al 
casal i la baixada de sant Josep, també, 
tirar coets amb Àngel i anar a comprar-
nos llepolies. Voldria que les falles du-
raren més!

Ja has començat amb els actes fallers 
i has conegut als representants  de la 
resta de comissions. Què ens pots dir 
d'ells?

Sí!! Hem fet una bona pinyeta, ens por-
tem molt bé entre nosaltres i ens volem 
molt, i estic segura que la nostra amis-
tat no durarà només per a aquest any. 

NAROA ANSIO I RICART

Entrevistem a...

FALLERA MAJOR INFANTIL 2023

[        ]
"M’encanta passar 
temps amb la meua 
comissió, les nits al 
casal i la baixada 
de Sant Josep"

Anima als xiquets i xiquetes del barri a 
conèixer el món faller.

Xiquets i xiquetes, entrar a un casal és 
com entrar a una família, sobretot a la 
Joan Ramon Jiménez. Ací es treballa i 
es festeja però el més bonic és poder 
estar totes i tots junts i passar moments 
inoblidables.

Un desig per a les falles de març?

Passar unes bones falles, tindre molta 
diversió i sobretot que no ploga.
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Faller des que va nàixer, té 11 anys i 
les seues aficions són la música, toca 
la trompeta, i les falles. Els seus iaios, 
Filiberto i Ángeles, van ser fundadors 
de la comissió i eixe amor a les falles 
el van transmetre als fills, sobretot a sa 
mare. De menuda va ostentar càrrecs 
com Fallera Major Infantil de la comis-
sió i Fallera Major Infantil de Xàtiva 
l’any 1992. També ha format part de la 
cort d’honor de la FMX l’any 2020 fins 
el 2022. A casa d'Àngel viuen les falles 
tots els dies de l’any, i aquests últims 
anys encara més intensament.

Qui et va animar a presentar la teua 
candidatura? Què vas sentir quant 
et nombraren President Infantil per a 
l'exercici 2022-2023?

A casa sempre hem parlat de falles i de 
que algun dia em presentaria. Des de 
xicotets, Naroa i jo somiavem en aquest 
moment, fins i tot imaginàvem com se-
ria la falleta. Quan van dir el meu nom 
em vaig sentir molt feliç de poder re-
presentar a la comissió per tot arreu.

Què ens podries contar de Naroa, Ma-
risol i de la nostra junta gestora?

Naroa és una xiqueta molt alegre i sim-
pàtica, amb qui he viscut les falles des 
de menuts, sempre ideant coses a fer 
al casalet o a cada acte. Marisol és molt 
divertida, sempre animant-nos i fent-
nos riure. Manolo, Cristina i Annai són 
com de la família, he crescut al seu cos-ÀNGEL



tat i els estime molt. Són molt treballa-
dors, sense ells res seria possible.

La teua família està recolzant-te molt 
durant aquest any. Si hagueres de de-
finir-los amb una paraula, quina seria?

Mama, il·lusió. Papa, orgull. Tete, el mi-
llor acompanyant, no es vol perdre cap 
acte, com ell diu, és “bandejero” oficial!

Conta’ns algun consell que t’hajen do-
nat per a este any.

Ma mare sempre diu que, encara que 
estiga cansat, no em perda cap acte, 
tots són especials i ara és l’oportunitat 
de viure’ls d‘una altra manera.

Si hagueres d'explicar les falles a algú 
que viu fora de València, què li diries?

És una festa en la que es treballa tot l’any 
per a fer un monument amb una temàti-
ca concreta. Cada 19 de març, després 
de lluir uns dies al carrer, es crema per 
a tornar a començar. Al llarg de l’any, hi 
ha molts actes i moment compartits al 
casal, eixe lloc on quasi vivim.

Quin és el teu desig per a les Falles 
2023?

Que no ploga i pasar-ho superbé amb 
Naroa i tots els xiquets i xiquetes, tant 
de la falla com de les altres comissions.

Per últim, què diries a la gent del barri 
i dels pobles veïns per a que vinguen a 
gaudir de la setmana fallera?

Que les Falles és la millor festa del món. 
A la gent del barri dir-vos que vos es-
perem al nostre encreuat, el millor de 
les falles és compartir moments junts. 
Vos anime a que s’apunteu a una falla, 
o millor, a la nostra falla! 

[          ]"Somiàvem en 
aquest moment, fins 
i tot imaginàvem 
com seria la falleta"

Tens alguna anècdota fallera que ens 
pugues contar?

Una vegada em va explotar un coet a 
la mà. Vaig entrar al casal amb els dits 
negres i la cara bruta dient que no pas-
sava res, que estava bé. Altre dia vaig 
tirar un coet al clavegueram i vaig ban-
yar a tots els que estaven al voltant.

Has deixat alguna cosa de costat per 
complir el teu somni?

De vegades, no puc quedar amb els 
amics de l’escola perquè tenim actes, 
però no passa res ja que he d’aprofitar 
aquest any per a fer nous amics i viure 
les falles d‘una manera diferent.

ÀNGEL CISCAR I CLIMENT

Entrevistem a...

