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un Saluto



Podríem dir que les Falles són la cosa nostra? I per què no? Quina cosa pot haver més 
nostra que la festa de les Falles?

Enguany, aquest és el lema de la falla gran, fent al·lusió a una de les branques de la mà-
fia italiana, concretament la siciliana, que utilitzava aquest nom per a referir-se a la socie-
tat secreta dedicada al crim organitzat que s’havia creat a l’illa.

Aquesta organització naix el segle xix quan les llimes començaven a ser un cítric molt 
demandat i els terratinents contractaren vigilància per protegir les seues finques dels ro-
batoris. Però no els va eixir bé, els vigilants es van organitzar entre ells i començaren a 
extorsionar i robar els terratinents que els havien contractat. Quan descobrien que els 
estaven furtant i intentaven acomiadar-los de la feina, aquests els amenaçaven de mort, 
arribant a haver de fugir de l’illa per poder seguir amb vida. A poc a poc es van fer forts 
i van formar clans familiars ben organitzats, amb la qual cosa van esdevenir una societat 
criminal i terrorista.

Sabut tot açò, pensareu que res tenim a veure amb aquesta organització, i molt menys 
si a la part criminal ens referim. Està clar que som col·lectius diferents i totalment oposats, 
però salvant les distàncies, si aprofundim una miqueta en la forma d’organitzar-se, hem 
d’admetre que sí que trobarem alguna semblança. I aquesta és la part que hem intentat 
canalitzar en el llibre, hem cercat alguns dels aspectes que poden tindre amb comú la 
màfia i les Falles.

Després de la part protocol·lària i la infantil, on descobrireu un món de somnis que els 
nostres fallerets i falleretes ens han contat, trobareu la secció literària que està agrupada 
en quatre blocs: els capos, el cassetto, la tradizione i els pizzini. Tots termes utilitzats en la 
Cosa Nostra i, dins de cadascun, podreu llegir articles que fan referència a la similitud que 
hi ha entre alguns aspectes de les dues.

Il capo. En l’apartat dels capos podrem veure que tant en la màfia com en les Falles te-
nim capos. El capo és el cap de la família, el que mana, qui té el poder, el que està per da-
munt de la resta perquè tot funcione. Ací parlarem de poder, de jerarquies, d’organització, 
de la importància de la família i del paper de la dona.

Il cassetto. Era la persona encarregada d’organitzar els comptes de la família en la mà-
fia siciliana. En aquest apartat parlarem de l’economia en les falles, què fem per recaptar 
fons, què gastem en neteja i com ens protegeix la policia. També aprendrem sobre la llei 
seca, descobrirem amulets poc coneguts de la nostra indumentària i sabrem més sobre 
cavalcades.

La tradizione. Entenem per tradició els coneixements, costums, creences, etc. que 
es repeteixen al llarg del temps i es transmeten de generació en generació. En aquest ter-
cer apartat aprofundirem en temes tan nostres com la pirotècnia, els pros i els contres, la 
religió des de diferents punts de vista, la música o l’educació.

I pizzini. Són els trossets de paperets que usa la Cosa Nostra per a les comunicacions 
importants, enviant missatges secrets on siga menester. Ací trobarem escrits de com 
viuen la festa de les Falles en altres llocs, deu manaments un poc especials, contes i 
poemes.

I acabarem amb el nostre tradicional Gautxo, l’espai més satíric d’aquest llibre.

Són les Falles la cosa nostra? Sí, sense cap dubte, les Falles són... la cosa nostra.
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Passat el mes de març de 2021, les no-falles continuaven. Com que seguien les 
restriccions a les reunions, les assemblees de final de l’exercici 2020-2021 i comen-
çament del nou 2021-2022, amb la reelecció de Ximo Banyuls com a president, 
es van celebrar online. El maig de 2021, durant una de les valls entre onades de la 
pandèmia, quan hi va haver un relaxament de les restriccions, vam celebrar al ca-
sal una assemblea en què vam decidir per una gran majoria votar negativament a 
la proposta de la Junta Local Fallera de celebrar les falles de 2021 el setembre de 
2021. La majoria de les falles de Xàtiva van decidir el mateix, de manera que no es 
van celebrar.

A partir del 10 de setembre de 2021, quan es van tornar a afluixar les mesures 
de contenció de la pandèmia, vam poder tornar a sopar els divendres al casal, 
després de tot just 18 mesos. I per a celebrar-ho, el 23 d’octubre vam fer un dinar i 
festa d’inauguració del nou casal, a la qual va assistir el nostre alcalde. També vam 
aprofitar aquest acte per a renovar els càrrecs de les falleres majors i el president 
infantil.

El circ de la vida era el lema de la comparsa de República Argentina en la Caval-
cada del Ninot, que es va celebrar el 5 de febrer. Es tractava d’una desfilada de per-
sonatges de circ que feien crítica de diversos aspectes socials i polítics. Així doncs, 
els grups que hi van prendre part eren ‘Domadors’, ‘Mims’, ‘Venedors de llepolies’, 
‘Equilibristes’ i ‘Pallassos’. Cloïa la desfilada la carrossa amb la nostra fallera major, 
Silvia Amorós Rubio.

El cap de setmana següent, el 13 de febrer, va ser la Cavalcada del Ninot Infan-
til, el lema de la comparsa de la qual en la nostra falla també era El circ de la vida, 
con en la gran. La comparsa, presentada pel president infantil, Toni Peris, feia una 
comparança entre el circ i l’espectacle de la vida. Cada xiquet que formava part 
de la comparsa portava un para-sol decorat que era d’un color diferent per a cada 
grup. La desfilada la cloïa la carrossa al cim de la qual anava la fallera major infantil, 
Alicia Ballester Martínez.



El dissabte 26 de febrer va ser l’acte de la 
Crida. En aquest acte també es van lliurar les 
recompenses de la Junta Local Fallera, que 
en el cas de República Argentina van ser per 
a Rafa Palop la de l’exercici 2020-2021 i per 
a Xavi Borredà la de l’exercici 2021-2022. Així 
mateix, també es van donar els premis a les 
maquetes confeccionades per la canalla. La 
nostra falla es va emportar el segon, el ter-
cer i el quart premi.

Teòricament per a evitar aglomeracions 
de gent per la COVID-19, el dinar de germa-
nor del 6 de març es va fer per falles, és a dir, 
cada falla va dinar en el seu casal. I dic teò-
ricament perquè després hi havia ball amb 
una orquestra a l’estació d’autobusos, que 
es on es va produir l’aglomeració.

La falla es va començar a plantar el 12 de 
març i el 13, diumenge, va haver un dinar de 
paelles al casal per a tota la comissió, prece-

dit de la disparada d’una mascletà al Parc de la Pau oferta per la nostra falla.
La plantà va tindre lloc el 15, com sempre. Un programa especial sobre la plantà d’À 

Punt va fer diverses connexions amb la nostra falla, on va acudir com a reportera Berta 
Báidez. En un dels directes es va traure el ninot de Josep Barberà que havia de figurar a la 
falla i Barberà va haver de simular que era una sorpresa, quan ell mateix l’havia portat del 
seu secà. A partir del 16, va començar a ploure a bastament a causa de la borrasca Cèlia. 
Tant és així que la nit del 16 al 17, al voltant de les 3 de la matinada, es va ensorrar la falla. 
L’abundant pluja, el vent i el fet que aquesta falla feia dos anys que estava construïda van 
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tenir la culpa. Estava clar que aquesta falla tenia alguna mena de maledicció. El cas és 
que la solsida de la falla va fer que rebérem el suport d’alamont de falles, de la Junta 
Local Fallera, de polítics, d’institucions i de molta gent a través de les xarxes socials, 
tot i que també hi va haver algun terròs que hi va mostrar la seua satisfacció. Una al-
tra conseqüència de la caiguda de la falla va ser que van acudir molts periodistes a 
cobrir la notícia, fins i tot dos equips d’À Punt, que van entrevistar el president i les 
falleres majors. Per cert, una de les presentadores ens va anomenar com la Falla Re-
pública Dominicana.

El dia 16 es van lliurar els premis en un acte a la Casa de Cultura. Als ja coneguts (1r 
Premi al Millor Ninot de la Secció Especial, Premi al Millor Ninot de Xàtiva, 2n Premi del 
Campionat de Truc dels XLI Jocs de Saló Fallers i els premis de les maquetes), afegíem 
ara el 2n Premi de la Secció Especial de Falles, el 3r Premi de Crítica Local, el 1r Premi al 
Millor Grup Escènic de la Cavalcada del Ninot Infantil i el 3r Premi de la Secció Primera de 
Falles Infantils).

No va haver desfilada per a visitar les falles ni romeria de Sant Josep. Sí que es va cele-
brar una miniofrena, de la plaça del mercat a la Seu, en què va participar qui va voler. Això 
sí, els qui hi van participar van acabar xops.

La cremà infantil va ser a les 21.03 i, després del tradicional sopar de torrada ofert per 
la fallera major, la falla gran la va encendre Sílvia a les 0.42.

Tanta pluja en falles, vora a 200 L/m2, va tenir algunes conseqüències. La més evident, 
l’ensorrament de la falla. Una altra va ser que vam poder fer bona cosa d’ús del nou casal 
en falles. I la pitjor, l’escampada de COVID-19 que hi va haver després de tantes hores i tan-
ta gent dins del casal i amb un ús, diguem-ne, no correcte de les carassetes.

Emili Navalón Ramon
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En els teus ulls
En els teus preciosos ulls foscos
esquinçats per la llum intensa del matí,
em va semblar veure
dues llunes d’atzabeja envoltades de neu pura,
com l’aura que cobreix el setí
els dies que de la tardor convergeixen al blanc hivern.

Ulls delicats, teranyines de seda,
neta i delicada peça aigualida
amb llagrimetes de tendresa.

És la teva mirada
hiverns de silencis permanents,
estius de silencis cadenciosos,
com somnis solcant cels misteriosos,
com miralls d’una ànima sempre silent.  

Gabriel Maria Pérez

Fallera major 2O23
Sanjurjo Banyuls

la Prima
donnaAndrea
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Clara Ridaura Galdón
Manuel Ruiz Arbona
Koldo Ruiz Mollà
Beatriz Sáez Mahiques
Natacha Salinas Torregrosa
Carmina Sánchez Almiñana
Rosario Sánchez Bolinches
Raquel Sánchez Toledo
Vicenta Sanchis Galea
Andrea Sanjurjo Bañuls
Patricia Sanjurjo Bañuls
Raúl Santos Casanueva
Maria Segura Alcocel
Àlex Soler Casesnoves
Helena Soler Casesnoves
José Antonio Soler Navarro
Maria Soler Pla
Gala Soler Sánchez
Jesús Fèlix Soler Valls
José Salvador Talens Gozalbes
Isabel Talens Vidal
Marta Tarancón Torregrosa
Blanca Terol Lluch
Vicent Tormo Aldeguer
Pilar Tormo Esteve
Joaquín Tormo Lorente
José Torregrosa Arnau
David Torregrosa Díez
Vicente Tudela Ballester
Esther Tudela Gomar
José Valor Alcaraz
Clàudia Valor Gozalbes
Raquel Vera Calvo
Immaculada Vercher Bou
Noelia Vicedo Sánchez
Isabel Vidal Bernabeu
José Vidal Pont
Carmen Vila Boronat
Alba Villanueva Castelló
Manuel Vinaches Ballester
Pilar Vinaches Ballester
Tomás Vinaches Ballester
Marc Vivancos Vivancos

VOCALS
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PrEmis
2022

2n Premi de la Secció Especial de Falles.

1r Premi al Millor Ninot de la Secció Especial.

 Premi al Millor Ninot de Xàtiva.

2n Premi del Campionat de Truc dels XLI Jocs de Saló Fallers.

3r Premi de Crítica Local.

1r Premi al Millor Grup Escènic de la Cavalcada del Ninot Infantil.

3r Premi de la Secció Primera de Falles Infantils.

2n Premi a la Millor Maqueta de Falla.

3r Premi a la Millor Maqueta de Falla.

4t Premi a la Millor Maqueta de Falla.
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SOCARRAT DE BRILLANTS
Jesús Fèlix Soler Valls
José Salvador Talens Gozalbes

SOCARRAT D’OR
Teresa Ferrando Català
Enrique Ferrer Burgos
M. Lluïsa Garcia Bataller
Pilar Tormo Esteve

SOCARRAT D’ARGENT
Maria Amorós Rubio
Carlos Arriaga Perucho
Carles Climent Valor
Gabriel González Martínez
Neus Martínez Tortosa
Miguel Ángel Oltra Almiñana
Nuria Pla Galán
José Valor Alcaraz

SOCARRAT DE COURE
Andreu Casesnoves Andrés
Guillem Casesnoves Andrés
Víctor Fitó Tormo
Rosana Gregori López
Mar Iborra Naval
Carlos Pitarch Sánchez
Gala Soler Sánchez
Marc Vivancos Vivancos

BUNYOL D’OR I BRILLANTS 
AMB FULLES DE LLORER
M. Lluïsa Garcia Bataller
Óscar Iborra Mollà
Roberto Rejón Asenjo
Vicent Tormo Aldeguer
M. Pilar Tormo Esteve

BUNYOL D’OR
AMB FULLES DE LLORER
Sílvia Amorós Rubio
Mónica Beltrán Esteban
Esther Pardillos Baldrés

BUNYOL D’OR
Raquel Hernández Ferrando
Tatiana Moreno Martínez
Pilar Vinaches Ballester

BUNYOL D’ARGENT
Carla Calatayud Fuster
Fernando Casesnoves Andrés
Macarena Díez Tormo
Sergio Estarlich Sanz
Marta Ferrer Esplugues
Gabriel Pla Grau
Alexandre Soler Casesnoves
Carmen Vila Boronat

INFANTILS

SOCARRADET D’OR
Inés Iborra Naval

SOCARRADET D’ARGENT
Carme Ballester Sánchez
Carmen Estarlich San Cristóbal
Enrique González Palop
Jordán Jordà Martínez
Olivia Llin Sanjurjo
Emma López Cerdà
Carlota Martín Tudela
Juliana Ramírez Vera
Judith Rejón Tejero
Marta Torregrosa Perucho

SOCARRADET DE COURE
Valentina Banyuls Ventura
Blanca Gozalbes Pastor
Elsa Oltra Gregori
Jan Pla Canet
Helena Reynau Calvo
Àngela Tudela Tormo
Arnau Vidal Vercher

DISTINTIU D’OR
Cesc Duet Moreno
Victòria Serra Barberà
Anna Torregrosa Perucho

DISTINTIU D’ARGENT
Ana Gallego Agustí
Martina Pallàs Beltrán
Adriana Rizo Bonora
Paula Sanz Vidal

RECOMPENSA DE LA JUNTA LOCAL FALLERA
Ricardo Duet Aliques

GUardons  i
rEcompEnsEs
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programA
d’actes
 • DIMECRES 15 DE MARÇ

A les 21.00 hores, plantà oficial de la nostra falla infantil.
A les 22.00 hores, al nostre casal, tradicional sopar de la plantà.
A les 24.00 hores, plantà oficial de la nostra falla.

 • DIJOUS 16 DE MARÇ

A les 8.00 hores, despertada pels carrers del nostre barri.
A les 10.00 hores, esmorzar al casal.
A les 14.30 hores, dinar al casal per a tots els fallers i les falleres.
A les 19.00 hores, lliurament del premis a la porta de l’Ajuntament.
A les 22.00 hores, sopar al casal i ball fins a la matinada.

 • DIVENDRES 17 DE MARÇ

A les 10.00 hores, esmorzar al casal.
A les 12.30 hores, cercavila pel nostre barri.
A les 14.30 hores, dinar al casal per a tots els fallers i les falleres.
A les 17.30 hores, Visita Oficial a les Falles de Xàtiva.
A les 22.30 hores, sopar al casal, amb l’entrepà.
A les 23.30 hores, festa de disfresses amb ball.
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 • DISSABTE 18 DE MARÇ

A les 10.00 hores, esmorzar al casal.
A les 12.30 hores, cercavila pel nostre barri. 
A les 14.00 hores, al Parc Comarcal de Bombers, acte d’homenatge per part dels bombers 

a les nostres falleres majors.
A les 14.30 hores, dinar al casal per a tots els fallers i les falleres.
A les 18.00 hores, tradicional Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Seu.
A les 22.30 hores, sopar de pa i porta i després, ball al casal.

 • DIUMENGE 19 DE MARÇ

A les 8.00 hores, espectacular despertada.
A les 11.00 hores, pujada en romeria fins l’ermita de Sant Josep.
A les 12.00 hores, Missa en honor al nostre patró sant Josep i després processó a sant Josep 

fins a l’Albereda.
A les 21.00 hores, cremà de la falla infantil.
A les 22.00 hores, sopar de la cremà.
A les 24.00 hores, cremà de la falla amb espectacular pirotècnia aèria i terrestre.



ARTISTA:

Que calor fa en falles!
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l’explicAciÓ

LA COSA NOSTRA
José Ramón Cerdà
(trellater)

FARE CRITICA
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Alegres o melancòlics,
l’Ajuntament és la nostra casa.
No com creuen alguns polítics,
que es pensen que és... la Cosa Nostra.

Policies, polítics, jurats,
Església i Junta Local Fallera.
Tots els llocs estan infectats,
poc o molt, per la màfia punyetera.

Reflex de la societat, amb diplomàcia,
a la qual tots podem criticar.
On cal evitar la violència
i transmetre el bon parlar.

La política és la diana perfecta,
on els nostres laments apuntar.
La culpa de la nostra desgràcia,
contra qui sempre ens anem a queixar.

La màfia política balafia els diners nostres,
eixos que ens costen tant de guanyar.
En obres, ocurrències copioses
i per al seu propi benestar.

La política la fan les persones,
agrupades en partits.
Homes i dones
que no passen inadvertits.