PRESIDENT INFANTIL 2023
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Les seues passions són el ball, els ani-
mals i les falles. En qualsevol de les tres 
facetes, posa cor i ànima en tot el que 
es proposa. Darrere té a la seua famí-
lia que la recolza en tot, i enguany més 
especialment. Compartir regnat amb 
Naroa serà una de les experiències més 
boniques de la seua vida.

Qui et va animar a presentar candida-
tura junt a la teua filla? 

El meu marit, Gustavo, i el meu fill, Bor-
ja van tindre la brillant idea. Quan m'ho 
van dir per "sorpresa"no em podia fer 
a la idea, no ho havia pensat ni ho tenia 
als meus plans de vida. Ara puc dir que 
és una de les coses més meravelloses 
que m'està passant; no sabeu les ga-
nes que té el meu marit de que passen 
estes falles (riu).

Què significa per a tu compartir regnat 
amb Naroa?

Per a mi significa tot. Estic segura que 
quan siga Fallera Major pensarà “Mira, 
ma mare era la meua FM i ara jo estic 
ací fent el seu paper”. Estem vivint-ho 
al màxim juntes, tenim la sort de po-
der anar a tots els actes i així ella està 
tranquil·la i jo també.

Abans de començar aquesta aventura, 
formaves part de l'actual junta gestora. 
T'agradaria dedicar-los unes paraules?

Sí, Nolo, Cris, Annai i jo formàvem "els 4 
magnífics". Féiem un gran equip, molt MARISOL



Animaries a altres falleres a viure esta 
experiència? Per què?

Clar, si els agrada el món de les falles 
les animaria una i mil voltes perquè açò 
és una cosa que, passe el que passe, no 
oblides mai. Sempre queda al record.

compensat en tot. M'agradaria donar-
los les gràcies per compartir aquesta 
gran il·lusió amb mi, anem a passar un 
any increïble. Continueu tenint-me per 
a allò que necessiteu.

Què suposen les Falles a la teua vida? 

Per a mi són il·lusió durant tot l'any, 
il·lusió de comptar els mesos per a que 
arribe març i els dies de la setmana fins 
que arriba el divendres per a baixar a 
sopar al casal i fer la xarradeta. Són ho-
res de preparació i molt de treball en 
equip per a que tot ixca de la millor for-
ma possible.

Com viviu les Falles a casa?

Molt intensament! Els meus fills porten 
més anys que jo a la comissió, però el 
sentiment faller és el mateix. Participem 
en tot, i més ara que Alba i Gustavo han 
entrat a formar part de la famíia falle-
ra. Sols em faltaria apuntar a les meues 
bestioles, Bruno, Nuka, Sisuka, Pirata i 
Lucia, a les que vull en locura.

De tots els actes, quin has esperat o es-
peres amb més il·lusió?

El dia de la nostra presentació. Va ser 
brutal! Nervis, emocions, plors, rialles, 
sorpreses, uns dels dies més bonics, 
per no dir el més bonic de la meua vida. 
El tornaria a repetir demà mateix. Espe-
re el dia de l'ofrena amb molta il·lusió 
perquè entrar a la basílica al costat de 
la teua filla ha de ser el millor.

MARISOL RICART I TOLOSA

Entrevistem a...

FALLERA MAJOR 2023

[          ]"Ser faller és 
implicació i 
moltes hores de 
dedicació"

Vols dedicar unes paraules a la teua 
comissió?

Clar… Voldria agrair a la meua família 
fallera formar part d'aquesta aventura, 
pel dia de la nostra exaltació que, no 
em cansaré de dir-ho, va ser increïble. 
Agrair a tots els que es van implicar en 
que tot eixira bé i posar-nos les coses 
tan fàcils, en acollir-nos tan bé des del 
primer dia. Gaudiu de les falles com ho 
farem Naroa, Àngel i jo, que tant de bo 
açò siga el principi d'un gran final.

Tens algun desig per a estes falles?

Que faça solet i bon temps, encara que 
és el que tots demanem. Que gaudis-
quen tots de la festa i que els no fallers 
s'animen apuntar-se a alguna comissió. 
Ara només em queda dir, visca les fa-
lles i visca la falla Joan Ramon Jiménez!



JRJ
23

36
37

A una comissió hi ha molta feina a fer 
i cadascú aporta el que millor sap fer. 
Després d'un dia de treball, el que més 
ens agrada és dinar de bona gana per 
a recarregar energia i això amb Juani 
està assegurat. Amb una llarga trajec-
tòria fallera i per la seua implicació, en-
guany se li ha concedit la Recompensa 
de la Junta Local Fallera.

Després de quaranta-cinc anys sent fa-
llera, esperaves que aquest any et do-
naren la recompensa?

No m'ho esperava, però com sempre 
he dit, tot el què faig és per l'estima a 
la nostra festa i perquè em naix de cor.

Gràcies a tu, cada vegada que fem un 
comboi al casal tenim dinar assegurat, 
d'on et ve aquesta iniciativa?

Sempre m'ha agradat molt la cuina, i 
he de donar les gràcies al senyor Pepe, 
que és la persona responsable de que 
aprenguera a fer paelles. Ell va ser du-
rant molts anys el nostre cuiner oficial, 
sempre em deia "xiqueta vine ací que 
vaig a ensenyar-te a fer paelles" i, així, 
em vaig anar involucrant en la tasca.