I ací van uns exemples
de polítics i de partits.
Dels més pròxims a nosaltres,
amb moments seriosos i divertits...

*
Comencem per Xàtiva Unida,
els de la cara allargada;
els de la ment cenyida,
i la butxaca tancada.

Xàtiva Unida va rebutjar
un govern de coalició.
Va preferir al govern criticar,
des de la font del Lleó.

—Per a criticar amb convicció,
i votar tot a la contra,
millor estar en l’oposició
que és... la Cosa Nostra.

I així Michael Corleone,
amb cara de restrenyiment,
diu: «A Roger el vot no li done,
per a res de l’Ajuntament.»

Però Michael no està bé,
per haver passat tota la legislatura
votant al costat del PP
i donant-li cobertura.

Ara Michael no es vol presentar;
ell sabrà els seus motius...
La butaca del poder vol deixar,
ara que encara en X.U. es veuen vius.

Amb Amor volen refundar el partit,
reflotar el vaixell i apanyar els danys.
Després de l’amargor que han repartit
durant aquests últims anys.

Amor és la guerrillera perfecta,
amb cara de no haver trencat mai un plat.
Però dispara amb metralleta
quan et mira de costat.

Fredo Corleone,
mà dreta de Michael.
Va afonar el Teatre
i ha acabat afonant-se ell.

Amb cara de pocs amics,
va governar en el Teatre,
fent un munt d’enemics,
entre els fallers, amb el seu tracte.

Per fer una política mesquina,
criticant-ho tot sense parar,
la gent els dóna l’esquena
enviant-los a pasturar.
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En comptes d’anar tots a una veu
per a fer la ciutat prosperar,
a Roger van donant-li puntades de peu
per a fer-lo fracassar.

Aquesta banda va donant lliçons d’ètica,
com si un pal s’hagueren engolit,
mirant-se de manera altiva
el seu ego... i el seu melic.

Acuseu de política mesquina
la que fan els altres,
sense assabentar-vos que política mesquina,
és el que feu vosaltres.

*
Uns disparen amb metralleta
i altres toquen música ambiental a duo.
La banda del PSOE està de festa
al ritme de Roger i Xelo Angulo.

Són com els Intocables d’Eliot Ness
contra les màfies existents.
Sense donar treva ni accés
als contraris descontents.

Patint atacs felins
per retirar subvencions
i aguantant comentaris mesquins
de qui no aporta justificacions.

Suportant querelles criminals,
exagerades i immorals,
escudant-se en els animals,
buscant rèdits electorals.

Aguantant sentències adverses
de milions d’euros.
Pagant préstecs i factures endarrerides
que omplien els calaixos.

Ara Roger s’ha comprat
una bicicleta a bateria,
per a anar relaxat,
cada dia a l’alcaldia.

Obres que no comencen
i altres que molt lentes van.
Les eleccions s’acosten
i ningú sap els vots on aniran.

Alguns projectes s’estan retardant
per no pagar sobrecostos.
Els preus van pujant
i Natxo es menja les mans a mossos.

El CRAC de Raimon
serà un referent mundial.
Il·lustració per al món
que reforçarà la Xàtiva cultural.

Els jutjats, al consistori,
li porten molts maldecaps.
Es retarda el nou edifici
i li retallen notorietat.

El jutjat de violència de gènere
de Xàtiva se’l volen emportar.
Una crueltat o barbàrie
que no s’ha de consentir ni deixar passar.

Al nou ambulatori
li costa molt de volar, al pardal.
I l’oposició resa a diari
perquè no comence en període electoral.

El nou col·legi en marxa
i l’ampliació del pavelló Ballester també.
I l’oposició donant la llanda,
dient que Xàtiva no va bé.
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L’aigua és un altre camp de batalla
per on els crítics volen nadar,
per a posar-se una medalla
sense haver-la de suar.

Amb mitges veritats i mentides,
als veïns tenen espantats,
fent-los comprar tots els dies
aigua dels supermercats.

*
La màfia de Ciutadans,
a Juan Giner s’ha carregat.
I ara amb el mort a les mans,
no sap on tirar-lo... ni per quin forat.

Ciutadans és una màfia
que no passa pel seu millor moment,
després d’haver tocat la glòria,
amb dos regidors a l’Ajuntament.

Han acabat,
per desaparéixer del consistori.
I sense la dimissionària i l’expulsat,
van camí... del cementeri.

Ciutadans no té solució
i camina amb la mirada perduda.
Van directe a la dissolució,
amb l’ànima decaiguda.

Juan Giner
volia ser l’Al Capone de la ciutat.
Però Charlot ha passat a ser
i qui Ciutadans ha afonat.

Maria B. Monroe,
amb l’ànima partida però pletòrica,
no sap si anar-se’n al PSOE
o oblidar-se de la política.

Els aires de la il·lusió
li venen de baix terra,
ajudant-la a prendre la decisió
de seguir o no donant guerra.

*
En el PP diuen que l’Ajuntament
és la Cosa Nostra, per casta.
I es troben molt malament,
per no poder manipular la nostra pasta.

De la màfia del PP
queden poques coses per dir.
Però són com els acudits de Lepe,
que de tant en tant, tornen a ressorgir.

Vénen amb nou candidat,
Marco Antonio, el Preparat,
que ja té el cul pelat
de tantes cadires en què s’ha assentat.

És de la màfia del Rus,
aquella que ens va arruïnar.
La que dels diners no en va fer bon ús
i ens va deixar a punt d’ofegar.

Vénen com a gossos i gats,
amb ungles esmolades i fines,
Disfressats de nous candidats,
volen menjar-nos com a sardines.

Estan cansats de la llei seca,
d’estar sense governar,
patint de la ressaca
després de tants anys de balafiar.

Cremadet, Mistela i Cassalla
han eixit a manifestar-se.
I des de la falla
no paren de queixar-se.
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«Volem governar!»,
criden als quatre vents.
A l’Ajuntament volem tornar,
com a polítics solvents!

Prometen el que en vint anys no van fer
perquè la justícia els va parar.
I ara que l’economia està com ha de ser,
volen tornar a balafiar i malgastar.

Porten huit anys al purgatori,
sense comptar pessetes ni tocar un duro.
Esperant que s’acabe el vetlatori,
per a omplir-se butxaques fumant-se un puro.

Huit anys d’oposició,
i d’ells, quatre d’unió amb Xàtiva Unida.
Una estranya coalició
que a molts els ha deixat l’ànima partida.

*
Hi ha una màfia perillosa
que al consistori vol entrar.
És antiga i maliciosa
i amb moltes ganes d’actuar.

Sort que de moment són pocs,
però no ens podem confiar.
Atents amb la màfia de Vox,
que al passat ens volen tornar.

No els agrada la democràcia,
enyoren la dictadura de temps passats.
I no els fa gens de gràcia
això de tindre tantes llibertats.

Són com a gossos de presa
i veuen els contraris com a lladres.
Amb malícia i espanyolitat mal entesa,
volen el poder a bones o a males.

*
Com una màfia s’han comportat
amb els Júniors Atalaia de tota la vida.
Entre el capellà i l’abat,
se’ls ha indicat l’eixida.

Els han tirat sense contemplació
de la casa que diuen que és de tots.
Amb conscienciada premeditació
i quasi, quasi... a calbots.

La màfia dels tramussos
controla la parròquia del Carme.
I no deixen fer en ella solidaris usos
que al barri engrandeixen i agraden.

Sembrant la discòrdia
on hi havia cordialitat.
Fet per una minoria notòria
que separa l’Església de la societat.

Si Don Pascual alçara el cap
li cauria en redó.
Tot el seu llegat
el van tirant per l’albelló.

Un temple construït i fet
amb les aportacions veïnals,
que s’han quedat amb un pet,
sense dret a compartir locals.

L’Església, que sempre demana
ajuda als seus parroquians,
t’envia a fer la mà
quan ja no necessita les teues mans.

Això sí, l’abat de la Seu
s’ha posat un ascensor,
per a no pujar a peu
al pis superior.
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Diu que fer exercici
pujant escalons
és un suplici
i està fins als collons.

Les queixes de l’abat
s’escolten a diari.
Se sent abandonat
per part del consistori.

Demana subvencions
per a obres de manteniment,
a totes les administracions,
inclòs l’Ajuntament.

És la boca que no para,
dia i nit sense descansar.
Quan no menja
només fa que, diners... demanar.

*
La màfia de la Junta Local Fallera
ara té Celia de padrina i presidenta,
que intentarà engrandir la festa,
donant-li una bona espenta.

Jesús González, amb decisió,
amb les seues pertinences se n’ha anat.
Carregat de maletes, d’il·lusió
i sense esperar a ser cremat.

A veure si la nova junta té a bé
fer florir la transparència dels emoluments
i, d’una vegada per sempre,
informar del cost real dels monuments.

També caldria perfeccionar
l’elecció dels jurats,
perquè a l’hora de puntuar
no estigueren condicionats.

Mortadelo i Filemón
ho farien millor que molts jurats.
Són persones de molt de món,
que no estan condicionats.

Cal fer més inversió
en aquesta festa tan arrelada,
que atraga gent a muntó
de tota la contornada.

Les Falles de Xàtiva,
necessiten un impuls de veritat.
Com el Nadal o la Fira,
que fan a la gent vindre en quantitat.

*
Fins ací l’explicació,
d’aquesta monumental falla.
Esperem donar distracció
a tot aquell que vinga a visitar-la.
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LLIBRE INFANTIL

Somnis de Somnis de 
xiquetxiquet
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Salutació

Era la vesprada d’un divendres qualsevol, quasi a poqueta nit. Ximo i jo havíem quedat 
per veure com d’avançada estava la nostra falleta. Pel camí anàvem xerrant de les nostres 
coses. De les ganes que teníem de veure la mascletà, de la plantà, de com seria viure la 
nit de la cremà o desfilar a l’ofrena. Estàvem distrets en la nostra conversa, imaginant com 
serien d’especials les falles en aquest any tan màgic per a nosaltres quan, de sobte, en gi-
rar cap al carrer de l’artista faller, una llum ataronjada, intensa i molt brillant ens enlluernà. 
Tant que haguérem de tapar amb els braços els nostres ulls. A poc a poc, la llum minvà i 
quan els nostres ulls s’acostumaren de nou a la foscor, no podíem creure el que teníem 
davant nostre. Mig atemorits i al·lucinats, Ximo i jo ens agafàrem fort de la mà. De sobte, 
sentírem aquella veu que ens deia:

infantil
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—Hola! Qui sou vosaltres?

—Nosaltres? —va dir Ximo un poc mosquejat pels nervis del moment—. Voldràs dir qui 
eres tu, no?

—Jo? Que no ho veieu? Sóc una flama, si està claríssim.

—Clar que sí! Una flama que parla, el més normal del món —vaig dir jo. I els dos vam 
començar a riure.

—Sí que és cert, no hi ha massa flames que parlen, però és que jo, no sóc una flama 
qualsevol. Però encara no m’heu dit qui sou vosaltres.

—Som Ximo i Júlia, el president i la fallera major infantil de la Falla República Argentina.

—Ah! Doncs que bé, a vosaltres vos buscava jo.

—A nosaltres? —vam dir tots dos alhora, certament sorpresos.

—Si, a vosaltres, Júlia i Ximo, com a màxims representants de les falles d’aquest any. I 
tinc un missatge important per a vosaltres.

No ens ho podíem creure. Allà estàvem Ximo i jo sentint parlar a una flama, enmig del 
carrer, cap al taller on està fent-se el nostre monument i que, per a més inri, deia que ens 
duia un missatge crucial per a nosaltres. De bojos, no?

—Mireu —va continuar explicant la flama—, jo sóc la flama de les falles del 2023. Du-
rant molt de temps he anat creixent, esperant que arribara aquest moment. Just quan va 
començar a cremar la falleta infantil del 2022, en aquell moment vaig nàixer jo. I m’he anat 
engrandint a poc a poc, avivada pels somnis i les il·lusions dels xiquets i de tots aquells que 
han desitjat i imaginat que tornaren les falles, per conviure al casal, fer festa i passar-ho 
d’allò més bé. Però especialment, he crescut amb els vostres somnis.

—Uf!, no saps quantes vegades he somiat que era la fallera major de la falla —vaig dir.

—I el comboi que tenia jo per ser president —va apuntar Ximo.

—Cada vegada que heu imaginat com de meravellós seria representar la vostra co-
missió, com seria viure la plantà, o la nit de la cremà, quan vos heu emocionat amb 

aquestes falles, m’heu fet créixer a mi. Sóc fruit dels vostres somnis i il·lusions. I 
vinc a acompanyar-vos en aquestes festes perquè siguen d’allò més especials. 

Vosaltres sou enguany els encarregats de mantenir viva la flama de les falles. 
Perquè mentre la flama, l’estima, els somnis i les il·lusions es mantinguen 

vives, la nostra festa gran continuarà endavant. Així que ara ja ho sabeu, 
cada any el president i la fallera major són els portadors de la flama i la 

vostra missió és mantenir-la viva fins a l’any següent, quan els pròxims 
representants agafaran el vostre relleu. I així, any rere any. D’aques-

ta manera sempre continuarà viva la nostra festa.

—Si ja ho deia jo, no hi ha festes millors que les fa-
lles! —vaig dir.

—Ni més grans! —va afegir Ximo.

—Visca les Falles! —vam cridar ben fort i tots dos 
vam començar a riure sense parar.

—Xiquets! Què feu ací enmig parats? Vinga va, que estic espe-
rant-vos per a ensenyar-vos com va el monument i estic a punt de 

tancar el taller.

—Ja anem! Espera’ns! —i vam córrer cap al taller.
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Hi ha somriures
Hi ha somriures que no s’obliden,
ni s’esborren, ni se’n van...
Perduren en el temps
i en la memòria, 
com cels estrellats.
Somriures que et desperten
una matinada qualsevol,
i et complauen i et cerquen,
i et provoquen un somriure
a tu també.
Somriures que són bàlsam
pels sentits...
i acaronen les tardes silents,
i els vespres d’enyor.
Sense data de caducitat,
hi ha somriures difícils d’oblidar.
 
Isabel Ribera i Carné

Fallera major infantil 2O23
Arriaga Duet

la Prima
RagazzaJúlia
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Falla
Lema:

Somnis de xiquet
Artista:
Que calor fa en falles!

Infantil República Argentina · 2023
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El monument Somnis de xiquet
és la falla infantil d’Argentina
i Júlia Arriaga Duet
n’ha estat triada com a regina.

Quan aquesta nena s’adorm
li vénen al cap mil històries:
somia amb un gran unicorn,
però també amb altres cabòries.

Té una gran preocupació:
a què es dedicarà de major.
I en la seua habitació
ho somia tot en la foscor.

Somnia que serà astronauta:
ha de fer-se pilot d’avions,
fer a la NASA oposicions
i confiar que sone la flauta.

Anirà més enllà de Plutó,
per tota la constel·lació.
Volarà per satèl·lits, planetes,
estels, galàxies i cometes.

Vol ser també superheroïna
i així sempre poder fer el bé.
D’aquesta forma tot ho domina
amb tots els superpoders que té.

Podria ser també pirata,
navegar amb una fragata,
travessar els mars i oceans
i viure aventures grans.

Evoca que té la destresa
de viatjar sobre l’esquena
d’aquesta colossal balena
i assolir qualsevol proesa.

Li donaria molta alegria
esdevenir estrella del rock.
Amb la guitarra o la bateria,
de segur que arriba a poc a poc.

És ja fan d’aquest cantant anglés
i totes les cançons se n’ha aprés.
Puja molts vídeos a Youtube
que ella interpreta junt al seu grup.

Però, ai! Ocorre algunes nits
que, mentre es troba fent non-non,
li apareixen en un malson
tot de monstres grans i petits.

Emili Navalón Ramon
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Un dia vaig escoltar que cada estrella que brilla al cel representa un somni.

Com cada nit, el cel s’anava il·luminant amb llumenetes, unes de més menudes i brillants i d’al-
tres més grans. De seguida vaig mirar aquella estrella, no era la més gran, ni tampoc la que més 
brillava, però això sí, era la meua estrella, la més especial per a mi, aquella que guardava el somni 
que tenia des de menuda.

Cada nit anava al llit amb aquest somni, no veia el moment que arribara, ni tan sols sabia si algun 
dia arribaria eixe any. Un any màgic en què tantes vegades m’havia imaginat que jo era eixa xiqueta.

Una nit que no podia dormir i només feia que donar voltes; la mare va seure a la vora del llit i 
em va preguntar.

—Què et passa, filla?

Mentre ella m’eixugava les llàgrimes, jo li vaig explicar el meu secret, li vaig contar que aquella 
petita estrella amagava el meu somni i que no sabia com podia aconseguir-lo.

Aleshores, ma mare em va explicar que és cert, que les estrelles guarden els nostres somnis, 
però que si busquem en el nostre cor i treballem per a aconseguir-los, trobarem la clau que els 
obrirà la porta.

I amb les seues paraules va ser com vaig aconseguir adormir-me aquella nit, desitjosa de trobar 
la clau del meu somni.

Amb el cap al coixí encara podia veure la meua estrella, hui brillava més que mai, la seua llum 
era especial, almenys així ho sentia jo.

En despertar el dia següent, vaig notar alguna cosa entre les mans. Com vaig poder, vaig obrir 
els ulls i vaig veure una clau, era xicoteta i daurada, però què significava? Quina porta podia obrir 
eixa clau?

De seguida vaig recordar les paraules de ma mare: aquella era la clau del meu somni, el que jo 
tant havia desitjat... Però com podia obrir un somni amb una clau? Si els somnis no tenen porta.

Em vaig alçar i com cada dia vaig desdejunar, sense deixar de pensar en aquell regal que havia 
trobat entre les mans.