En tots els anys que portes a la comis-
sió, mai se t'ha passat pel cap ostentar 
un càrrec com el de Fallera Major?

La veritat que sí, des de menuda. Però, 
com a casa érem tres, sabia que no po-
dria ser. Sempre vaig tindre clar que, si 
algun dia tenia una filla, amb ella veu-JUANI



en un lloc concret de l'habitació. Així, 
en arribar el moment, els prepare a 
tots, els envie al carrer i ja em vist jo 
tranquil·lament. Sempre acudim a hora 
però, de vegades, he de confessar que 
la casa pareix una lleonera (riu).

Hi ha alguna anècdota fallera que ens 
pugues contar?

Moltes! Per exemple, un dia vaig estar 
pelant faves a les 3 de la matinada per 
aguantar desperta fins l’hora de tre-
ballar. Altra va ser la nit de plantà del 
2014, quan acabàrem i tots pensàvem 
que Annai estava a casa, ens adonàrem 
que s'havia quedat tancada al local i allí 
estava ella colpejant la porta per a que 
li obrirem.

Dels dies de falles, quin és l'acte que 
més il·lusió et fa? Per què?

Diria que hi ha dos que sempre m'han 
agradat, l'Ofrena i Sant Josep, ja que 
crec que són els més emotius. A més, 
l’acte de la Baixada de Sant Josep és 
característic de Xàtiva.

Per últim, sabem que aquesta pregun-
ta és típica però, què demanaries per a 
aquestes Falles 2023?

Després d'estos últims anys que no 
hem pogut gaudir al màxim, només 
voldria que el temps ens acompanye i 
passem unes bones falles tots junts.

ria el meu somni complit. I els que em 
conegueu ja sabeu que així ha sigut, ja 
que ella ha ostentat tant el de Fallera 
Major Infantil com el de Fallera Major 
de la comissió, així com el de Fallera 
Major de Xàtiva.

Creus que les falles han sabut adaptar-
se bé al pas del temps o diries que ne-
cessiten alguna millora?

Pense que han evolucionat, però crec 
que encarà hem de continuar treba-
llant per millorar cada dia.

Tu vas ser l'encarregada de transmetre 
l'amor per la festa als teus fills. Ara ja 
tens netes i també són falleres, esperes 
que tinguen la mateixa passió que tu?

Espere que sí, tant de bo elles seguis-
quen la tradició familiar. A qui també 
estem inculcant-li este sentiment és a 
la meva nora, ella és de Santander i ja 
se sent com una valenciana més.

Durant la setmana fallera, sou molts 
vestint-se a casa. Com ho fas perquè 
tots estiguen a temps per a l'acte?

Principalment, organitzant una setma-
na abans la indumentària de cadascú 

[          ]"Encara hem 
de continuar 
treballant per 
millorar cada dia"

JUANI MARTÍNEZ I PATON

Entrevistem a...

RECOMPENSA DE LA JLF 2023
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FALLERA MAJOR

JUNTA GESTORA

PRESIDENT D'HONOR

SECRETÀRIA
SOTSSECRETÀRIA

TRESORERA
COMPTADOR

VICECOMPTADORA
BIBLIOTECARI - ARXIVER

DELEGADA INFANTIL
SOTSDELEGADA INFANTIL

DELEGADA FESTEJOS
SOTSDELEGADA FESTEJOS

DELEGAT LOTERIES
DELEGADA ACT. DIVERSES

SOTSDELEGADA ACT. DIVERSES
DELEGAT CASAL

DELEGADA PUBLICITATS
DELEGADA INDUMENTÀRIA

DELEGAT  FOC
DELEGADA PROTOCOL

Marisol Ricart i Tolosa

Anna Isabel Calvo i Pastor
Francisco Manuel Roca i Sanchis
Cristina Gramaje i García

Jose Sánchez i García

Maria Belda i Sanchis
Marta Sánchez i Gozálbez
Helena Tortosa i García
Gemma Climent i Estrela
Isabel Maria Gozálbez i Baraza
Juan José Correas i Díaz
Patricia Viñes i Martínez
Mª Carmen Gramaje i García
Cristina Ibáñez i Pont
Tamara Ortega i González
Luis Llopis i Llopis
Judit Martínez i Ariza
Maria Sanz i Cañes
Jose Ciscar i Pla
Elena Lereu i Barbera
Ángela Gil i Borreguero
Angel Barbera i Pardo
Mª Nieves Ibáñez i Pont

FALLERES I FALLERSFALLERES I FALLERS



Paula Adame i Tormo
Gustavo Ansio i Lesmes
Borja Joan Ansio i Ricart
Claudia Badenes i Lara
Ivan Benavent i Torregrosa
Rocío Bono i Moreno
Angela Borreguero i Hervas
Magdalena Canet i Borreguero
Marta Celorrio i Jiménez
Alba Cerda i Gutierrez
Mikaela Choque i Viroche
Andrea Cuquerella i Tortosa
Carlota Cuquerella i Tortosa
Borja Ferrús i Pérez
Desirée García i Francés
Neus García i Ibáñez
Laura Gil i Borreguero
Pedro Gil i Valero
Manoli Ibáñez i Casanova
Maria Jesús Ibáñez i Rengel
Carla Llana i Muñoz
Christian Llopis i Pérez
Alba Martí i Osma 
Juana Martínez i Patón