Que era el que jo volia que obrira la clau? Això ho tenia clar, el meu desig era ser la fallera major 
infantil de la meua comissió.

Per fi ho veia clar, aquella clau devia obrir el casal! Sense perdre temps, em vaig vestir i, cames 
ajudeu-me, vaig córrer cap al casal.

A l’entrada, com sempre, les fotos de totes les falles que un dia van estar plantades al carrer decora-
ven la paret. L’estendard de la comissió lluïa d’un roig intens, em vaig fixar un poc més en aquell esten-

dard i al seu costat penjava un xicotet corbatí en què podia veure escrit el meu nom 
junt a les paraules que tant havia esperat veure escrites: «Fallera Major Infantil 2023».

Era cert, el meu somni s’havia fet realitat, era la clau que anava a obrir els pro-
pers 365 dies del meu regnat i en acabar el dia, quan es faça fosc, l’estrella s’il·lu-

minarà per recordar-me que si els somnis es desitgen amb força i es treballa 
per ells, també es poden fer realitat.

La clau dels somnis
Júlia Arriaga Duet

1O anys
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Hi havia un vegada un xiquet que li deien Pablo.

A Pablo li agradaven molt els coets.

Una nit, quan era xicotet, va somiar que se n’anava amb son pare a tirar co-
ets. Quant el pare li comprà els coets, el xiquet no sabia tirar-los i de sobte es 
va despertar.

Al dia següent, sols feia que pensar en els coets amb què havia somiat i li va 
preguntar a son pare si ell sabia algun lloc on poguera tirar coets. El pare li ex-
plicà que un dels llocs on els xiquets tiren coets és en les falles. Aleshores Pablo 
va pensar que si s’apuntava a una falla, podria tirar tots els coets que volguera. 

Desprès de molt de pensar, es va decidir per la Falla República Argentina. 
Allí, a més dels coets, va descobrir una colla nova d’amics amb els quals ho 
passava molt bé. Li agradava molt anar al casal, ajudar a plantar el monument, 
anar amb la música pel carrer i també vestir-se de faller. El que més li agradava 
de la Falla República Argentina era el sentiment que tenien tots els seus fallers 
per aquesta falla, dels més menuts fins als més grans.

Pablo va trobar a la falla un món fantàstic que no coneixia, gràcies al seu 
somni amb el coets.

Els coets
Ximo Tormo Pallàs
10 anys



Hi ha molts tipus de somnis: somnis bonics, somnis pertorbadors, somnis 
que es fan realitat, somnis que es demanen amb el ulls tancats, somnis que, si 
mires al cel i els repeteixes mil vegades, es compleixen. No tots es fan realitat, 
però si tens més d’un somni a complir, de segur que algun es fa realitat i ets feliç.

Jo, Alicia, i la meua germana Blanca, som falleres i pensem que dins del món 
de les falles hi ha molta il·lusió i molts projectes importants i somnis per a acon-
seguir i perseguir.

Pots tindre el somni d’apuntar-te a una falla, a la teua falla, de vore com l’acon-
segueixes i prems els punys fortament! Ho he aconseguit!

Pots tindre el somni de ser pirotècnic, una bona mascletà, amb la seua olor de 
pólvora és impressionant, és majestuosa.

Tindre el somni de ser president, menuda tasca! Tindre una il·lusió molt gran 
de ser artista faller i el somni de vore plantada la teua gran falla, el teu gran mo-
nument plantat al carrer i donar-li a la comissió que ha confiat en tu un gran ban-
derí.

I el somni de ser fallera major? També és bonic, molt bonic, una experiència 
bonica de veres.

Jo ho he viscut i mira per on és un somni que Blanca té per complir. Se li farà 
realitat? Que ho demane fortament i amb ganes, des del cor.

El temps i la vida ja ens diran.

I el somni de ser músic, arribar el dia de Sant Josep, la baixada tan bonica que 
tenim i tocar València.

El món de les falles esta ple de somnis, has vist la nostra falleta?

És una il·lusió, és somni fet realitat de molta gent que formen aquesta gran-
díssima comissió.

És la realitat de molta gent que està i estem mirant per la falla per-
què el somni siga de veres i perquè això passe s’ajunta la màgia, 
l’esforç i la il·lusió per tal que falleres com Blanca i com jo sentim el 
somni de la setmana fallera i un monument fet realitat. I si és rea-
litat, el nostre somni s’ha complit.

A ser feliç tot el món i que les falles estiguen sempre plenes 
de somnis complits i per complir.

Somnis en falles
Alicia Ballester Martínez

14 anys
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Tots els xiquets somiem alguna vegada en el món de les falles. Jo vaig somiar 
amb això fa poc de temps, concretament el dia que li van preguntar al meu ger-
mà si volia ser president. Jo pensava que això anava a ser impossible, ja que ell 
mai s’està quiet, però per altra banda també vaig pensar que seria una experiència 
superbonica per a ell, i més acompanyat de Júlia.

Hi ha somnis que es compleixen com el de Ximo i Júlia, i una altres com el 
meu que no s’han pogut complir. Jo també vaig somiar ser fallera major infantil, 
però per les conseqüències de la COVID no ha pogut ser. De ben segur que en 
un altre moment seré fallera major de la meua comissió. Estic segura que el som-
ni de Ximo i Julia serà el millor, perquè ja s’està fent realitat. 

Sols els queda gaudir al màxim, i tant ells com els seus familiars, de segur que 
estan ansiosos per que aplegue el 15 de març.

Segons el meu somni, passaran coses meravelloses, gaudiran en els bere-
nars, tirant coets al carrer, muntant el momument infantil i vestint-se per a l’ofre-
na i Sant Josep. Viuran coses úniques que sols un president o una fallera major 
poden viure i de segur que totes eixes experiències seran molt millors que el que 
jo haja pogut somiar. Coneixeran nous amics del món faller i compartiran amb 
ells moments inoblidables. Esta aventura de Ximo i Júlia està sent millor que 
qualsevol somni.

Somnis
de

xiquets
Clara Tormo Pallàs

13 anys
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Hola, sí sí, em dirigisc a tu, a qui està llegint este conte.

Avui vaig a contar-te una història, o millor dit la meua historia. Però abans et contaré 
qui sóc.

T’explique. Sóc l’esperit d’un ninot faller que, any rere any té formes diferents i, com 
molt bé diuen els fallers, «renaixem de les cendres». Però, sense dubtar-ho ni un instant, la 

d’este any és la més especial, perquè és la primera volta que sóc el ninot central, el vertader 
protagonista del monument.

Aquestes falles represente un xiquet petit, de cabells rossos, ulls grans i blaus; com a vestimen-
ta duc una samarreta d’esport blava i una pantaloneta negra; una de les meues mans porta un 
muntó de llibres i l’altra subjecta uns quants pinzells. Ah, i el meu peu esta xutant un baló. Tots 
els altres ninots representen activitats a què dedique el meu temps lliure. Alguns tenen forma de 
blocs de dibuix, ja que vaig a classes de pintura i m’encisen; altres són teles de falleres i fallers, ja 
que gaudisc molt escollint teles i complements de la nostra indumentària; un altre és un mono-
patí, ja que sempre que vaig al carrer, l’agafe per a anar molt ràpid...

Avui, 15 de març, tots els ninots de la falla infantil ens trobem ja dalt del camió per tal d’arribar 
a la comissió i que ens planten. Per a molts dels meus companys este dia és el millor, ja que és el 
de la plantà i som els principals protagonistes perquè tots estan pendents de nosaltres i l’artista 
ens dóna els últims retocs de pintura. En canvi, per a mi el millor de tot és la resta de la setmana, 
ja que tant els valencians fallers i no fallers com els turistes ens fan fotos a la nostra ubicació. És 
tan bonic veure les cares bocabadades de la gent quan ens veuen plantats. I és que nosaltres re-
presentem la il·lusió dels fallers que treballen durant tot l’any per a fer màgica esta meravellosa 
setmana.

Encara que hi ha una cosa meua que ningú sap. I és que encara que m’apassiona viure aques-
ta festa com a ninot, mai puc evitar el somni de viure-la des d’una altra perspectiva, des de la 
perspectiva d’un xiquet. Sempre he anhelat ser un xiquet faller. Açò seria una experiència única.

Poder anar amb la xaranga a la mascletà, i no només escoltar-la des de molt lluny; anar a la 
cercavila i jugar amb tots els xiquets i xiquetes, tirar coets i fer minimascletades, tal com ells les 
anomenen, berenar mona amb xocolata en la nit de la cremà, menjar un paquet de papes amb 
els teus amics a un banquet al costat del casal, anar de punta a punta de la localitat per veure els 
diferents monuments, pintar-se la cara el dia de l’entrega de premis amb els teus amics i amigues 
i un fum de coses més.

Malauradament jo només puc viure aquesta festa cinc dies, ja que durant la resta de l’any l’ar-
tista ens està modelant. Tanta dedicació i cura perquè després un jurat ens puntue per tal de de-
cidir quin és el millor de tots els monuments i ninots.

I és que un xiquet o una xiqueta tots els dies de l’any poden viure les falles. Per exemple, tots 
els divendres sopen al casal, tenen actes com el ral·li, cavalcades o el mig any en què passen molt 
de temps junts. A més, durant l’exercici, realitzen dinars i sopars al casal per a tota la comissió.

Jo en canvi sempre estic a l’altra part. A mi em toca veure com tots els xiquets i xiquetes fan tot 
allò que tant m’encanta i després de tot em cremen amb llàgrimes als ulls. Encara que jo estiga 

destinat a això, a vegades m’agradaria ser un d’eixos ninots que no tenen ànima 
i així no sentir el fet de no poder fer les coses que fan ells.

Espere algun dia deixar de ser ninot i ser un xiquet més.

Ninot o xiquet
Lucía Gil Bolinches

14 anys
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La meua iaia conta que quan era xicoteta i en arribar març, quan comença la prima-
vera i floreixen les flors, escoltava música al carrer i veia monuments fallers plantats als 
carrers i places principals de Xàtiva. L’olor de pólvora i les falleres amb els seus rams, man-
tellines i els vestits plens d’or camí a l’ofrena a la Mare de Déu.

Eixia amb sa mare al carrer per veure-les desfilar i ella, una xiqueta, somiava poder 
desfilar un dia de fallera.

Al seu pare, el meu besavi, no li agradaven les falles (i això que el iaio de la meua iaia 
havia sigut president de la Junta Local Fallera) i mai va deixar que el somni de la iaia es 
complira.

Per això, quan la meua iaia va tindre la meua mare, va voler fer la seua filla fallera.

La meua mare va ser fallera des de ben menuda i li encanten les falles!

Ma mare tenia un altre somni de xiqueta: volia ser fallera major!

La meua iaia conta que la meua mare sempre estava dient-li-ho i ella li deia que no 
podia demanar més, que ella volia ser fallera i no va poder ser i que es conformara.

Però el somni de xiqueta de ma mare, amb la meua arribada al món, es va fer realitat 
i quan jo tan sols tenia uns mesos de vida va ser triada fallera major.

Jo no tinc records d’allò però sé que ma mare va ser molt feliç complint aquell somni 
de menuda.

Per suposat, sols nàixer, em van censar a la comissió i sóc faller des dels meus primers 
dies de vida.

A diferència de ma mare jo no he volgut ser mai president infantil, però va 
ser un bon regal el que em va fer ma mare apuntant-me a la falla, perquè mol-
tes nits i dies he somniat que arribara el temps de cavalcades i anar a ajudar, 
tirar petards, anar al casal, vestir-me de faller, fer teatre a les presentacions...

I és que ara entenc la meua iaia quan volia ser fallera, perquè les 
falles són il·lusió, són gaudir, són passar-ho bé, són fer amics, són sen-
timent... I a l’igual que a la meua iaia, hauria de donar-se l’oportunitat 
a tot el món que ho desitge de poder viure un somni de xiquets que 
pot perdurar per a sempre quan un es fa adult.

El somni
de la meua iaia
Xavi Roca Calvo
13 anys



Un any d’imaginació
Finalment tot es queda en un record.
Cesc Duet i Moreno
8 anys

Aquesta història parla d’una xiqueta molt estimada i propera a mi. Júlia tenia 9 anys quan va decidir 
presentar-se a fallera major infantil de la seua falla. Estava entusiasmada i a la mateixa vegada plena de ner-
vis amb aquella idea. A la seua falla no era gens fàcil accedir a aquell càrrec, ja que hi havia moltes xiquetes 
com ella desitjant ser fallera major.

Júlia, des que era xiqueta amb bolquers, havia viscut la tradició de la festa fallera. Venia de Reus cada 
any per gaudir amb la seua família i amics de quatre intensos dies per a tots. La seua mare va ser fallera ma-
jor de la falla i tant el seu pare, com els seus iaios, oncles, cosins i germana han format sempre part d’aque-
lla comissió. Júlia, xiqueta de gran imaginació, passava les nits pensant i somiant que aquell any, si ella fos 
fallera major, seria inoblidable. Segons avançaven els dies estava més nerviosa, ja que rumiava la idea que 
una altra xiqueta poguera ser abans d’ella fallera major. La junta d’aquella falla es va reunir al casal per valo-
rar de quina manera podria fer per elegir una xiqueta o l’altra, ja que les dues són falleres d’aquella comissió 
des que eren menudetes. Júlia no parà de pensar dia darrere dia quina seria l’elecció i es ficà a imaginar… 
M’agradaria que el lema d’aquest any siga Somnis de xiquets, ja que allò per a ella era tot un somni fet reali-
tat. També m’agradaria que aquest any els xiquets i xiquetes foren els majors participants, que tant menuts 
com grans gaudiren per igual d’aquella gran festa, que encara que siga en el seu somni, tot fóra especial 
per a tots els xiquets i xiquetes fallers de la ciutat i que els premis sols que donaren felicitat.

Júlia i els seus amics feien reunions amagats de tots per parlar de com els agradaria que fóra aquell any. 
Uns volien que les falles no es cremaren, sinó que foren reutilitzades; d’altres volien amb materials reciclats 
fer les disfresses de les cavalcades; d’altres, ja que eren tots amics i cadascun d’ells era d’una comissió dife-
rent, volien poder gaudir moments junts com al ral·li infantil, el mig any, les presentacions; d’altres volien 
formar una junta infantil dins de cada falla per poder debatre tots els actes anuals pensant que si això pas-
sara moltes coses serien diferents.

Mentre tots aquells somnis infantils quedaven en tan sols un joc i un pensament, la vida fora d’aquella 
colla seguia, i Júlia angoixada seguia sentint els seus pares i la gent major parlar que si uns volen una falla 
més gran, d’altres que si volien pujar quotes, d’altres discutint sobre el pressupost infantil… Ella no podia 
entendre de com una cosa tan fàcil i divertit per a uns podia ser tan angoixós per a altres. 

Per fi, després d’uns dies, setmanes, amb l’estómac rebolicat, cridaren Júlia i tota la seua família per re-
unir-se al casal. Aquell dia, tal vegada seria un dia per recordar a la retina del ull o simplement un dia on 

esperar un poc més i seguir somniant com tan sols els xiquets ho fan. Ja s’havia decidit qui repre-
sentaria tota la comissió infantil d’aquell any. Tant Júlia com l’altra xiqueta i tots els xiquets de la 

comissió estaven, per una banda nerviosos per saber, i d’una altra manera estaven contents, 
ja que després de les seues reunions secretes sabien que tant una com l’altra representarien 
d’allò més bé tota la comissió infantil. 

Una vegada aplegat el moment, es va nomenar JÚLIA ARRIAGA I DUET com a màxima 
representant infantil de la falla. Com bé explique al principi de la meua història, és i serà 

per sempre un somni complit per a ella, a l’igual que per a moltes xiquetes de la gran 
ciutat de Xàtiva. Finalment, com a xiquets, sols ens queda esperar que la colla gran 

prenga decisions d’allò més encertades per a tots i totes.

Enhorabona a tots els presidents infantils i totes les falleres majors infantils de 
cadascuna de les falles de la ciutat de Xàtiva.

50



Vicent va tindre un somni que semblava molt divertit però, segurament, no-
més per ell. Es va despertar i va anar corrent a la cuina per a contar-li’l a sa mare.

Després de contar el somni a sa mare, Vicent li va dir que volia que es fera rea-
litat, però ella li va advertir que, si es feia realitat el somni, hi haurien problemes.

Ell va insistir que desitjava que es tornara de veritat, així que la mare, que 
tenia poders de bruixa, va fer un encanteri: durant un dia, passaria de veritat el 
somni de Vicent; així veuria les males conseqüències que podria portar el somni.

Al dia següent, el somni es va fer realitat. Vicent es va despertar de tant so-
roll que hi havia; venia del carrer. De pressa, va a anar a la finestra i va traure el 
cap. Hi havia un home lluitant contra el ninot principal de la seua falla: un gegant 
musculós molt enfadat que havia cobrat vida.

Vicent es va començar a posar nerviós, perquè tot el que veia estava en el 
somni del l’altre dia. Li pareixia molt estrany, creia que s’estava tornant boig i es-
tava tinguent al·lucinacions, això era un desmadre a la americana. Va eixir fora de 
casa i es va trobar persones cridant, corrent amunt i avall, i ferides. El que estava 
passant era molt dolent!

Vicent va pensar en el que li havia dit sa mare: si es feia realitat el somni hi 
haurien problemes. Va entrar a casa i la va buscar. Quan la va trobar, li va explicar 
el que estava passant: el somni s’havia fet realitat i ella tenia raó.

En aquell moment, la mare va esclafir els dits i, de sobte, ja no se sentia cap 
soroll, tot semblava en calma. Va dir a Vicent: «Ara ho comprens tot», i ell es va 
quedar paralitzat i va dir: «Com?!». Ella li va explicar que havia fet un sortilegi per 
fer realitat el somni, el que li faria comprendre els problemes que es produirien 
en el món real.

Vicent es va quedar pensatiu perquè, ara que entenia les greus conseqüències, 
què farien amb el gegant i tot el que havia passat? Va preguntar: «Però totes les 
persones ferides i mortes segueixen mortes 
o ferides?» I la mare li va contestar: «No fill, 
tranquil, tots estan bé, tot el que ha pas-
sat només era una il·lusió». Vicent va 
bufar alleujat: «Uff! Menys mal!»

Este dia va ser molt valuós per ell. 
Havia aprés una bona lliçó.

Un somni
fet realitat

Jordán Jordà Martínez
11 anys
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Tot va començar el dia de la cremà.

Va ser un dia molt intens. Matí de presses i corre-
res per a fer-me el pentinat de valenciana i posar-me el 
vestit regional. Menys mal que la meua iaia sempre ve 
a ajudar ma mare, perquè sinó mai arribaríem a l’hora.

Quan vam baixar de Sant Josep, vam anar a escoltar 
l’última de les mascletades d’aquest exercici, i després 
a casa, a descansar per a poder aguantar el que restava 
de dia.

De vesprada, cap a les cinc i mitja, ja estava en el 
casal per a gaudir de la tradicional xocolatà. Quan vam 
acabar de berenar, vaig eixir amb la resta de xiquets a 
tirar els últims coets que em quedaven.

Vam veure un home que duia un coet que tindria 
una llargària d’uns tres metres, era impressionant! Però 
el que ningú esperava és que el llançara al nostre cadafal 
que, en segons, va quedar completament destruït. Ni 
un ninot va quedar per a que la nostra fallereta major 
i el nostre president pogueren escollir-ne un per a en-
dur-se’l a casa.

Tots estaven nerviosos i tristos, els que més, la falle-
reta major infantil i el president. No podien creure que 
l’any del seu regnat no tindrien falla per a cremar.

Vam cridar la policia, però aquell home deia que ha-
via estat sense voler. Com anava a ser sense voler? —vaig 
pensar.

El cor m’anava a cent per hora, estava suant, vaig 
obrir els ulls i tot estava negre. Menys mal. Tot havia 
estat un malson.

Somnis
de xiquets

Carme Ballester Sánchez
12 anys
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Fa un quants anys enrere, un 18 de març, dia de l’ofrena, on tots els fallers i falleres de la ciutat ves-
tits amb la roba tradicional es preparaven per a desfilar en l’acte tan bonic com es l’ofrena a la Verge; 
Isabella, junt a la seua família, van eixir de casa per anar a vore aquest acte faller.

S’escoltava la musica, feia olor de pólvora, les flors, la desfilada... Quina meravella! Els monuments 
fallers omplien la ciutat, observadors silenciosos de tot l’enrenou que suposava aquest no parar de 
fallers i falleres. Isabella estava entusiasmada!

Aquesta xiqueta, observadora com sempre, es fixava com els xiquets i xiquetes de cada comissió 
desfilaven amb elegància i cara de felicitat pels carrers de la ciutat. En aquell mateix instant, Isabella va 
dir als seus pares: «Jo no vull vore les falles; jo el que vull és viure les falles». Els pares començaren a riu-
re, cosa que la xiqueta no comprenia. El seu somni era ser fallera, pertànyer a una comissió on poder 
ajudar el dia de la plantà, vestir-se de fallera i desfilar en l’ofrena, gaudir amb tots els xiquets i xique-
tes de la xaranga, dels petards, del casal, de la cremà…  Gaudir de la festa fallera! Els pares li digueren 
que no, que era massa menuda, i van canviar de conversa. Es va quedar en un comentari sense sentit.

La xiqueta tots els dies insistia amb el mateix comentari: «Jo vull ser fallera!»
Desprès de tanta insistència, i passats uns anys, els pares van acceptar que Isabella formara part 

d’una comissió.
L’amiga d’Isabella, Sofia, justament l’any desprès, havia sigut seleccionada per a ser la fallera major 

infantil de la seua falla. Isabella tenia clar a quina comissió volia pertànyer. Desitjava estar i acompa-
nyar la seua amiga l’any tan meravellós i màgic que anava a tindre com a fallera major.

Isabella estava feliç, a poc a poc havia aconseguit que el seu somni començara a complir-se.
Estaven ja quasi en la setmana fallera, quan la pandèmia i el confinament es van creuar en les nos-

tres vides. El món s’aturà de sobte i amb ell s’aturava la festa fallera. Una altra vegada Isabella sentia 
que no podria complir el seu somni. Estava molt trista, pensava que mai podria ser fallera ni viure les 
falles! En lloc d’haver festa, falles, música, flors, foc, alegria... Tot era trist!

La xiqueta només tenia el record de les falles passades i l’esperança que tot passara prompte i així 
poder ser fallera. Isabella, molt apesarada, va començar a pensar que ja no volia ser fallera, no podia 
complir el seu somni. La seua mare, al vore-la tant trista, per animar-la li va proposar fer un taller de 
falles en casa. Fer festa fallera a casa! Isabella per fi tornava a tenir el seu somriure màgic.

Van haver de passar dos anys fins que per fi es van poder celebrar les falles. Isabella estava molt 
contenta: ara ja podria estrenar el vestit de fallera i viure les falles des de dins d’una comissió. També 
per fi podria estar acompanyant i donant suport la seua amiga Sofia, que era la fallera major infantil 
de la falla. El somni es complia, ella ja era feliç! Els carrers de la ciutat eren envaïts per ninots, els casals 
s’omplien de xiquets i xiquetes, els petards i les xarangues se sentien per tot arreu… Les falles estaven 
vives i amb elles el somni d’Isabella!

De la mateixa manera que Isabella, la resta de xiquets i xiquetes de la comissió no havien pogut 
complir aquest somni, sobretot els màxims representants de cada falla, com els presidents i falleres 
majors infantils i que ara, per fi, l’anaven a poder complir. Sofia per fi seria la fallera major infantil de la 
falla! I això a Isabella també la feia molt feliç. Aquesta xiqueta, a la fi, va descobrir com eren les festes 
falleres. Va sentir el calor de la comissió, l’emoció de vestir-se de fallera i desfilar en l’ofrena, fer noves 
amistats... I amb la cremà de la falla, renàixer de les cendres per preparar el pròxim any faller.

Van passar els anys i aquesta xiqueta va anar creixent amb la il·lusió de se-
guir sent fallera. Aquesta il·lusió no es va apagar, sinó que per contra va 
anar lluint cada vegada més, fins que va aconseguir ser una gran fallera.

Les falles són il·lusió, diversió, alegria, llum i color, renàixer sempre 
de les cendres… Sentiments que a tots els xiquets i xiquetes falleres 
ens omplin quan arriba l’esperada setmana fallera. Sentiments que 
mai hem de perdre, encara que anem creixent.

   Visquen les falles!

El somni de ser fallera
María Solves Badía
 12 anys
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Els xiquets i xiquetes tenim somnis i desitjos diferents però els qui som fallers 
tenim alguns somnis molt especials, com portar el vestit faller més bonic, les pin-
tes, les arracades, perquè mira que les falleres estem boniques i la gent ens mira 
quan desfilem. Però quan somnie que arriben les falles, pense en unes falles gau-
dint de persones que només gaudim i passem amb elles temps durant els dies de 
falles, gaudir els recorreguts, l’ofrena, les cercaviles, tot això fa que siga fallera de 
cor, que les falles siguen una part de nosaltres.

El meu somni és gaudir i voler les falles tant com les vol el meu avi, perquè així 
segur que m’encantaran sempre.

Durant tot l’any tinc molts somnis: els meus amics, el meu voleibol, la meua 
família, les vacances, però sempre guarde un trosset per a les falles i sé i assegure 
que sempre serà així i em farà molt feliç. Això sí, quan s’acosta març i fins que aca-
ben les falles aqueix trosset es fa molt gran.

Així que quan acaben les falles, jo somie que cada vegada seran millors i po-
dré gaudir-les més i més, que és el que passa cada any. Els sentiments que es te-
nen per les falles són una de les millors sensacions que es poden imaginar.

El meu somni ara serà que molts xiquets i xiquetes puguen voler les falles com 
les vull jo, que no és poc, i sé que molts comparteixen aqueix somni amb mi.

Enguany estic disposada a complir el meu somni i a gaudir-lo amb totes les 
meues ganes, com sempre. M’he adonat escrivint que les falles ocupen més 

en mi del que jo creia.

I ja sabeu, visquen les falles!

Per totes les il·lusions i somnis que ens porten.

Les falles i jo
Inés Iborra Naval

12 anys
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Ja s’apropaven les festes que tant li agradaven a Pere. Ell era un xiquet que vivia a Xàtiva i sorprenia perquè 
tenia molta imaginació. Tanta que ell mateix, abans d’anar-se’n a dormir, s’imaginava els seus propis somnis. Li 
agradava tant fer açò que, després a la nit, somiava exactament el que havia imaginat. I clar, ja haureu pensat 
que Pere no era un xiquet qualsevol, era especial. Tenia habilitats que altres xiquets i xiquetes no en tenien.

Ell era el menut d’una família nombrosa que estava formada per sa mare Sara, son pare Josep, i els seus 
altres dos germans, Enric i Vicent. Pere mai havia parlat amb ningú d’aquestes habilitats que a ell tant li agrada-
ven i tan divertides li semblaven. Imaginar coses boniques i que després passaren en els somnis era meravellós!

Un fred divendres d’una nit de principi de març, al casalet faller, Pere estava jugant amb els seus germans 
i tingué una visió mentre mirava la paret repleta de fotografies de monuments que hi tenien exposada. Es va 
quedar esbalaït i espantat per allò que va veure: una imatge en què tots els monuments desapareixien... Però 
ho va deixar passar.

Així, l’endemà, com cada nit Pere va imaginar un nou somni, d’eixos que a ell li agradaven tant i amb els 
quals gaudia i es veia tan feliç mentre li entrava una dolça somnolència. Eixa mateixa nit  es va alçar d’un bot 
del llit, i corrent es va abocar a la finestra. No pareixia que hi haguera res estrany. Sols li va cridar l’atenció que 
no hi haguera ningú pel carrer, cosa que no era molt habitual en aquelles dates perquè encara no era massa 
tard i ja s’acostaven les falles.

Al matí, quan baixà a la cuina, amb ganes de prendre el desdejuni de bunyols amb xocolate calent que 
sempre li solia preparar l’àvia per aquesta època de l’any, s’adonà que no hi havia ningú a sa casa. Pere pensà 
que se n’havien anat al casal a esmorzar, ja que no hauria sigut la primera vegada que se n’anaven i ell es que-
dava dormint una estoneta més. Es va canviar de roba i va anar en direcció al casal. Quan va eixir de casa el que 
va veure el va deixar molt impactat i bocabadat. Els monuments fallers i la gent havien desaparegut en conjunt. 
De sobte, el primer que va pensar és que la nit d’abans alguna de les seues habilitats especials, per un motiu o 
per un altre, havien fallat i s’havia quedat atrapat en un dels seus altres somnis. Pere estava molt espantat per-
què sabia que el que passara en eixe somni, passaria també en la vida real. Moments després se li va aparéixer 
una miniflama vora als seus peus i, quan s’apagà, va vore un sobre amb una carta al seu interior. Aquella carta 
tan aterridora semblava anònima, però al final de tot estava firmada per un tal A.F. Pere, de seguida, va pensar 
que tot açò era obra de l’Anti-Falles. A.F era un ésser que per algun motiu odiava les falles i sols volia causar caos 
i malestar a la gent fallera. Tot li molestava, els carrers tallats, els sorolls, les multituds...

Després de llegir la carta, Pere va arribar a la conclusió que si ell mateix no somniava una altra vegada amb 
els monuments fallers, es quedaria a soles i sense falles, una de les seues festes favorites. Però AF no parava 
d’intervindre. Pere no va dubtar de les seues habilitats, que fins ara li havien funcionat i el va buscar. Quan el 
trobà li va proposar un repte: viure les falles des de dins. AF no volia saber res d’això, però Pere va insistir i li 
demanà que li donara una oportunitat.

Li va mostrar amb imatges monuments fallers fins a arribar a l’últim, el de la seua comissió. Estava esgotat, 
però en aquest monument era on més s’havia d’esforçar, ja que era el seu i hauria de quedar impol·lut i perfec-
te. Hauria de convèncer l’Anti-Falles, perquè si no ho feia, es quedarien sense falles per sempre.

Pere estava nerviós, però començà a mostrar-li tot allò que sempre havia adorat: l’entrega de premis, el 
recorregut, l’ofrena, la baixada de Sant Josep... Fins a arribar a l’últim moment, la cremà. Pere tenia passió i amor 
per les falles i, a poc a poc, s’adonà que a AF anava canviant-li la cara. Ja no pareixia tan molest. Aquelles 
coses que tant l’emprenyaven anaven convertint-se en secundàries. De sobte, l’Anti-Falles desa-
paregué i Pere obrí els ulls.

Baixà corrent a la cuina i va vore els seus germans desdejunant-se tran-
quil·lament. Ells li preguntaren per què estava tan agitat i nerviós. 
Pere va respondre: «Somnis inesperats...»

Somnis inesperats
Martina Valor Gozalbes

13 anys



Les falles
viscudes per mi

a República
Argentina

Jorge Nadal Pérez
13 anys
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Les falles, la millor setmana de l’any, quins nervis… Impacients esperem que arribe el 
moment. Però, sabeu què? Les falles són tot l’any, i nosaltres, els nens de la comissió de 
República Argentina, ho sabem ben bé.

Es pot dir, que comencem l’any en el mig any faller, quina manera més divertida de 
gaudir amb els companys de la falla i, a més a més, poder conéixer nens d’altres falles!

Arriba el dia de la proclamació i ens reunim tots al casal, amics, amigues fallers, millor 
dit, som una gran família. Ara si que puc dir que comença el millor de les falles.

Seguidament ja estem preparant la presentació. A mi és un dels actes que més 
m’agrada. Sempre que puc intente eixir en l’obreta de teatre i ràpidament canviar-me per 
a poder desfilar acompanyant alguna fallera.

Una vegada passem el Nadal, sí que ho tenim ja prop, vénen els actes de les disfresses, 
cavalcades, ral·li, ací ho passem d’allò més bé i som una comissió que li dediquem moltes 
hores a la planta baixa perquè, sobretot les cavalcades, isquen quasi perfectament.

Però una vegada entrem en el mes de març, mai voldria que aquest mes acabara: co-
mencem a freqüentar el casal quasi tots els dies, els meus amics i jo som uns especialistes 
tirant coets i ens encanta l’olor de pólvora.

I per fi arriba el 15 de març. És la plantà de la nostra falleta infantil, falleta que tant 
admirem i que intentem ajudar a plantar i que ens acompanyarà tots els dies de la gran 
setmana fallera al nostre barri.

Despertades, cercaviles, esmorzars al casal i dinars, tota la família de República Ar-
gentina junts, gaudint aquesta setmana. I com no recordar els grans actes de la setmana, 
entrega de premis, recorregut de falles, ofrena de flors i baixada de Sant Josep. Els meus 
amics i jo gaudim al màxim de tots els actes i fem presència vestits amb indumentària fa-
llera en ells.

Però arriba el dia 19 de març i són les 20.30 hores (el millor dia de l’any), dia en què 
acaben les nostres falles, però en realitat no es així... Sabeu per què? Perquè les falles mai 
acaben, ja que el dia 20 de març comencen les falles de l’any següent. Jo no podia deixar 
de mirar el nostre monument infantil, per a ell sí que hi havia una fi, a les 21.00 hores, és 
a dir, en un poc més de 30 minuts, una gran traca i un castell de focs d’artifici posarien fi 
a l’existència d’aquell monument, convertint-lo en un gran núvol de cendra i posant fi a 
la nostra gran setmana.

No podia deixar de mirar el monument perquè sentia tristor. No perquè la falla anara 
a cremar-se, sinó perquè hi havia un ninotet que m’agradava moltíssim i al qual cada dia 
de la setmana fallera havia anat a visitar, i jo dins de mi no volia que el cremaren. La nit 
d’abans fins i tot vaig aplegar a somiar que el donyet no es cremava i venia a ma casa per 
a estar sempre al meu costat, però la realitat era una altra i aquell donyet es va cremar a 
l’igual que la resta de la falla. Jo no podia parar de plorar perquè el meu somni no s’havia 
complit, però una vegada convertida tota la falla en cendra, el meu cor i la meua cara van 
tornar a somriure, prompte estaríem en les falles de l’any següent i no sé si serà el donyet 
dels meus somnis qui estarà al monument, però una altra falleta plantarem al carrer i gau-
direm al màxim com sempre ho fem.
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nostres



IL capO

iL cassetto

LA tradizione

I pizzini

allegorie scritte



prima allegorIa

ELS CAPOS



Il capo, la famiglia, la donna, la mamma...
—Io sono il capone della mafia, io sono il figlyo della mia mamma… —cantava alegrement Paolo mentre 

acabava de fer-se el nuc de la corbata mirant-se ben orgullós a l’espill.
Era un dia molt important per al clan dels Parisi i la seua imatge havia de ser digna del càrrec que os-

tentava, era el cap de la Cosa Nostra, il capo di tutti capi. Esperava reunir-se amb la Commissione o Cupola, 
organisme on es tracten qüestions rellevants i es dona solució als problemes. I el de hui ho era, era un pro-
blema i dels grossos.

—Paolo! —va exclamar Gina interrompent els cants del seu marit—. Amore, comencen a vindre els 
convidats. Ja estàs preparat?