Sara Navarro i Ortega
Susana Olivares i Martínez
Jose Vicente Oltra i Ortega
Tania Ainoa Pascual i Guaita
Yolanda Pérez i Ferri
Carla Ramírez i Martí
Ainoha Reyes Aranzueque
Aida Richart i Sanchez
Manuel Roca i Ibáñez
Oscar Sánchez i Gozalbez
Jorge Sánchez i Tapia
Sara Sánchez i Torres
Carmina Tapia i Cantero
Candela Tortosa i Balaguer
Mark Vila i Lereu

VOCALS
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ELS MENUTS

FALLERA MAJOR INFANTIL

PRESIDENT INFANTIL

VICEPRESIDENT 1
VICEPRESIDENT 2

SECRETARI
TRESORER

COMPTADOR
DELEGADA
DELEGADA

VOCALS

Naroa Ansio i Ricart

Àngel Ciscar i Climent

Ximo García i Ibáñez
Gerard Bolinches i Calvo
Álvaro Jiménez i Tomás
Adrià Llopis i Pérez
Axel Sentandreu Ortega
Vega Gramaje i Llorens
Adriana Ferri i Barbera
César Cervera i Ibáñez
Berto Ciscar i Climent
Carlos A. Fernandez i Albert
Alison Ferrús i Pérez
Dídac Gramaje i Llorens
Triana Gramaje i Llorens
Marta Jiménez i Tomás
Rodrigo Miralles i Muñoz
Ferran Olivares i Martínez
Óscar Sánchez i Gozálbez
Gabriela Viñes i Ruiz
Victoria Viñes i Ruiz

ELS MENUTS



SOCARRAT DE COURE

Carlota Cuquerella i Tortosa

Candela Tortosa i Balaguer

BUNYOL D’ARGENT

Angel Barbera i Pardo

Mikaela Choque i Viroche

Marisol Ricart i Tolosa

BUNYOL D’OR

Magdalena Canet i Borreguero

Aida Richart i Sanchez

BUNYOL OR I FULLES LLORER

Angela Borreguero i Hervas

Pedro Gil i Valero

BUNYOL DE BRILLANTS

Juana Martínez i Patón

RECOMPENSA JLF

Juana Martínez i Patón

SOCARRADET DE COURE

Victoria Viñes i Ruiz

SOCARRADET D'ARGENT

César Cervera i Ibáñez

Axel Sentandreu i Ortega

DISTINTIU DE COURE

Victoria Viñes i Ruiz

DISTINTIU D’ARGENT

César Cervera i Ibáñez

Dídac Gramaje i Llorens

DISTINTIU D'OR

Ximo García i Ibáñez

GUARDONATSGUARDONATS
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RECORD D'UN ANYRECORD D'UN ANY



ALBA, NEUS I JULIO CÉSAR
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PREMIS 2022

MONUMENT INFANTIL

MONUMENT

2n
2n
5é
1r

premi al millor grup escènic
premi a la millor comparsa

premi secció primera
premi secció primera al millor ninot
premi a la millor decoració 
premi secció primera d'enginy i gràcia
premi a la millor crítica local
premi a la millor crítica fallera

6è
17é

premi al millor llibret
premi a la millor coberta
promoció ús del valencià

3r
JOCS DE SALÓ

LLIBRET DE FALLLES

CAVALCADA DEL NINOT

CAVALCADA DEL NINOT INFANTIL

4t
5è

14é
3r
4t
6é

premi secció segona 
premi secció segona al ninot
premi a la millor decoració
premi secció segona d'enginy i gràcia

premi al millor grup escènic
premi a la millor comparsa

5è
10é

4t
5é

47é

classificat campionat de dòmino

PREMIS 2022



MEMÒRIA 2022

Un any més, al març de 2021, donàvem per acabades unes falles sense ha-
ver ni tan sols començat el que seria la setmana gran de les nostres festes. 
Veníem de viure un nou any faller estrany per al nostre dia a dia, tal com 
coneguem les falles. Però, bé, teníem l'esperança posada en aquell 2022.

Deixaríem enrere un nou mes de març diferent, sense haver vist cada 
demarcació de la ciutat, engalanada de  sàtira, color, enginy i gràcia per 
uns dies.

Arribà el mes d'abril i, amb ell, les esperances d'un col·lectiu que volia res-
sorgir de les cendres. Per la qual cosa, tocava posar-se mans a la feina i co-
mençar a pensar en un nou exercici faller, fer balanç i buscar noves idees. 
Per aquest motiu, el 15 d'abril celebràrem la primera reunió de l'any , amb 
la dimissió de la junta gestora com a únic punt del dia, i iniciàrem de nou 
el termini d'una setmana per tal de presentar candidatures a president, 
presidenta o junta gestora per a l’exercici 2021-2022.