—Sí, sí —va contestar Paolo arreglant-se el fi bigot que lluïa—, de seguida baixe. Com em veus?
—Molto bene amore! Estàs espectacular com sempre —li va contestar Gina amb un gran somriure.
Georgina Parisi, filla i neta de capos, fidel esposa de Paolo, dèsset anys casats i quatre fills. En ella es veu 

reflectida la importància del paper de les dones dins de l’organització. Grups tancats d’homes, però on 
són elles les que tenen cura de preservar les noves generacions. A més, ajuden els marits portant missat-
ges secrets, ocultant fugitius o quan algun capo és empresonat curen de mantenir el vincles. De vegades 
són les esposes els que continuen amb els negocis amb el mateix poder que tenia ell. No obstant això, 
alguna es resigna a la pressió masclista acatant amb submissió i silenci complir amb els perillosos vincles 
de sang on no s’admetien traïcions.

Les diferents famílies van acudint. Per als integrants de la Cosa Nostra, la família «no es toca», la tenen 
com envoltada dins d’una bombolla perfecta, sotmesa sempre a la voluntat del clan i fidel al seu destí. El 
rellotge de paret toca les dotze en punt del migdia, era l’hora acordada.

—Bé, ja sabeu el motiu pel qual estem ací reunits —va dir Paolo amb serietat dirigint-se al grup de 
capos—. Hem de prendre una difícil decisió. S’ha posat en perill el nostre codi d’honor, l’omertà, la nostra 
llei del silenci —anava augmentant el seu to de veu—, llei d’obligat compliment sense excepció. Sabem 
que està prohibit informar a altres persones sobre les nostres activitats i menys als estrangers eixos que 
cremen ninots al mig de les places, i per aquest motiu, la persona que els haja parlat de nosaltres ha de ser 
castigada —va acabar el seu parlament pegant un fort colp a la taula.

—Sí, sí, hem d’esbrinar qui de nosaltres els ha parlat a eixos desconeguts —comentaven la resta dels 
capos enfadats.

—Entre nosaltres hi ha un traïdor! —cridava enfadat Paolo—. I sobre ell caurà la pitjor pena possible. 
Qui de vosaltres ha sigut?

Es miraven els uns als altres culpant-se entre ells. Havien començat a parlar tots a la vegada i a cridar, 
arribant alguns d’ells a les mans. De sobte, s’obrí de colp la doble porta del saló i una velleta geperuda, fla-
ca i baixeta, vestida tota de negre amb els cabells blancs arreplegats en un monyo i subjectant-se amb un 
garrot, els mirava amb sorpresa. Tots giraren la vista cap a ella i un gran silenci es va fer.

—Mamma! —exclamà Paolo al cap d’uns segons—. Què fas ací? No hauries d’interrompre. Estem bus-
cant el traïdor!

—Paolino, fillet... Jo sóc eixa persona, però no soc traïdora i no entenc tan gran escàndol...
—Ai, mamma, què has fet?  —exclamà Paolo amb les mans al cap—. Per què has parlat de nosaltres?
—Perquè vaig veure en la televisió que en un lloc llunyà d’ací buscaven temes interessants. Resulta 

que planten uns monuments de cartró grans i preciosos pels carrers i cada any són de diferents temàti-
ques. Així que buscaven noves idees per fer els monuments d’enguany, i vaig pensar... Mira que bonic! I 
per què no sobre nosaltres? Som molt interessants. No creus fillet? —els capos la escoltaven amb silenci, la 
mamma era molt respectada i volguda per tots ells—. Llavors vaig cridar per donar-los la idea i contar-los 
algunes cosetes de la família... Però no em mireu així! —va exclamar amb un dolç somriure quan va veure 
la cara de bocabadats que posaven—. Imagineu-vos tota la nostra família representada en un monument 
gegant en mig d’un carrer, i a sota tot ple de gent mirant-nos embadalida i atònita. No vos sembla genial?

—Ai mamma mia... Què farem amb tu? —li digué Paolo, abraçant-la amb impotència però amb molta 
estima—. Sí, tens raó, mamma, segur que serà un monument magnífic...

—É la mamma! No passa res... —assentint amb el cap. 
Mesos després, la mamma i la Cupola dels capos viatjaren a les terres on plantaven monuments ge-

gants als carrers per veure’s convertits en ninots. Els va encisar.
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EL PODER ESGOTA... 
A QUI NO EL TÉ

La màfia és com es coneix el crim organitzat i associat preferentment a Itàlia, amb grans perso-
natges, que fins i tot han estat els protagonistes de films com El Padrí, que tenia com a gran mafiós 
Michael Corleone, qui controlava els assumptes més conflictius de la vella Nova York. Aquest capo, 
de segur que va tenir grans moments, alguns d’ells en què se sentiria el rei del món, uns altres en 
què sabia que totes les persones l’admirarien allà per on anara; però de segur que, en aquells temps 
de màfia, va tenir moments de dubtes, d’incerteses i, sobretot, d’esgotament, de voler deixar-ho 

tot i tornar a una vida, que tal vegada ja no po-
guera ser normal, però que al cap i a la fi, li perta-
nyia, perquè tal vegada, semble mentida o pare-
ga que no pot ser real, com deia una de les seues 
millors frases, «el poder esgota.... a qui no el té».

Aquest personatge té moltes similituds amb 
el càrrec que he ostentat durant els set anys que 
he estat al capdavant de la màfia de les falles xa-
tivines, ja que al principi tot sembla que res ni 
ningú impedirà que tu i les teues idees, junta-
ment amb els matons i matones, triomfeu. Fins 
i tot, arribes a imaginar-te, eixint per la porta 
gran, victorejat per la gent de les comissions i 
que, per descomptat, tanta és l’estima que sents 
per aquesta festa, que sempre vas a estar ma-
nant, que sempre vas a ser el mafiós més impor-
tant del col·lectiu i que cada any serà millor, que 
aniràs a poc a poc fent el teu camí gloriós i que 
quan acabe la teua etapa de poder, seràs la per-

Jesús González sarión

Expresident de Junta Local Fallera de Xàtiva
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sona que més entén el col·lectiu i que més estima aquesta festa. Però tot açò són imagi-
nacions que la ment et fa veure, per tal d’enganyar-te, perquè res del que has imaginat 
té a veure amb la realitat. 

Evidentment, com en cada començament, tot són il·lusions, ganes de treballar i, sobre-
tot, hores de la teua vida personal que deixes de costat per fer allò que tant estimes i que 
amb tantes ganes agafes. Els teus amics deixen de ser la colla que tenies de menut, per 
passar a ser uns autèntics desconeguts, ara el teu grup d’amics son eixe grup de mafio-
sos que estan al capdavant de les diferents comissions de la ciutat. Amb elles i ells, passes 
moltes més hores, que amb la teua pròpia família, passen a ser la teua primera prioritat i, 
per descomptat, vols que totes i tots estiguen contents, atés que si no ho fas podries eixir 
malparat en les cavalcades i per això et deixes la pell, per tal que no falte cap detall, per 
tal que tot estiga al seu gust, però a tu et sembla bé, estàs en els teus primers dies i me-
sos, pareix que aquell vell somni es farà realitat. Però de sobte les coses es compliquen 
amb el que menys podries imaginar, amb un fet que tal vegada no tenies controlat, i ací 
comences a adonar-te que aquest col·lectiu no et posarà les coses fàcils, que el teu temps 
de dedicació no és suficient per tal d’acontentar tothom i fas que la teua vida personal 
quede reduïda a sopars de Nadal i altres celebracions semblants, deixant ben clar als teus 
que davant un incident o un contratemps, hauràs d’eixir de cap a la teua casa, on t’espe-
rarà la teua colla per tal de resoldre el greu problema i, evidentment, sempre hi ha algun 
problema a solucionar i que no pot esperar, però la teua família sap que estàs fent allò 
que tant estimes i pel que tant has treballat i t’advertirà del perill que corres dedicant tant 
de temps a les falles. Però tu vius en el teu món particular i no fas cas dels seus consells, 
el més important per a tu és que el teu col·lectiu estiga controlat al cent per cent, però a 
poc a poc la flama de les falles va minvant al teu interior, el poder et va desgastant sense 
que te’n pugues adonar.

Cada any intentes millorar el que has fet l’any anterior, intentes que la gent quede con-
tenta pel que fas, sense oblidar que ho fas de forma desinteressada i cada 16 de març és 
quan et vénen a la ment totes aquestes idees. És un dia molt esperat pel col·lectiu, atés 
que és on es veuen els resultats per l’esforç de tot un any, però per a tu és un dels pitjors 
dies. Saps que hi ha un abans i un després, que una vegada el rellotge marque les 20 h, les 
cares d’alegria i de tristor aniran alternant-se segons qui arreplegue els tan anhelats esten-
dards, deixant ben clar en cada moment que tu ets el cap de la màfia, però que no tens res 
a veure amb el que determinades persones hagen fet. Però les teues explicacions no son 
validades: ets el capo i com a tal, ets el culpable principal i tal vegada ho acabes entenent, 
perquè al cap i a la fi aquest és un fet inherent al càrrec que ostentes i que no pots obviar, 
ni tan sols volent modificar el reglament. Has d’entendre que això es així i deixar passar els 
dies, perquè l’aigua torne al seu lloc.

El temps passa i, davant de cada contratemps, tu tan sols veus coses bones, però a poc 
a poc eixa flameta continua reduint-se. fins i tot fins arribar a pensar en aquell moment 
quan et ve a la ment el dia que decideixes presentar-te i te’n penedeixes una i altra ve-
gada i penses que tu no vols eixe càrrec, que tu vols gaudir amb la teua falla de la festa, 
però eixa xicoteta flama et fa tornar a la realitat i et fa veure que ha estat una mala època 
i, per això, en eixe moment l’únic que vols, es no veure més enllà i continuar treballant, 
però no saps que el més difícil està per vindre, perquè qui sap gestionar una pandèmia? 
Qui sap com fer que dos anys sense falles al carrer siguen el menys dolents possible? Da-
vant aquest fet et planteges moltes coses, et mires a l’espill i penses si és necessari seguir 
amb eixe estil de vida que tantes coses bones t’ha aportat, però que tantes altres t’ha lle-
vat; et pares a pensar que tenir el poder absolut del món de les falles implica tenir actes 
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tots els caps de setmana i molts dies al llarg de l’any, viatjar per tot arreu amb les teues 
falleres majors, conèixer moltíssima gent que té la mateixa malaltia fallera que tu, arribar 
a un casal i sentir-te valorat pel poder que tens, fins i tot et guarden els llocs més privile-
giats reservats per a autèntics mafiosos, dedicar hores i hores del teu dia a dia, de la teua 
feina, dels teus estudis. Però també que tot això ha d’arribar a la seua fi, per que el poder 
desgasta, i aquest és un càrrec que requereix estima, il·lusió i temps que tu ja no tens i no 
estàs disposat a perdre, que quan et sone el telèfon per fer-te veure que ets el millor i que 
has de continuar, et pares a pensar amb els ulls tancats en tot allò que has viscut, tot el 
que les falles han aportat a la teua vida personal, que en són moltes i molt bones coses, 
però que eixe poder desgasta, fins i tot, per fer-te pensar si vols continuar sent faller, vols 
deixar de viure la setmana gran, prefereixes estar a l’altra punta del món.

Perquè en aquest càrrec, el temps et fa veure que una de les coses més importants és 
que la línia entre l’èxit i el fracàs és molt fina i que pots passar a la història per haver passat 
de ser un bon mafiós a ser una persona avorrida i esgotada en molt poc de temps, que 
aquesta màfia necessita nous rostres, nova gent amb ganes de fer noves coses, gent que 
el poder encara no l’ha desgastat, que la seua estima per les falles està intacta, però que 
de ben segur el temps acabarà esgotant-lo. Tu ara necessites tornar a les teues arrels, tor-
nar a estimar la festa i, sobretot, recuperar la teua vida personal, el temps amb els teus.

Amb tot, puc dir que després de set anys sent el cap de la màfia, el poder desgasta... 
fins i tot a qui no el té.

Moltes gràcies a la comissió de la Falla República Argentina per deixar-me formar part 
del seu llibret.
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EXPERIÈNCIES
PRESIDENCIALS
grans capos
ENTREVISTES

UNA DOTZENA DE PREGUNTES
PER A DUES MITGES DOTZENES DE RESPOSTES

1- Quants anys vau estar en la presidència? Consecutius? 
En diferents períodes? Quins?

2- Per què vau optar a la presidència de la falla?

3- En aquell moment pensàveu que estaríeu tants anys?

4- Quins actes destacaríeu del vostre període? N’afegiríeu 
algun altre que no estava?

5- Quins actes han desaparegut? Els recuperaríeu?

6- Quins actes que no existeixen creieu que es podrien fer 
o quins actes que estan millor no fer-se?

7- Creieu que el càrrec esgota? Per què?

8- La presidència dóna algun poder? I rellevància social?

9- Digueu conseqüències positives i negatives del càrrec.

10- En acabar, va augmentar la llista d’amics o d’enemics?

11- Per què ho vau deixar?

12- Tornaríeu a ser?
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PePe BarBerà GozalBes    
President Falla República Argentina

1- Vaig estar de president vint-i-sis anys, tots 
ells consecutius. Des de l’any 1969 fins al 1995 amb 
Carmen Martínez Folch de fallera major. L’any 1972 
vam constituir la comissió infantil.

2- Després de dimitir el president d’aquell any, 
que era Vicent Soler, jo, que estava de vicepresident 
i ja em feia càrrec de moltes de les tasques de la fa-
lla, em vaig decidir a ser el president.

3- Mai no m’ho haguera imaginat. Jo dimitia 
cada any, però no em deixaven. Fins i tot en l’exerci-
ci 1971-72 em vaig plantejar deixar la presidència en incorporar-se gent nova, molt jove; entre 
ells l’actual president Ximo Banyuls, que tenien la intenció de crear una nova falla al barri, la qual 
cosa no va anar endavant i acabaren incorporant-se a República Argentina.

4- Les cavalcades. Aquest acte era un dels que més gaudia preparant-lo. No eren com les 
d’ara, abans es posava major interés a l’hora de confeccionar els grups i la sàtira. Encara que avui 
hi ha més mitjans, no es cuida com es cuidava, no vull dir que avui estiguen malament, sols que 
la manera d’encarar-ho és distinta.

Tots els actes estan bé, tal vegada el sopar del mig any que abans no es feia, ha estat encer-
tat incorporar-lo al programa. Destacar també, sense ser un acte, la millora que es va aconseguir 
en els llibrets on la nostra comissió es va convertir en un referent i exemple a seguir.

5- No han desaparegut molts dels que ja estaven i el cert és que alguns s’han millorat com 
la crida o el sopar de germanor, que és la transformació del sopar que es feia en homenatge a la 
dona del faller, atés que les dones no participaven activament en la falla com ho fan ara.

6- Crec que el que hi ha està bé, però tot es pot millorar, com pot ser el recorregut faller, en 
què s’hauria de replantejar la seua forma de festejar-lo.

7- Després de vint-i-sis anys, què vols que diga? Que cansa molt, però que l’assaboreixes vi-
vint la festa des de dins. Clar que esgota. S’ha de pensar que el president està en tots els embo-
lics: reunions de junta i comissió, buscant i contractant artista, organitzant cadascun dels actes i 
buscar diners i col·laboradors... i quasi tot passa per les teues mans, encara que he d’agrair tota 
l’ajuda de la gent que ha estat al meu costat aquests anys.

8- Sí, perquè gràcies a això eres conegut en la societat, per a bé o per a mal. Et relaciones 
amb molta gent i fas moltes amistats. En realitat, el que et dóna més capacitat de poder és l’ex-
periència dels anys de president, és ella la que t’atorga el coneixement sobre el funcionament 
de la festa i en això jo em manejava molt bé. El càrrec en si no serveix de molt si no acumules 
les vivències que t’aporten els anys. Així i tot, a mi m’han atorgat més poder del que he tingut 
reialment.

9- Com he dit abans la millor conseqüència és els amistats que fas i la gent que arribes a 
conèixer. Com a negatives que has de dedicar la major part del teu temps a la falla, deixant de 
costat alguna altra.
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10- Pel meu caràcter, tinc els mateixos amics i enemics que abans, amb la diferència que ara 
ja ens hem fet majors i no cal enfrontar-nos, millor compartir records viscuts, que en són molts. 
Jo necessitaria el llibre per a mi sols per contar el miler d’anècdotes que tinc guardades. Però qui 
vulga conéixer que pregunte.

11- Bona pregunta. Perquè estava cansat de sentir a la gent dir «Este tio no se’n va mai».

12- No, ara ja no, tal vegada uns anys enrere encara m’ho haguera plantejat. Però pense 
que segones parts mai no foren bones.

rafa TaenGua fasanar   
President Plaça del Mercat

1- 24 anys. El 1992 i 1993, el 1998 i 1999 i del 
2002 al 2023 consecutius.

2- En aquell moment la gent que hi havia es va 
cansar i van volver posar gent més jove i amb noves 
idees.

3- La veritat, no creia que en serien tants.

4- Bé, vam tindre uns bons anys en presenta-
cions i carrosses, així com alguns primers premis de 
falla en diverses seccions i es va fer a poc a poc bon 
ambient faller. També es va pujar el cens faller de la 
comissió, es va celebrar el 50é aniversari i és hui una falla estable.

5- Pense que estan bé ara per ara.

6- Els que hi ha, estan bé, sols caldria millorar-los.

7- Sí, és normal, tens molta pressió i és difícil fer-ho bé per a tots.

8- Una mica sí, ja que ets el representant d’un col·lectiu molt nombrós i la cara visible front 
al públic i la resta de la gent.

9- Positives, la gent que coneixes i els dies bons que tens; i negatives que hi ha vegades 
que has de prendre decisions que no cauen bé per a tots.

10- Esta pregunta és bona. La d’amics, per una banda puja i algun va baixar. I en quant a 
enemics, espere no tindre’n.

11- Ja estava molt de temps i també per motius laborals i familiars, que no em deixaven tant 
de temps per a la falla.