Sabíem que no anava a ser un exercici fàcil de dur. Una setmana després, 
el 22 d'abril, la nostra secretària en funcions, Maria Belda, convocaria una 
nova reunió, per tal d’elegir la presidència de la comissió per al nou any. 
Sent l’única candidatura presentada, va quedar reelegida la junta gestora 
formada per Manolo Roca, Anna I. Calvo, Cristina Gramaje i Marisol Ricart.

Després de parar durant les vacances de Setmana Santa, era moment de 
tornar a l’activitat fallera. Començaren les reunions de presidències a la seu 
de la Junta Local Fallera, de la qual Jesús González va ser elegit com a pre-

MEMORIA 2022
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sident per a un exercici més. Tam-
bé, amb la seua ratificació, es feia 
saber a l’assemblea de presidents 
que Patricia Viñes i Marives Pucha-
des, Falleres Majors de Xàtiva 2020 
i 2021, continuarien ostentant el 
seu càrrec un any més, al costat de 
les seues respectives corts d’honor 
i acompanyants. Al mateix temps, 
la JLF va demanar a les comissions 
que actuaren de la mateixa mane-
ra. Així doncs, Alba Valverde, Neus 
García i Julio César Ibáñez van ser 
reelegits com als nostres màxims 
representants per a les Falles 2022.

Passades unes setmanes, s'acostava 
el mes de maig i amb ell una  de-
cisió molt important: la possible 
celebració de les Falles de Xàtiva 
als mesos de setembre o octubre. 
Es feren votacions amb les que es 
va determinar que la nostra ciutat 
esperaria fins al mes de març del 
2022 per  poder celebrar-les. Des 
d'eixe moment, totes les comis-
sions havien de retirar dels tallers 
dels artistes els monuments fallers. 
En pocs dies, la JLF, amb l’ajuda de 
l’Ajuntament, van aconseguir un lo-
cal perquè aquelles que ho neces-
sitaren pogueren  guardar-los fins a 
la pròxima data.

S’apropava l'estiu i continuàvem 
amb poca activitat fallera, es-
peràvem al mes d'agost poder par-
ticipar com cada any amb el nostre 
xiringuito a la Fira d'Agost, però, de 
nou, ens vam quedar amb les ganes 
de poder fer comboi faller. Vèiem 
que aquell malson no pareixia tenir 
un final molt pròxim.

Aplegaria el mes de setembre i, 
amb ell, la il·lusió de molts de nosal-
tres, ja que a diferents municipis de 

la Comunitat Valenciana sí que es 
va portar endavant la celebració de 
les Falles. Alguns dels nostres fallers 
van gaudir d'una forma diferent, sa-
bíem que molt prompte les torna-
ríem a tindre a la nostra localitat.

Durant aquestes setmanes havíem 
d'haver celebrat el Mig Any Faller, 
però a causa d'un xicotet repunt de 
contagis, vam haver de posposar 
també aquest acte.

Al mes d'octubre començàvem a 
vore que l’activitat fallera es reac-
tivava. El dia 8 es celebrà la Gala 
de les Lletres Falleres a la localitat 
de Sueca, a la que acudiren Annai 
i Cristina en representació de la fa-
lla. El nostre llibret 2021 era finalista 
a un dels premis, encara que final-
ment no ens vam poder alçar amb 
la victòria com ho feren altres co-
missions de la ciutat.

Després que alguns municipis es 
celebraren les Falles al mes de se-
tembre, una gran quantitat d’altres 
poblacions va decidir organitzar les 
seues pròpies fent-les coincidir amb 
la festivitat del 9 d’octubre. En diver-
sos casos, van voler comptar amb la 
presència de les Falleres Majors de 
la nostra ciutat i això donava espe-
rances al col·lectiu faller xativí.

Continuaven passant les setmanes 
i, com que hi havia comissions que 
comptaven amb nous represen-
tants, els casals es tornaren a omplir 
d’alegria per tal d’acollir els seus 
nomenaments, dels quals van ser 
partícips Alba, Neus i Julio César. 

Per fi, arribà un dia molt esperat de 
retrobaments i emocions. Com que 
les condicions sanitàries ja eren 



més favorables, el 24 d’octubre or-
ganitzàrem una paella a la nostra 
demarcació per tal de fer entre-
ga als membres de la comissió de 
les recompenses dels dos últims 
anys. A més, vam tindre el privilegi 
de comptar amb la presència de 
la Junta Local Fallera, les Falleres 
Majors de Xàtiva i les seues corts 
d’honor i acompanyants.

Al final d’aquest mes, Fallers pel 
món va dur a terme la celebració de 
les Falles a Àvila, on diversos fallers 
de la comissió acudiren a disfrutar 
d’aquest esdeveniment i lluir els 
nostres colors més enllà de València.

El mes de novembre començà 
amb l’aniversari del Gran Teatre de 
Xàtiva, al qual van assistir els nos-
tres representants com a especta-
dors d’una obra de teatre realitzada 
per diverses persones que havien 
triomfat a la nostra ciutat. Les Falles 
vam estar representades per la nos-
tra Fallera Major, sent ella la veu del 
col·lectiu faller just al mateix lloc on 
cada any es compleixen els somnis 
a les exaltacions.

L’activitat fallera era cada vegada 
més visible. El cap de setmana del 
13 i 14 va tindre lloc el Campionat 
de jocs de saló, en el què vam par-
ticipar al parxís, bac i dòmino, que-
dant en 3er lloc al dòmino.

El 27 de novembre es va celebrar 
el tradicional sopar de Falleres Ma-
jors, presidències i Junta Local Fa-
llera en el que brindàrem per un 
Nadal en família i un bon any, tant 
en l’àmbit personal com en el faller.

Al mes de desembre, Alba i Neus 
acudiren juntament amb la resta de 
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representants a l'acte solidari de la 
"bandereta" de la Creu Roja. Amb 
aquest, tancaríem un any 2021, re-
lativament complicat per al món 
faller, amb les esperances posades 
en el 2022.

Donàvem la benvinguda a un nou 
any i amb ell, el mes de març cada 
vegada més a prop. Ens esperaven 
tres mesos de molta activitat falle-
ra, començant amb la Cavalcada de 
Reis en la que, un any més, la nostra 
comissió va participar amb un gran 
nombre de fallers.

Passades les festes nadalenques, era 
moment de celebrar les exaltacions 
dels nous representants de la resta 
de comissions. Així que, cada dissa-
bte del mes de gener, Alba, Neus i 
Julio César van acudir-hi per donar-
los la més sincera enhorabona.

Tancaríem esta etapa amb un acte 
nou i exclusiu, degut a la situació 
atípica, l’acte d’Imposició de ban-
des a les Falleres Majors de Xàtiva, 
les seues corts d’honor i les FFMM 
de les comissions de la ciutat.

Al mes de febrer, quan quedaven 
poc més de quaranta dies per a la 
setmana fallera, els nostres repre-
sentants començaven amb una 
agenda frenètica. El dissabte 5 tenia 
lloc la Cavalcada del ninot, la pluja 
amenaçava en no celebrar-la però 
vam saber esperar i preparar amb 
calma les nostres disfresses de Mary 
Poppins i els "escura-xemeneies" 

L'endemà, diumenge 6 de febrer, 
Alba i la nostra junta gestora van 
assistir al Certamen de pasdobles 
fallers. Allí, van poder comprar el 
disc, creat conjuntament per la Jun-



ta Local Fallera i la Música Vella, que 
recull els pasdobles amb els noms 
de les Falleres Majors de la ciutat 
des de 2016 fins a 2022, així com 
una nova composició anomenada 
“La Pesca de l’Aladroc” per a la ciu-
tat de Xàtiva.

Diumenge 13, els nostres menuts 
van participar a la Cavalcada del ni-
not infantil disfressats dels seus su-
perherois preferits. Preparàrem una 
xicoteta actuació en la que repre-
sentaven un combat per destruir 
definitivament el virus, amb l’ajuda 
dels nostres particulars científics, 
Neus i Julio César, com a homenat-
ge als vertaders herois de la pandè-
mia, els sanitaris.

Per al dissabte 19 estava prevista 
la tradicional Dansà Popular de la 
Falla Murta Maravall, en la seua 22a 
edició, però, amb la situació en la 
que ens trobàvem, no s'anava a ce-
lebrar la festa de les paelles. Encara 
que finalment la Dansà quedà ajor-
nada pel mal oratge.

Febrer acabaria amb l’acte de la 
Crida, celebrat el dissabte 26. El dia 
començà a les 8:00h amb la tradi-
cional macrodespertà, a la que acu-
dírem un gran nombre de fallers 
per a anunciar que quedava molt 
poc per a Falles. En acabar, vam 
esmorzar junt a la resta de comis-
sions i, tot seguit, Neus i Julio Cé-
sar assistiren a l’acte en contra de la 
violència de gènere. A finalitzar, es 
disparà una mascletà.

Ja per la vesprada, començà l’acte 
de la Crida a les portes de la Casa 
de la ciutat, en la que Patricia Vi-
ñes, com a Fallera Major de Xàtiva, 
va fer entrega de les recompenses 
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atorgades per la Junta Local Fallera, 
que en el nostre cas va recaure so-
bre Ivan Benavent. En aquest acte 
Annai va imposar la banda de Falle-
ra Major del 2023 a Alba. Va ser un 
moment entranyable. 

A continuació, es va realitzar una 
projecció sobre la façana de la casa 
consistorial mai vista a la nostra ciu-
tat que deixà al públic bocabadat. 
Seguidament, des del balcó de 
l’Ajuntament, Patri i Marives anun-
ciàren que ja estàvem en Falles. A 
les seues veus es notava l’emoció 
d’aquell moment tan esperat.

Per últim, ens desplaçàrem fins a 
la Casa de la Cultura on s’inaugurà 
l’Exposició del ninot, amb els ma-
teixos de l’any 2020. A l’eixida, es 
disparà el Castell de focs i, única-
ment, els representants de cada co-
missió, degut a les restriccions per 
la situació sanitària, es dirigiren al 
Sopar de la Crida.

El mes de març arribà amb bones 
notícies, el dia 1 ens vam assaben-
tar que havíem rebut el 47é premi 
per la Promoció i l’ús del valencià, 
junt a altres tres comissions veïnes.