12-  Mai es pot dir que no, però de moment cal descansar una temporada.



MaruJa orTolà i MoranT  
Presidenta Falla Ferroviària

1- Van ser onze anys consecutius com a presi-
denta, mes quatre anys que duc després formant 
part de la Junta Gestora. Per tant, presidenta de 
l’exercici 2008/2009 al 2018/2019. 

2- Em vaig presentar per voluntat pròpia, des-
prés que m’animara la gent de la falla a ser-ho.

3- No pensava jo, la veritat, que duraria tant de 
temps en el càrrec. Ni en somnis ho podia imaginar.

4- A mi de les falles m’agrada tot, mai he pen-
sat en llevar res. Com a molt ho hauríem de millorar. 
Més que els actes, el que m’agrada és estar a la falla en els moments en què estem allí fent feina 
i gaudint entre amics.

5- Ha desaparegut el ral·li faller com a tal. M’agradaria que tornara a existir, però com el 
d’abans, amb cotxes ben treballats i disfresses elaborades i originals.

6- No crec que siga moment de crear actes nous, a no ser que no impliquen treballar. La 
gent hui en dia no vol fer res. És lamentable, però es així. Sobre actes a eliminar, no crec que siga 
necessari, encara que és indiscutible que s’ha de millorar el recorregut a les falles.

7- El càrrec cansa, i molt. (Ho diu amb un somriure. Diu que cansa, però ella continua en la 
Gestora...)

8- Crec que poder com a tal, no en dóna. I rellevància social, tampoc, però sí que se m’ha 
vist reconeguda la feina. Això sí.

9- Positiu, el fet de poder conèixer gent de totes les falles i haver-hi fet amics. Negatiu, que 
implica molta feina.

10- En parts iguals. (Riu)

11- Ho vaig deixar perquè duia massa anys i estava cansada. Necessitava ajuda.

12- Ni boja! (Riu)
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José Manuel BeneT i Vicedo

President Falla Benlloch - Alexandre VI

1- Vaig ser president de Benlloch en tres perío-
des: del 1993 al 1998, un parell d’anys després i du-
rant dos anys més i, finalment, en les Falles de 2009. 
També vaig ocupar una altra presidència, la de la 
Junta Local Fallera, en les Falles de l’any 2000 i les 
de 2001.

2- De la falla vaig voler ser president perquè 
era jove i no pensava massa les coses. I tenia ganes 
de fer canvis en la falla.

El cas de la Junta Local Fallera va ser diferent. 
En acabar el període de l’executiva anterior, en veure que no hi havia candidats i que s’havien 
fet molts canvis i millores que pensava s’havien de mantenir, em vaig decidir a presentar-me.

3- No, en la falla pensava que duraria menys del que vaig estar.

4- Més que els actes ben fets del meu període de presidència, destaque sempre la relació 
amb la gent. Tots sabíem que estàvem en l’executiva per a treballar i així ho féiem.

5- Les setmanes culturals que es feien. No jornades culturals. Amb xerrades, exposicions, 
viatges per a infantils, minimascletades…

6- Actes a reformular, sens dubte la volta a les falles. Que considere que seria millor fent-se 
de manera independent i evitant el col·lapse de la ciutat i la imatge que es dóna.

7- El càrrec no cansa. Però és molest. Perquè estàs per a treballar lliurement i hi ha qui es 
pensa que estàs a sou per fer-li la feina als altres.

8- No en dóna. I qui es pense que dóna poder, millor que es retire del càrrec perquè no 
aprofita per a ell.

9- Les conseqüències positives, òbviament les amistats forjades. Pel que fa a les negati-
ves, que hi ha prou gent que es pren les decisions a mal, com si foren personals.

10- Augmentaren els amics. Enemics, en tinc els mateixos que tenia i tampoc m’importa.

11- Perquè ja havia passat el meu període. Es va fer el que pensàvem que havíem de fer i 
després d’això ho vaig deixar.

12- No. Mai he pensat seriosament tornar a ser president de la Junta Local Fallera. De la fa-
lla sí que ho vaig pensar i per això vaig tornar a ser president el 2009.
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Capo di tutti
i capi

Qualsevol festa popular i multitudinària, com és el cas de la festa fallera, requereix d’una orga-
nització on s’involucren diferents entitats que col·laboren conjuntament i amb harmonia i d’una 
estructuració i actuació regulada, que en aquest cas, són els estatuts fallers aprovats per totes les 
parts implicades.

Però, per arribar a aquesta situació hagueren de passar molts anys, ja que, en un principi, com 
totes les festes que naixen espontàniament del poble, és caòtica i l’única estructura la conformen 
els veïns per a l’ocasió.

Posteriorment, va organitzant-se i es constitueixen comissions falleres, fins que es fan tan nom-
broses que cal organitzar-les creant juntes que l’organitzen i la col·laboració de les autoritats, inte-
ressades en totes les coses que tenen èxit, encara que són les últimes en pujar-se al carro.

El camí no ha sigut fàcil, ni continua sent senzill mantenir-se i progressar en la festa, puix con-
formar diferents sensibilitats és força complicat, i com passa en la política hi ha de tot, conserva-
dors i tradicionalistes, front renovadors i progressistes. I per complicar-ho més, cal afegir les desa-
vinences entre les comissions o entre les persones i addicionar als qui sempre estan en l’oposició, 
i aconseguir un equilibri entre tots és un triomf.

La trajectòria correguda per les falles des del principi fins l’actualitat ha estat plena d’entre-
bancs, el que no ha impedit que s’haja convertit en una gran festa reconeguda com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat. Tot un orgull!

L’èxit de les falles radica en ser una festa multidisciplinar: popular, social i cultural, però al ma-
teix temps, no cal menystenir la competitivitat pels premis al monument, llibret, crítica... o de 
les activitats falleres. I aquesta rivalitat ha contribuït a engrandir la festa. Però possiblement, en 
aquesta competència tan positiva tinga l’origen l’antigermanor fallera, que encara que s’amaga, 
existeix.

Les falles s’han convertit en un fenomen de masses i amb gran multitud d’activitats, que com 
deien abans, requereixen d’una direcció i estructura adaptable i àgil a les necessitats del mo-
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ment. Per la qual cosa, triar les persones que l’han de dirigir ha de ser un exercici d’ho-
nestedat i no corporatiu, perquè el seu tarannà es manifestarà en la festa.

Relacionar diferents idees, paraules, associacions o qualssevol altres coses, no és difi-
cultós, ja que sempre trobarem algun element que sembla igual o paregut, encara que 
no tinguen res a veure. Posem per exemple que volem relacionar dues entitats, i ja que 
estem parlant de la direcció de la festa de les falles, una seria la Junta Local Fallera i una 
altra que no tinga res en comú amb ella, com és la Màfia, per cert, lema aquest any de 
la falla. I vull deixar clar que no tenen cap de ressemblança, puix la primera és una or-
ganització legal i democràtica per ennoblir una festa i l’altra és una banda criminal. La 
primera cosa que ens ve al cap és pensar, quina barbaritat! Però si es busquen analo-
gies, es troben. Com el cas de la polisèmia dels conceptes de les paraules falla i màfia.

El concepte màfia és polisèmic, perquè si en un principi era una organització només 
italiana, hui la utilització ultrapassa el seu origen i el seu significat específic i ha sigut uti-
litzat per qualificar i descriure expressions de la delinqüència organitzada. Així mateix, 
és polisèmic el concepte falla per la quantitat de significats que té: ritual de foc, nucli 
social, element artístic, expressió de cultura popular... I el que un primer moment parei-
xia una heretgia relacionar la falla amb la màfia, com s’ha vist, comparteixen conceptes.

Si mirem els valors per al crim organitzat: honor, amistat, violència, omertà (llei del 
silenci) i revenja, es veu que la festa josefina en pot compartir algun, encara que els seus 
valors són radicalment antagònics, ja que és democràtica, solidària i pacífica; és art, pro-
grés i tradició; és oberta, popular i inclusiva; és passió, respecte i tolerància, qualitats 
que singularitzen els valencians. I com es pot comprovar, per exemple, front al poder 
de la llei del silenci mafiosa està el poder popular de la denúncia en la crítica fallera per 
provocar canvis socials.
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Així mateix, si seguim buscant més afinitats, ens trobaríem amb l’estructura entre 
ambdues organitzacions, sempre des de la distància i permeteu-me aplicar la ficció. To-
tes dues tenen una direcció centralitzada i jeràrquica i s’ordenen per unes regles; en el 
cas de la màfia, un codi d’honor, i en el de les falles, per un estatut. Així mateix, la Cosa 
Nostra té un llenguatge particular i la falla, una llengua.

Seria una estructura encapçalada pel don o padrino, que és el cap de la família no 
parental, que en les falles vindria a ser el president de la Junta Executiva de la Junta Lo-
cal Fallera. Continuant en la jerarquia, estaria el sottocapo, que és el sota cap i mà dreta, 
que vindrien a ser els components de la Junta Executiva de la Junta Local Fallera. Poste-
riorment estaria el consigliere, que és l’assessor i conseller, que vindria a ser la junta de 
presidents. Tot seguit estaria el caporegime o capo, dirigent d’un grup de soldats i serien 
els presidents de les comissions falleres. I al final de la piràmide està el soldato, que seri-
en els fallers.

Però sense oblidar-nos que il capo di tutti i capi seria el batle de la ciutat i president 
nat de la Junta Local Fallera.
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El poder dels
lobbies fallers

L’arribada de l’esquerra a l’Ajuntament de València l’any 2015 va visualitzar el poder i la influència d’uns deter-
minats actors associatius dintre del món de les Falles, especialment durant el període de Pere Fuset, de Compro-
mís i membre del món de la festa gran del cap i casal valencià, al capdavant de la regidoria de Cultura Festiva. Un 
d’aquests actors fou la Interagrupació, qui aixopluga el 90% de les comissions falleres. Junt amb la Federació de 
Falles d’Especial, s’erigeix en el lobby amb més ascendència i notorietat a l’univers social de les Falles.

L’olor de pólvora s’havia inserit en els milers i milers de nassos de les persones que poblaven la plaça de 
l’Ajuntament de València. El sòl feia poc que havia deixat de tremolar després d’una banda simfònica de co-
ets, la qual havia fet vibrar les orelles i els sentiments d’aquells amb un cor conquerit per les Falles. La gent 
havia aplaudit satisfeta, contenta per una altra jornada d’espectacle pirotècnic mentre dibuixaven una X 
roja a la casella del calendari mental, esperant l’adveniment dels dies més intensos de la festivitat mare de la 
capital valenciana i de poblacions d’arreu del territori valencià, com ara Xàtiva, Sagunt o Alzira.

L’aleshores regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, de Compromís i amb currículum fester a les Falles, ob-
servava la finalització d’aquella mascletada després d’haver experimentat d’ençà que va assumir responsa-
bilitat governamental diverses sessions de pirotècnia política en els òrgans d’influència de les associacions 
falleres. Fuset s’havia vist assenyalat per determinats dirigents fallers per qüestions com ara les normes or-
togràfiques del valencià i el rebuig municipal a l’escriptura anticientífica de la llengua en publicacions de 
la festa. Qualsevol detall que poguera suscitar polèmica en ambients conservadors i tradicionalistes havia 
estat emprat per a cremar al regidor sense cap possibilitat que acabara amb un indult abans de la nit de foc 
i flama fallera. Aquests sectors connectats amb el blaverisme i amb el PP havien impulsat, fins i tot, una re-
cusació del representant de la coalició d’estricta obediència valenciana.

La campanya contra Fuset d’aquests cercles fallers havia visualitzat la influència, ascendència mediàtica 
i poder de la Interagrupació de Falles dintre del món social de la festa gran de la capital del País Valencià. 
Aquesta federació mare, que aixopluga prop del 90% de les comissions falleres, havia nascut amb la idea de 
sumar el potencial de les diferents agrupacions falleres i guanyar, d'aquesta manera, capacitat d’incidència 
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econòmica i, per descomptat, política. És cert que, d’entrada, es va concebre com a una mena de 
central de compres, com a una mena de societat mancomunada per negociar patrocinis. Les di-
verses agrupacions falleres havien acordat integrar-se en una associació més gran per aconseguir 
millors condicions quan havien d’adquirir productes per a la festa, com puguen ser, per exemple, 
refrescos. Amb una lògica d’economia d’escala, s’obtenia un millor preu si compraven tots junts 
que fent-ho cada u per separat.

A les motivacions econòmiques, però, van sumar-se prompte, segons les fonts consultades, 
les intencions d’exercir d’una mena de contrapoder a l’Ajuntament de València. Independent-
ment del signe polític que governara la corporació municipal, la Interagrupació volia erigir-se 
en l’actor principal amb el qual haguera de negociar l’administració municipal, influir tant com 
es poguera en tots aquells aspectes de la festa. O dit d’una altra manera: tenir veu, vot i capaci-
tat per determinar el desenvolupament de les Falles. Una de les etapes més prolífiques, segons 
apunten diferents veus falleres, fou quan José Monforte, un històric de la festa que va faltar l’any 
2003, va ocupar la presidència de la Interagrupació de Falles. En aquells temps, hi havia bona col-
laboració amb l’aleshores regidor Alfonso Grau, qui després ascendiria en el PP fins a convertir-se 
com a vicealcalde en mà dreta de Rita Barberá. L’ocàs polític de Grau vindria del bracet de la seua 
presumpta implicació en diversos escàndols de suborns i operacions urbanístiques sota sospita.

En la vida de la Interagrupació, tanmateix, no foren tot flors i violes, ni tampoc etapes d’es-
plendor. També va passar per moments de simple existència, d’estar al costat del poder munici-
pal del PP sense demostrar la seua vitalitat com a organisme federatiu amb capacitat de reunir 
a bona part del teixit faller de la ciutat de València. La seua tornada a l’esfera pública i mediàtica 
amb vigor fou, com hem apuntat adés, amb l’accés de l’esquerra al consistori del cap i casal del 
País Valencià, quan Compromís va entrar com a força dirigent de l’àrea encarregada de gestionar 
les festes locals.
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Amb el canvi de govern a la capital valenciana, la Interagrupació agafaria el rol d’entitat de 
contrapoder. Aquesta capacitat d’influència fou possible, i de manera paradoxal, perquè Fuset va 
donar-los veu al principi del seu mandat, fins i tot integrant-los en espais de participació que el PP 
no els havia atorgat. Fou l’error fatal del llavors regidor de Cultura Festiva. No debades, la Intera-
grupació estava controlada aleshores per elements antivalencianistes i de nostàlgia blavera, els 
quals no li ho posarien gens fàcil a l’equip municipal. Al contrari, es generaria qualsevol polèmica 
per aconseguir la renúncia del responsable municipal de Falles, un fet que, en cas que s’haguera 
produït, hauria exercit d’avís del seu poder.

L’exemple paradigmàtic de les coordenades polítiques de la Interagrupació l’encarnava Jesús 
Hernández Motes, aleshores president de l’entitat fallera. Hernández Motes mai va dissimular la 
seua proximitat ideològica amb els reductes anticientífics envers el valencià, com ara Lo Rat Pe-
nat, i, fins i tot, amb els cercles més extremistes. Aquest dirigent faller, no debades, va participar 
de la contramanifestació que va impulsar l’extrema dreta valenciana contra la tradicional marxa 
cívica de l’esquerra política, sindical i civil del País Valencià durant la vesprada del 9 d’Octubre. 
Aquella manifestació de l’any 2017 va estar marcada per les agressions de diferents grupuscles 
feixistes. La justícia valenciana, de fet, ha processat quasi una trentena de persones per aquells 
incidents, entre els quals destaca el cronista faller Pepe Herrero.

La Interagrupació va emprendre un pols contra l’Ajuntament de València governat aleshores 
per Compromís, PSPV i València en Comú, una confluència de la qual participava Podem, a tra-
vés de canals com ara l’assemblea de presidents, un òrgan on el regidor Fuset s’enfrontava cada 
mes a la fúria de desenes i desenes de líders fallers en aquest espai, en teoria, de participació i 
avaluació de les entitats festives envers la gestió del consistori, però convertit, a voltes, d’acord 
amb les fonts consultades, en una mena d’altaveu de la denominada aristocràcia fallera, la qual 
estaria conformada per unes quaranta persones lligades en diferents graus a la Interagrupació i 
amb capacitat per imposar les seues opinions dintre del món faller sobre qualsevol temàtica que 
afecta la celebració gran de València. L’òrgan ha estat, a més, una caixa de ressonància dels re-
ductes blavers. Encara més, pràcticament l’únic espai on ostenten avui dia certa influència social.

La Interagrupació, com a xarxa fallera amb capacitat per marcar l’agenda dintre dels espais 
mediàtics de la festa i generadora de discursos sobre l’evolució de les Falles, atès la seua aparició 
constant en els mitjans de comunicacions de l’univers faller, va estar rere les principals campanyes 
contra Fuset, evidentment de la mà de les terminals blaveres de la festa com ara Lo Rat Penat o el 
Cassal Bernat i Baldoví. Aquella primera legislatura va ser una demostració de força contínua, de 
deixar palès qui atresorava realment el poder a les Falles, tot i que el govern recaiguera en mans 
de les forces progressistes. La campanya llençada llavors connectava amb certes estratègies co-
municatives de la dreta radical, com ara considerar il·legítims als responsables municipals, ni ac-
ceptar que foren fallers de debò.

Aquest full de ruta va realitzar-se amb la complicitat, com hem comentat i és important fer-
ne cinc cèntims més, dels altaveus mediàtics del món faller. Es tracta de xicotetes publicacions, 
d’emissores amb estructures menudes que, de manera aparent, no gaudeixen de massa incidèn-
cia, però que compten amb una penetració gens menyspreable a l’univers de les Falles. De manera 
majoritària, aquests mitjans de comunicació combreguen amb una visió conservadora i tradicional 
de la festa més destacada de la capital del País Valencià, i, en conseqüència, són bel·ligerants con-
tra les òptiques més progressistes o que propugnen aires renovadors.