El dia 5, Neus i Julio César van parti-
cipar a la macroglobotà a càrrec de 
la Clínica Dental Carralero. A la nit, 
vam organitzar per pirmera vegada 
un Sopar de gala infantil, al qual els 
nostres menuts van assistir vestits 
per a l’ocasió i van disfrutar de jocs 
i moltes sorpreses.

Degut a la pluja i a la situació viscu-
da, el dia 6 celebràrem el dinar de 
Germanor al casal, de la mateixa 
manera que ho feren la resta de 
comissions, i en acabar, ens reuní-



rem totes a l’estació d’autobusos 
per a disfrutar de l’orquestra. Tan 
sols faltava una setmana per a Fa-
lles i l'emoció era visible als rostres 
dels fallers.

El dia 7, Marisol i Alba acudiren a 
Conselleria per tal de recollir el pre-
mi a la Promoció i l’ús del valencià. 
El dia 9, ambdues passaren el dia a 
València, assistint a Diputació junt 
als representants de la resta de co-
missions de la ciutat.

Per fi, el diumenge 13, els nostres 
monuments veien la llum. Gran 
part de la comissió ens retrobàrem 
a l’encreuat per tal de començar 
la plantà del cadafal. Mentrestant, 
els nostres representants assistien 
a l’Ofrena d’ous a Santa Clara amb 
l’esperança de fer canviar la previsió 
meteorològica. Aquest mateix dia 
també es celebrà la Dansà Popular 
organitzada per la Falla Murta Mara-
vall, que havia quedat ajornada.

Més tard, acudírem a la primera de 
les moltes mascletades que hi ha-
via previstes per a aquesta setmana 
fallera. Tot seguit, dinàrem al casal 
una paella feta pels nostres cuiners 
i férem temps fins l’hora de la Holi 
Party, en la que paricipàrem men-
uts, i no tan menuts.

La setmana gran venia carregada 
de pluja i als rostres dels fallers 
s’evidenciava la preocupació i la 
tristesa després de tanta espera. La 
vesprada del dia 15 rebiem la visita 
de la JLF a l’encreuat, on la plantà 
avançava poc a poc fins ben entra-
da la nit. Un any més, sopàrem al 
casal la tradicional torrà.

Amb la pluja del dia 16 comença-
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ven les primeres cancel·lacions 
d’actes. La mascletà quedà suspesa 
i els Alba, Neus i Julio César assisti-
ren directament al dinar oferit per la 
JLF a les Falleres Majors de la ciutat. 
Més tard, acudiren el lliurament de 
premis que, en aquesta ocasió, es 
celebrava al saló d’actes de la Casa 
de la Cultura.

La resta de fallers seguiem la re-
transmissió de l’acte des dels casals 
i, al finalitzar, acudírem a l’Albereda 
per tal de recollir als nostres repre-
sentants i acompanyar-los de volta 
al casal celebrant els premis acon-
seguits. Els més valents s’esperaren 
allí per disfrutar del castell de focs 
baix la pluja i, en acabar, sopàrem 
tots junts al casal.

El dia 17 també despertà plovent, 
de nou, es suspengué la mascletà 
i la visita a les falles. Així que pas-
sàrem el dia al casal entre balls i ria-
lles amb l’esperança de que la pluja 
ens donara una treva. Com que no 
volíem que els nostres represen-
tants es quedaren sense acte, deci-
dírem eixir al carrer en el moment 
oportú per fer una visita ràpida a les 
falles més properes.

Ho vam passar d’allò més bé grà-
cies als nostres músics, la CIUM 
de Genovés, que van voler acom-
panyar-nos i fer d’ixa vesprada la 
més divertida, malgrat la pluja. Des 
d’aquestes línies volem expressar-
vos el nostre més sincer agraïment.

A l’hora de sopar, contàvem amb la 
presència de la JLF, la Fallera Major 
de Xàtiva i la seua cort, als qui rebe-
rem amb un fort aplaudiment per 
trasmetre’ls tota la nostra estima, 
especialment, a Patri, que veia com 



la seua setmana fallera es resumia 
en una paraula: aigua.

L’endemà seguia plovent. Mentre 
esmorzàvem al casal, s’anuncià que 
la mascletà del dia 18 també que-
dava suspesa. El sentiment de buit 
i desesperança començava a conta-
giar-se, tot i això, anàvem preparant-
nos per a desfilar a la vesprada, si el 
temps ens ho permitia. Després de 
dinar, la JLF anuncià modificacions 
a l’acte de l’Ofrena que, degut al 
temporal, el trajecte es reduiria des 
de la Plaça del Mercat fins a la Seu.

En aquest cas, sí que podien partici-
par tots aquells fallers que ho desi-
tjaren i gran part dels membres de 
la nostra comissió va demostrar no 
tindre por a la pluja i decidiren eixir 
per tal d’acompanyar a Alba, Neus i 
Julio César en un moment tan emo-
tiu. La Plaça del Mercat s’omplia de 
de colors a mesura que arribaven 
els fallers de totes les comissions, 
vestits de valencians, amb els peus 
i les faldes xopades i el paraigües 
com a complement per excel·lència. 
A uns metres de l’entrada a la Plaça 
de la Seu, vam demanar als músics 
que tornaren a casa perquè l’aigua 
podria fer malbé els instruments. A 
la nit celebràvem al casal el sopar 
oferit per la Fallera Major, Alba, en 
el que disfrutàrem tots junts.