El paper de la Interagrupació va canviar a partir de l’any 2019, quan l’entitat fallera va escollir 
un nou president amb un tarannà més dialogant moderat. Arran d’aquest gir a la direcció, el lob-
by faller va mostrar una cara més negociadora i menys combativa, allunyada de qüestions políti-
ques. El canvi de rumb, a més, va estar afavorit per l’adveniment de la pandèmia de la COVID-19 i, 
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especialment, per l’arribada a la regidoria de Cultura Festiva de Carlos Galiana, també de Compro-
mís i amb millors connexions amb els cercles tradicionals de les Falles. Galiana, de fet, ha atorgat 
un rol protagonista a la Interagrupació, la qual cosa s’ha mostrat en la seua presència quan cal 
discutir qualsevol qüestió de la festa gran de València.

En aquest desgel de les relacions entre la regidoria i la Interagrupació, influeix, al seu torn, la 
diferent concepció entre Galiana i Fuset del càrrec de regidor. Mentre Fuset feia un paper de re-
gidor de Festes, Galiana ha estat vist per aquests sectors fallers com a un president de Falla que 
ocupa la responsabilitat de l’àrea de Cultura Festiva. Una visió amb matisos del món de les Falles, 
dintre del projecte de Compromís per a la festa, que desperta més simpaties entre els grups de 
poder i d’influència d’una festivitat que l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura va declarar l’any 2021 com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

L’altre gran grup de pressió del món de les Falles, especialment per concentrar les comissions 
falleres amb més potencial econòmic, és la Federació de Falles d’Especial. A diferència de la Inte-
ragrupació, la qual pretén influir en cada decisió sobre el desenvolupament de la festa, siga en la 
indumentària o en qualsevol altra possible modificació, la Federació de Falles d’Especial compta 
amb menys pretensions d’organitzar la celebració gran del cap i casal valencià. El seu objectiu, de 
fet, és defensar els seus interessos i a través d’aquesta unió obtenir ingressos econòmic extra, en 
la mateixa línia d’altres federacions falleres, com la de Primera A.

«Hi ha un abisme molt gran entre la realitat de la Federació de Primera A i la Federació de Fa-
lles d'Especial i la resta. És com si comparem, fent un símil futbolístic, la Lliga de Campions i l'anti-
ga segona B. El seu poder, per tant, resideix en la seua capacitat econòmica», descriu una veu ben 
coneixedora d’un món faller amb actors que ostenten una ascendència fonamental i decisiva a la 
festa icònica de València i d’altres viles del territori, com ara Xàtiva. Tota una mena de lobbies que 
les administracions locals tenen força complicat no tenir en compte les seues consideracions. El 
poder fàctic de les Falles
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LA FAMIGLIA
FAMÍLIES PER CONVICCIÓ

Família. Una bonica paraula que pot englobar diferents conceptes depenent del punt de vista 
en què l’analitzem. 

Etimològicament el terme família procedeix del llatí. És una paraula derivada de famŭlus, que 
significa ‘servent, esclau’. El terme va obrir el seu camp semàntic per incloure també l’esposa i des-
cendents, a qui legalment pertanyien. El vocable família era equivalent a patrimoni i incloïa no sols 
els parents sinó també els servents de la casa de l’amo.

Amb el pas del temps, la paraula ha anat evolucionant i, si busquem en l’actualitat família en 
el diccionari, trobarem que és «un conjunt de persones unides per llaços de parentiu o legals, que 
solen conviure i tenen un projecte de vida comú».

És normal pensar que una família es compon de pares, mares, filles, fills i altres persones com 
avis, oncles, ties, cosins, cosines, etc.,perquè així és com a la majoria ens ho han ensenyat. Però, per 
a anomenar-se família, cal tenir la mateixa sang? És necessari tenir algun lligam legal? En el segle xxi 
podríem definir el concepte de família com a una estructura social que es construeix a partir d’un 
procés que genera vincles de consanguinitat, però també d’afinitat entre els seus membres. I dins 
d’aquesta relació d’afinitat és on estarien incloses les famílies de què parlarem tot seguit.

Podríem posar desenes d’exemples en què no cal tindre ni la mateixa sang ni cap vincle legal 
per a considerar-se d’una família, encara que això sí, sols de forma suposada, perquè no consta en 
cap lloc que ho siga. Parlarem en aquest escrit de dues d’elles. Seguint el fil conductor del llibre co-
neixerem la família mafiosa i la família fallera, que són molt distintes però a la vegada amb algunes 
semblances. Membres de totes dues han manifestat més d’una vegada sentir-se com en una família 
quan parlen de l’organització o l’associació a què pertanyen.

Començarem coneixent algunes característiques de la família mafiosa. La màfia és un grup de 
diverses famílies unides per béns comuns i dirigides per un capo, en què totes juntes manifesten 
que formen una gran família.

sandra faura
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Es regeix per una cupola, organisme on estan els capos de cada clan per prendre junts 
les decisions sobre qüestions importants, el que han de fer i solucionar els problemes.

Per als seus membres, la família és intocable i solen sentir-se orgullosos de pertànyer a 
una d’elles. «Mai digues el que penses a ningú que no siga de la família», li va dir don Vito 
Corleone al seu fill Sonny en la pel·lícula d’El Padrí. La màfia és un negoci familiar que es 
dedica a l’organització criminal i defensen interessos econòmics sobrepassant el que està 
establert per la llei. Per això és tan important que les famílies guarden silenci sobre tot el 
que hi passa dins.

La figura de la mamma, la matriarca, segueix sent molt forta dins de la màfia siciliana. 
Des de sempre, han sigut elles qui han transmés de generació en generació els valors ma-
fiosos, les tradicions de l’organització, el respecte per la família, la venjança i la prohibició 
de cooperar amb la justícia.

Les dones de la Cosa Nostra tenen un major protagonisme dins del clan, l’organització 
les accepta per poder mantenir la seua estructura criminal quan els marits són empreso-
nats i són elles qui han de traure el negoci delictiu endavant. Altres hi continuen simple-
ment per por, no és fàcil apartar-se del nucli mafiós, especialment si tenen descendència, 
i són molt poques les que decideixen trencar la llei del silenci, anomenada omertà, perquè 
les que ho fan, ho paguen molt car, fins i tot amb la pròpia vida.

No obstant tot això, en general els membres dels diferents clans familiars consideren 
que tots junts formen una gran família, on la fidelitat i la lleialtat entre ells és un vincle 
d’honor.

Algunes d’aquestes característiques de la família mafiosa, com la forma d’organitza-
ció dins del grup o la transmissió dels costums i tradicions de generació en generació són 
molt semblants als que veurem en la família fallera. Passem ara a analitzar alguns dels 
seus hàbits i comportaments.

Una comissió fallera és un conjunt de persones en què moltes d’elles són realment 
família, unides per l’estima a una festa i guiades per un president o presidenta. Les falles 
es governen per una Junta Local Fallera que és l’organisme que regula i coordina, junt als 
presidents i presidentes de cada comissió, la festa de las Falles en cada població.

Al contrari del que molta gent pensa, les Falles no són sols festa, són alguna cosa més 
que monuments, indumentària, música i pólvora. Són amistats, sentiments, faena, com-
promisos, il·lusions, dedicació, celebracions, família...

La majoria dels fallers i falleres que formen una comissió es coneixen des de sempre. 
És gent que en un moment determinat arriba a la teua vida perquè comparteix la matei-
xa passió que tu. Les falles són unió per damunt d’idees o creences. Amistats que, a poc a 
poc, esdevenen família.

El paper dels progenitors és important per transmetre l’estima per la festa i tot el que 
la falla els ha donat i ensenyat, així que quan naix un nadó, ràpidament és apuntat al cens 
de la comissió, augmentant així la família fallera. I probablement farà les seues primeres 
passes al casal, envoltat de la seua segona família que el veurà créixer i li ensenyarà a per-
cebre eixa coseta que porten per dins anomenada el sentiment faller.

Totes les famílies que viuen les Falles desitgen que la tradició continue de generació 
en generació. No hi ha res que agrade més a uns pares fallers que veure els seus fills i fi-
lles gaudir de les Falles com abans van fer ells i ho continuen fent. Xicotetes famílies que 
conformen una gran família.

El cor de la festa està al casal, que és com la segona casa. Ací s’ajunten durant tot l’any, 
perquè la falla també té eixe component social de reunir la família fallera. Persones dis-
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posades a treballar per una mateixa il·lusió, que de vegades potser no estan d’acord en 
tot, però dialoguen i treballen pel mateix objectiu, el benestar de la falla. Cadascú, amb la 
seua personalitat i habilitats, aporta el que millor sap fer, i com a bons familiars, s’ajuden 
uns als altres per desenvolupar totes les faenes que s’han de realitzar, que no són poques.

Els components d’una comissió comparteixen moltes coses, no sols l’estima per la fes-
ta i les tradicions. Comparteixen les ganes i la il·lusió per tot el que es fa. Comparteixen 
moltes hores de feina i dedicació perquè tot estiga preparat quan arribe el moment. Car-
rosses, cavalcades, llibret, monuments, música, pólvora, menjars i tot el que és necessari 
per poder gaudir bé de la festa. Comparteixen celebracions, emocions i vivències. Com-
parteixen el compromís amb la cultura, la igualtat i la diversitat. Comparteixen la setmana 
fallera, quan passen moltes hores junts gaudint dels diferents actes que tant han esperat. 
I així durant anys. Per tots aquests motius i més, podem considerar els components de la 
comissió com una família, són persones amb què han crescut i han compartit molts mo-
ments al llarg de la vida, de bons i de dolents, i a poc a poc eixes persones que primer van 
ser amics, han esdevingut familiars.

És pràcticament impossible no associar la falla amb la paraula família, perquè definiti-
vament, les falles són una gran família amb els mateixos interessos.

Tothom són falla i tothom són família. És una forma d’entendre la vida però que no tot 
el món comprén.

En definitiva, tant la màfia com les falles són grups de persones que encara que no 
porten la mateixa sang, ni tinguen vincles legals; comparteixen interessos, lluiten pels 
mateixos objectius, passem temps junts i els agrada considerar-se família. I per què no? 
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Sóc fallera des de fa 33 anys, de la 
comissió Abu Masaifa, quasi des dels 
seus inicis, ininterrompudament.

Des que estava en la comissió in-
fantil ja comence a ser participativa 
en tot el que poguera inventar-se en 
la comissió. Vaig tenir la gran sort de 
viure l’època d’Abu en què la comis-
sió infantil era molt nombrosa i els 
caps de setmana passàvem les hores 
al casal, ballant, jugant, cantant.. Vaig 
ser fallera major infantil l’any 2000 i 
fallera major infantil del foc el 2001, 
càrrec que encara es mantenia.

Una vegada finalitzat els meus 
regnats, passe a pertànyer a la co-
missió adulta, on comence a ostentar 
diferents càrrecs: delegada de barra, 
loteries de Nadal, ajudar en cavalca-
des… Vaig ser fallera major de la co-
missió l’any 2013. Després d’aquest, 
assumisc el càrrec de secretària de la comissió, fins l’any 2016, en què passe a pertànyer 
a la Junta Local Fallera de Xàtiva, on també assumisc el càrrec de secretària d’aquesta 
fins l’any 2022, i en l’actualitat passe a ser la presidenta de la Junta Local Fallera.

Ser presidenta de la Junta Local Fallera no era el meu propòsit ni molt menys. Junt 
als meus companys de l’executiva, sí que era la broma que podia sortir, però mai res 
en ferm.

De tots és sabuda la sèrie d’esdeveniments ocorreguda per tal que jo arribara on 
estic ara: el càrrec de presidència quedà desert i vaig quedar jo com a secretària en 
funcions I per què no? Al capdavall, em vaig decidir a fer el pas i assumir aquest càrrec.

Sóc de l’opinió que en la vida les coses passen per algun motiu, i per què no? Igual 
era el moment,  de fer aquest pas endavant i mostrar el que puc aportar al món faller.

Celia
Gorrita i Albiñana
PresidenTa de la JunTa local fallera de XàTiVa
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Dir que he arribat al màxim dins del món faller crec que és massa, sobretot perquè 
sols tinc 35 anys. Espere durar molts anys més podent aportar i ajudant en tot el pos-
sible, fent la nostra festa més gran si cap. Reconec que arribar a ostentar el càrrec de la 
presidència de tot el col·lectiu és difícil de superar, però cada exercici nou és un repte 
de superació de l’anterior.

Sóc la primera dona de la història fallera xativina a exercir aquest càrrec. Fàcil? Di-
fícil? Pense que igual: vivim en una era de canvis i d’acceptacions, el la qual trobe que 
som catalogats com a persones i no com a sexes. Si és cert que com a dona, algunes 
expressions, algunes paraules escoltes que, si fóra home, de segur que no tindrien ca-
buda, però em considere una dona segura de mi mateixa, cabal, i amb la fortalesa de 
no donar més importància de la que té. Tampoc tinc la necessitat de demostrar res que 
no pertoque, el que vull fer palés és que no importa qui ocupe una posició, el que im-
porta és l’aportació.

Parlant de la paritat, des de fa alguns anys i tirant d’hemeroteca, l’executiva de la 
Junta Local Fallera crec que ha evolucionat molt en este punt, ja que són tants homes 
com dones les que en formen part. De la mateixa manera que les comissions falleres 
de la ciutat, pense que com he dit abans, busquem gent amb il·lusió, ganes de treballar 
i dedicació, sense vore sexes.

He de dir que les meues relacions amb les juntes locals d’altres poblacions van co-
mençar fa anys i hi he conegut tan presidents com presidentes. Si és cert que passar a 
ser presidenta va un causar una mica d’enrenou, però contentíssims tots que fóra una 
cara coneguda i ja familiar. Respecte a les meues companyes presidentes, sí que solem 
fer eixa xarradeta en encontres de poblacions, però he de dir que som tots junts un 
equip que ens ajudem en el necessari i ens aportem el que podem, ajudant uns als al-
tres sense distincions i on fem grans amistats.

La meua executiva està formada per tretze persones als quals mai em canse d’agrair-
los que estiguin al meu costat. Recorde la primera reunió que vaig fer amb ells, quan 
els vaig dir que ací ningú estava per damunt de ningú. Que volia un equip actiu, on tot 
ens ho poguérem contar, on tot es decidia entre tots, on ens reuniríem moltes nits al 
museu per sopar, xarrar i fer família. Sóc del parer que quan algú està a gust en un lloc, 
la feina es fàcil i agraïda i crec que és un fet que estem aconseguint. Em sent recolzada 
per ells al 100%, sent el seu calor en tot el que fem i veig que se senten partícips de tot, 
i a mi personalment m’enorgulleix.

Parlar del futur com a presidenta de la Junta Local Fallera a hores d’ara és compli-
cat, vivim al dia, els començaments sempre són laboriosos, sols pense en aquest exer-
cici, en complir les metes, en gaudir i fer gaudir d’un gran exercici i el dia 20 de març 
començar amb nous reptes de cara al 2024. Pensar si tinc futur o no al càrrec, mentre 
tingues ganes i il·lusió, forces i iniciativa, el futur està assegurat.

Respecte a les relacions amb la Junta Central Fallera, crec que a hores d’ara no hi ha 
distinció entre ser home o dona, estem tots ja acostumats a veure dones que ostenten 
càrrecs importants i personalment, tinc l’avantatge que ja tenia relació amb ells per ser 
secretària de la Junta Local Fallera de Xàtiva. Si hi ha cap distinció, jo no l’he viscuda en 
el tracte amb ells.

Pense que Xàtiva sí que podria fer una federació, però primer caldria canviar els es-
tatuts per tal de fer-ho com cal. Xàtiva és suficientment gran i amb el potencial neces-
sari per a poder crear una federació. Si volguérem ho podríem fer.
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Tres situacions…
una mateixa dona

Les Falles estan en permanent evolució. Les últimes dècades el paper de la dona en aquestes 
ha canviat per complet i nosaltres ens hem convertit en part fonamental de la festa. Eixa part que 
no és només representativa, sinó decisiva. Fins no fa molt, no podíem entrar a les reunions, i les 
decisions no eren nostres. Érem simples florers.

En l’actualitat tot això ha canviat. Ara mateix podria assegurar que no hi ha cap comissió de la 
ciutat de Xàtiva que no tinga una dona en la seua junta directiva. I, com no, el paper de nosaltres 
com a mandatàries d’una falla és una cosa que no es tracta d’un assumpte rar, sinó que és part de 
l’evolució del món faller i quasi una premissa.

La veritat que puc estar orgullosa de pertànyer a una comissió, la Falla Sant Jaume, que ha 
comptat amb la primera dona presidenta de falla de la història de la ciutat. Va ser l’any 2001 quan 
Ascen Torresano recollia el testimoni del seu marit i es convertia així en la primera presidenta. 
Ara ho veiem com una cosa normal, però en aquells temps recorde que va ser una cosa inaudita, 
però també va ajudar altres dones a fer el pas en ferm.

Tenint un antecedent com el d’Ascen, no és d’estranyar que per a aquelles falleres que hem 
estat sempre compromeses i al capdavant de diversos càrrecs en la comissió, arribara un mo-
ment en què férem el pas per a  poder presidir-la.

El meu torn va ser en 2019 quan vaig assumir, al costat d’Iván, Aitor i Mayra, ser membre de 
la Junta Gestora de la Falla. Va ser un gran any. El suport que vam tindre al llarg de tot eixe exer-
cici mai arribarem a agrair-ho. I, també pense, que va ser una via perquè en l’actualitat, Mayra 
(l’actual presidenta de la comissió) haja pogut fer un pas al capdavant i presidir ella sola la nostra 
comissió.