Arribava el dia 19, la pluja s’havia 
convertit en una més de les Falles 
2022. Des de JLF, se’ns informava 
que la missa en honor a Sant Jo-
sep es celebraria amb normalitat 
a l’ermita homònima, a la qual sols 
podien acudir els màxims represen-
tants. Però, la posterior baixada es 
suspenia per perill, degut a l’estat 
en que es trobava la zona.
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Al finalitzar l’acte, els representants 
de diverses comissions decidiren 
baixar com de costum però, esta 
vegada, baix l’aigua i sense parai-
gües, ni fallers ni música. Els que 
ens trobàvem al casal, eixírem pen-
sat i fet i els esperàrem a la Plaça 
de l’Espanyoleto portant un alta-
veu amb el que féiem sonar músi-
ca fallera.

A la porta de l’Ajuntament, un gran 
grup de comissions els rebien amb 
aplaudiments i traques, el rostre 
dels representants que arribaven 
s’omplia de llàgrimes d’emoció. 
Una vegada més, el col·lectiu faller 
demostrava que ni la pluja podia 
amb nosaltres.

Per la vesprada, malgrat que ha-
guerem de cancel·lar la nostra traca 
quilométrica, vam preparar una glo-
botà per als menuts i disfrutàrem al 
casal de la tradicional xocolatada 
junt a Patri i Marives, les seues corts 
d’honor i acompanyants i membres 
de la JLF.

Arribada l’hora de que els nostres 
menuts posaren punt i final a les 
seues falles, Neus i Julio César, ve-
geren cremar per fi el seu monu-
ment després de tres anys al càrrec. 
Malgrat la pluja i les complicacions 
per aconseguir-ho, finalment acabà 
reduït a cendres passant a la his-
tòria com la falleta més longeva.
Tot seguit, sopàrem al casal i ens 
disposàrem a preparar la cremà del 
monument gran, amb la que Alba 
diria adéu al seu regnat.

De nou, contàvem amb la presència 
de la JLF per tal de que Patri pogue-
ra contemplar la cremà de la seua 
comissió junt a Desi, Gema, Laura 



i Òscar. Tots ells també posarien fi 
a una aventura de tres anys al cap-
davant del col·lectiu faller xativí, en 
la que la JRJ havia tingut una gran 
representació.

Començava la cremà, i quina cre-
mà… Vam tindre moltes dificultats 
a l’hora de que prengueren foc, 
amb la mala sort de que en compte 
de cremar-se, la nostra falla va pa-
tir una “xicoteta” explosió i acabà 
eixint pels aires, literalment. Sort 
que havíem establit la distància de 
seguretat i no va haver cap incident 
greu. Ens convertirem en virals a les 
xarxes socials i en tema de conver-
sa a cada rogle de la ciutat!

No podíem donar per finalitzat 
l'exercici faller sense fer la nostra 
estimada baixada de Sant Josep. 
Així doncs, el 3 d'abril, amb un fla-
mant sol, ens vam vestir amb les 
nostres millors gales i vam  disfru-
tar, esta vegada sí, d'aquest acte 
tan únic per a nosaltres.

Fins ací, un capítol més de la nostra 
història, unes Falles per al record, 
les Falles de la resiliència, les Falles 
de la tornada.

Fins l’any que ve!
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guia comercial
MEUES
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info@ceyoper.es
www.ceyoper.escentroestudiosyoper@gmail.com
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PUERTAS AUTOMÁTICAS
REPARACIÓN DE MAQUINARIA - SUMINISTROS INDUSTRIALES

vicentebeldaramos@hotmail.com

c/ Blai Bellver, 2 bajo
46800 - XÀTIVA

Tfno./Fax. 96 228 34 82
Móvil 670 31 42 36
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C/ Dos Molins, 10 - Xàtiva
Tel. 695 497 004

Bocadillos y tapas
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Tel. 96 227 63 13
C/Abú Masaifa, 14-6º-11ª

46800 Xàtiva
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VIC@SSEM
Asesoría Fiscal, Laboral y Contable 

C/ Baixada de l’Estació, 31 - 1º - 2ª · Xàtiva  
Tels. 627 422 751 /  962 283 962 



Camí dos Molins, 13 - 46800 XÀTIVA
Tel. 96 227 74 90

C O M I D A S  C A S E R A S  P A R A  L L E V A R



JRJ
23

74
75

C/ Dos Molins, nº 3
Xàtiva (Valencia)
Tel. 633 131 825

frutasbarranquero@hotmail.com
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Móvil: 669 973 752
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C/ Duque de Calabria 2, bajo A
46800 XÀTIVA (Valencia)

96 021 34 13
649 01 07 04
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962 277 886
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C/ Carlos Sarthou, 1
Tel. 96 227 47 32

46800 Xàtiva
(Valencia)

84
109

Hijos de Juan Martínez Pérez



www.byconceptmobiliari.com

Tel. 962 275 336
WhatsApp 663 839 824
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Plaça de la Bassa, 10Tel. 962 273 344

C/ Reina, 27. Xàtiva 962275362
landanaxativa27@gmail.com
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