El poder crec que no el forma la raó de sexe, per ser dona o home, sinó que ho fan les perso-
nes. I aquest punt hauria de ser present en cada moment, perquè no per ser dona o home po-
dràs aconseguir més o menys en el teu mandat. Encara que també cal dir que hi ha dones que 
tenen l’energia i el coratge d’arriscar i tirar cap avant amb més força, per allò que sempre ens ha 
costat més.

María BelTrán

Regidora  de Falles i Gran Teatre
Ajuntament de Xàtiva



92

Eixe 2019 em va donar experiència i sobretot capacitat per a afrontar el que dos me-
sos després d’aquelles falles anava a ocórrer en les eleccions municipals de maig.

Quan vaig obtindre la meua acta de regidora en l’Ajuntament de Xàtiva i vàrem co-
mençar les converses amb l’alcalde de la ciutat per a un possible enteniment per a po-
der governar, ho tenia clar: volia assumir la delegació de Falles. Ho he comptat ja en al-
guna ocasió que vaig ser jo qui es va presentar voluntària per a agafar la regidoria que 
per a mi sempre s’havia subestimat. I era el moment de fer per les Falles, de fer un pas 
més a Xàtiva. 

I així ho he intentat fer al llarg d’aquests últims quatre anys. És complicat bregar amb 
tanta gent, arribar a acords amb persones que no pensen igual que tu, però al final sem-
pre he dit que el sentiment faller s’ha de viure i aquells que el vivim arribem a enten-
dre’ns. Arribem a un punt de connexió que fa que existisca eixa germanor fallera de la 
qual tant als fallers ens agrada presumir.

Estar al capdavant d’un dels càrrecs públics més importants de les Falles de Xàtiva 
acollona, però la força, el sentiment, el voler fer bé les coses i la gran responsabilitat que 
suposa, fa que una dona com jo (compromesa des de sempre amb el món faller) mire 
cap avant amb decisió i pensant que és capaç de canviar, encara que només siga una 
mica per millorar la millor festa que tenim tots els valencians.

Tampoc diré que tot haja sigut bonic (que la gran majoria us puc assegurar que sí), 
perquè també he passat moments dolents, crítics i fins i tot de voler tirar la tovallola; 
però el meu sentiment per aquesta festa mai m’ho permetria. El compromís adquirit el 
juny de 2019 quan vaig assumir aquesta competència fa que mire cap avant amb molta 
força i sobretot pensant en el bé comú per la nostra festa.

No seré jo qui jutge el meu treball al llarg d’aquesta legislatura, perquè això crec que 
els toca als fallers i falleres de la ciutat de Xàtiva; però el que sí que diré és que m’he 
sentit molt volguda i recolzada per persones que han estat sempre al meu costat, però 
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també per aquelles que he tingut l’honor i el plaer de conèixer aquest últim temps. Re-
corde el meu primer acte públic en el qual vaig prendre la paraula com a regidora. Les 
meues paraules van ser clares: sóc María Beltrán, fallera i encara que assumisca aquest 
càrrec continuaré sent María Beltrán. Aqueixa premissa sí que puc dir que l’he complida, 
perquè un càrrec no t’ha de canviar i jo continue sent la mateixa d’aquell dia, i per això 
sí que em sent orgullosa amb mi mateixa.

Aquest 2023 m’ofereix una vivència molt diferent al costat de les Falles de Xàtiva i, so-
bretot, al costat de la meua comissió. Al llarg de tota la meua trajectòria fallera he anat 
veient com amigues, conegudes, falleres de la meua comissió o d’unes altres, han anat 
complint el seu somni de convertir-se en les màximes representants de la ciutat o de la 
seua comissió. Aquest també era el meu somni; i enguany per fi, he pogut fer-lo realitat.

Es tracta d’un càrrec, com tots coneixeu, representatiu cap a la meua falla. Hi ha ha-
gut controvèrsia davant això, però sempre he tingut les idees molt clares i, arriscant-me 
a les crítiques, vaig decidir fer el que sentia. Es va dir fins i tot que podria afavorir la 
meua comissió per ser fallera major. Encara no entenc com. Qui ho sàpia, li agrairé que 
m’ho explique.

El que sí que sé és que la meua decisió de ser fallera major no té res a veure amb que 
jo continue la meua gestió i el meu treball com a regidora de Falles, és al marge. Perquè, 
com anava a deixar de costat les falles de la ciutat, i el treball que des de l’Ajuntament 
realitzem per aquest càrrec tan anhelat. Perquè no és ni serà així. Una cosa no lleva l’al-
tra. I ostentar tots dos càrrecs és possible: ho estic fent; i també dir que és compatible. 

I ara em pregunte, què em queda per gaudir de les falles de la meua ciutat? Doncs 
bé, mai se sap… El que sí que sé és que continuaré treballant per les Falles de Xàtiva, 
intentant millorar-les, i ho faré com a dona i amb el cap ben alt. Què oferirà el 2024? Tot 
està per vindre, segur que ho farem amb les mateixes ganes que fins ara, perquè tenim 
la sort de treballar, gaudir i estimar la millor festa del món: les Falles.



SECONDA allegorIa

IL CASSETTO



Money, money, money...

Pantalons estrets i acampanats per sota del genoll, mocador de colors lligat al coll, 
barret de mariner, botes blanques, jaqueta de pana, tatuatges, navalla... Així vestien els 
pinxos de barri napolitans de meitat segle xix. Els agradava que els conegueren com i 
guappi, era el moment de deixar de ser uns macarres més per evolucionar en una altra 
cosa; per a ser la Cosa Nostra.

Aquest era Giuseppe, l’avi de Julieta la italiana, una prostituta amb qui vaig compartir 
casa i llit alguns anys, néta d’aquell emigrant italià. Julieta va haver de morir prompte per 
patir una despietada malaltia; encara que, dies abans em va regalar el diari del seu avi, en 
el qual es descrivia com recaptaven calés mitjançant extorsió, prostitució, venda d’estupe-
faents i la venda d’alcohol il·legal i com transformar els diners bruts en blancs mitjançant 
casinos, cabarets, perruqueries, restaurants, el patrocini de cantants i actors, entre altres 
maneres.

I jo soc Pep, el Jossepe de malnom i amb vuit anys ja vaig robar la motocicleta del meu 
veí; en la meua pubertat portava les butxaques plenes de marihuana, de tabac; venia al-
cohol furtat a supermercats i dirigia la meua banda de lladres en complir els vint. No vaig 
anar a l’escola, és a dir, em van fer fora d’ella, però trampejant vaig guanyar molta pasta 
per a la família i ara, cinquanta-dos anys més tard, em proposava pegar el meu últim cop.

Un matí, mentre se’m temperava el café, el titular de la premsa anunciava la proclama-
ció de fallers majors per a aquell any i en titulars es destacava: «Aquesta festa és una cosa 
nostra, molt estimada».

Cosa Nostra? El meu cervell, més ràpid que el que dura una traca a esclatar recordà el 
diari de Giuseppe. Aportant diners frescos i exigint favors deguts, vaig aconseguir la pre-
sidència d’una petita comissió fallera.

Seguint les notes, primer vaig implantar el pizzo, impost d’extorsió als comerciants del 
barri; després, un tribut especial i obligatori als membres de la comissió. No el podien re-
butjar! Vaig contractar un duo de cantants de cabaret comptabilitzant pel doble del seu 
preu, igual que amb samarretes, mocadors i altres estris. Em vaig fer amb alcohol del do-
lent, passat per bo i la compra de dècims de loteria premiats per blanquejar. La resta de 
qüestions festives, per la meua malaptesa a entendre aquesta festa, ho vaig deixar en 
mans del Cassetto, el tresorer i comptable de la comissió.

«Va tutto bene. Non c’è problema», em va dir il Cassetto el catorze de març i el vint, l’en-
demà del meu sant patró, vaig revisar el llibre de comptes.

Mamma mia! Allà tenia el meu cactus a la butxaca!

D. Esposito, tresorer des de feia cinquanta-tres anys, aprofitant-se dels encàrrecs que el 
vaig consentir, va contractar un monument faller de 300.000 euros, va liquidar un deute 
històric de 20.000 euros pel lloguer del casal i una xaranga de 15.000 més. Punt i a part va 
ser el cost de llibret, millor m’ho guarde.

Tots els premis pels quals es podia apostar se’ls va guanyar la falla: premi especial al 
monument, al llibret, al ninot, la cavalcada...

La demanda interposada contra la comissió va ser contestada pel jutge amb un:                 
«Fallers! Què esperaves?» Guapets són! A l’altra torna.
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SOTA, CAVALL I REI

Nàixer; nàixer és el moment més important de la nostra vida, venim al món... però, a què venim al 
món? A menjar-nos-el? A fer coses grans? A passar per ací com qui no vol? Però, s’han parat a pensar 
els nostres progenitors si nosaltres hi volíem vindre? S’han parat a pensar si volem ser elle, ella o ell? 
Són preguntes que ni ells mateixos s’han plantejat abans de fer-ho possible... Ells egoistament ja han 
decidit per nosaltres... No em cap el menor dubte que sempre des de la més bona intenció i el seu 
voler evolucionar i créixer per a tindre una família com a parella o com a pare o mare monoparental: 
aquesta és la seua intenció, que no és quelcom malintencionada.

Bé, doncs com anava dient-vos, d’aquesta manera apleguem tothom al món. Aleshores també 
quedaria dir i, per què a les xiquetes i no als xiquets se’ls posen arracades? Amb quina finalitat? No 
podem deixar quelcom que decidisquen ells mateixos...

Anem creixent i anem tenint diverses etapes de creixement intencionadament que ens van do-
nant unes certes qualitats per a desenvolupar-nos pels rierals de la vida...

De xicotets anem fent amistats, coneixent xiquets/es tant homogenis com heterogenis normal-
ment a l’escola, normalment a l’esplai del patí... Però el que més ens condiciona i el que ens mode-
la com a ser humans (personetes) és pertànyer a un grup, en el meu cas pertànyer a una associació 
cultural. Millor dit el que més ens agrada als xativins són les falles, no em pregunteu per què. Però 
pertànyer a una associació fallera a Xàtiva és com ser d’un equip de futbol, portes la teua associació 
a les venes i mai pots ser d’una altra diferent. Doncs bé, jo vaig començar el meu recorregut faller en 
la comissió Murta-Maravall, a la qual no sé els anys que vaig pertànyer, llevat que vaig anar creixent i 
als set o huit anys em vaig apuntar a la meua actual comissió i en la que espere faltar. Mentre anava 
creixent i fent amistats en la nostra comissió, creixíem sota el regnat d’un president que ens feia estar 
a tots més rectes que una estral; pareixia la màfia russa, en cada acte havíem de traure el banderí, no 
hi havia discussió possible, el seu dit dictava sentència sense poder especular. En aquesta etapa vaig 
descobrir que des de ben xiquet ens manen i mai tenim raó.

En l’etapa de l’adolescència, on crec que en més o menys mesura tots ens hem topat amb el típic 
gallet de la classe. Sense anar més lluny, en la nostra classe teníem un d’eixos que ens agafava l’entrepà 
perquè els diners de l’entrepà que li donava sa mare preferia gastar-se’ls en tabac. Va ser una etapa on 
em vaig adonar que volia dir ser un adolescent amb mitja mullada... Mentre tot açò passava nosaltres 
anàvem creixent en una comissió que sens dubte ens inculcava uns bons valors, ens ha fet créixer tots 
units en els moments roïns, en definitiva, ens ha donat una gran família on poder compartir-ho tot... 
En aquests anys d’incertitud va aplegar una gran crisi que va col·lapsar el país i de la qual, en certa 
manera, encara no hem eixit. Pareix que el neguit que ens empresona estiga immers sempre en una 
mateixa etapa, tot el que ens ha esdevingut han sigut grans crisis, pareix que estem empresonats, to-
talment immersos en una mateixa època d’austeritat de la qual no hem eixit i, com és d’esperar, a la 
gran festa del nostre benvolgut país també li aplega la crisi, des de la COVID-19, quan es va paralitzar 
tot, fins al dia de hui, en què les malaurades pujades d’interessos per part dels nostres governants a 
Europa també ens afecten de manera més que directa, els preus del petroli que no paraven de pujar 
i de manera més que conscient feien pujar els preus de tots els productes de la cistella de la compra 
que pareix que no, però clar que afecta a totes les associacions falleres... Sense vindre al cas, de sobte 
hem passat de tindre un bon estómac amb un superàvit o amb un bon matalàs financer per a poder 
pal·liar qualsevol moment de vaques primes, a veure com se n’ha anat tot aquest matalàs i s’ha hagut 
de refer de sobte un poc el paradigma de com poder sufragar totes les despeses d’un any faller. Crec 
que per a tots els presidents està sent una vertadera calamitat, un mal de cap que no deixa dormir... 

lluís cuenca cordoBés
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Volem un cadafal magnífic, una festa extraordinària, uns concertets que ens deixen boca-
badats, per descomptat per a tots els que ens agrada el menjar, sóc fan de l’arròs al forn, 
volem que estiga tot bo i de llocs que siguen d’una o dues estrelles Michelín mínim. Enca-
ra recorde els anys que ens portaven l’arròs al forn del Genovés, hi havia guerres internes 
per les pilotes, encara sort que com he dit abans som una gran família que sap compartir.

Doncs bé, he descobert que per a poder recaptar diners utilitzen iniciatives les quals 
tenen molta acceptació perquè són molt divertides.

Per indagar he anat a moltes d’aquestes iniciatives, ben bé se’ls podria dir festes, perdó 
grans festes, que organitzen moltes d’aquestes comissions per traure un poc de rèdit. A la 
fi, no deixen de ser excuses molt bones per divertir-se i fer pinya. Per què no em direu que 
es trauen molts diners? Doncs, per pocs o molts que siguen, el que fan és un acte social 
on ens reunim i gaudim.

Hi ha comissions que tenen formes molt originals de recaptar diners: no recorde l’any 
que la comissió Joan Ramon Jiménez va començar de sobte a organitzar la caga del/la 
burro/a. Va ser magnífica la iniciativa i de segur que amb un gran resultat, a la fi, calia espe-
rar que cagara i en el numeret que ho feia es guanyava la barbaritat de cinc-cents euros, 
ara tot amenitzat amb un dinar i orquestra.

Altres comissions treballen i cooperen en equip durant uns dies en la fira de Xàtiva. 
Encara recorde els anys en què la Pampa estava en actiu, eren fires molt desficaciades on 
ens divertíem en quantitat i treballàvem de valent. Hui en dia, la nostra comissió ha canvi-
at la Pampa del reial de la Fira per l’esmorzar del dia de les curses de motos, un altre gran 
esdeveniment a Xàtiva.

També hi ha altres formes de recaptar diners, de forma subtil, sense adonar-nos. Re-
corde aquests anys en què ens feien pagar una rifa (impost revolucionari), que pràctica-
ment ningú venia i per la qual hi havia discrepància en les reunions, però que, al cap i a la 
fi, tots acabàvem pagant. No obstant això, hi havien formats de recaptar diners per part 
de moltes associacions que no tenien en compte la butxaca del faller. Com, per exemple, 
tanques i panells publicitaris, o les grans fires de cotxes amb tota una posada en escena al 
voltant del nostre cadafal, molt enginyós perquè també de forma involuntària la llum que 
il·luminava els cotxes de vesprada-nit feien relluir el nostre monument.

En la meua comissió, la República Argentina, fa alguns anys que ja fem algunes festes 
que ara us descriuré. Crec que han fet un bon màrqueting perquè, a la fi, aquestes festes 
no existien i de sobte la bona acceptació ha fet que al cap de l’any deixen una gran suma 
de diners que fan que amb un gran esforç tot siga recompensat.

Com deia, nosaltres tenim diverses iniciatives d’aquestes ben marcades en el calendari 
i, si no estan marcades, ens les inventem per ajuntar-nos i fer un dia de falla. Entre aquestes 
festes que són de temàtica diversa, des de la típica festa eivissenca fins a la festa de Sant Fer-
mí, passant per la festa del Rocio i la dels enamorats. Totes elles tenen una temàtica diferent 
i, a cadascuna d’elles anem vestits segons l’ocasió de la festa, encara que el menjar sempre 
és el mateix, seria hora d’anar canviant un poc el llom amb allioli i els llagostins cuits.

Ara, el que no canvie és la forma en què vénen totes aquestes festes: fan un cartell di-
vulgador i tots a fer grup per a poder assistir, preu popular: díhuit euros, a part els cuba-
tes, arrodoniu per l’amor de deu que ha pujat tot i amb aquests preus probablement no 
cobrim ni costos.

Això sí, hi ha un moment en aquests dinars que és còmic, com de pel·lícula dels 90, és el 
moment de compra de tiquets. Aquest moment és únic i digne de descriure. Es forma una 
filera al voltant d’una taula allargada a un dels racons del casalet, però compte, que pot por-
tar a engany la compra de tiquets. És un moment únic en què comprem tiquets per a poder 
gaudir de la festa i fer guanyar uns pocs euros a la comissió.

Tenim un seguit de treballadores altruistes que, organitzades d’una forma magistral, 
com si foren de la Cosa nostra, fan que cues extenses, que en qualsevol lloc tardaries algu-
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na que altra estoneta en poder agafar el teu tiquet i anar a la barra i demanar, siguen del 
més ràpid i gracioses possibles. Són moments únics els que es formen en aquestes cues 
en xarrades molt diverses que, sens dubte, no tenen cap sentit ni van enlloc, encara que 
volem arreglar el món. Imagineu-vos que els polítics feren el mateix, açò seria un caos. 
Hi ha una conversa que es va orquestrar en una d’aquestes cues, recorde el moment que 
m’ho van contar com si fora ahir...

Evarist: Ie! Què demanem? Jo m’agafe tres tiquets de cubates i un parell de colpets.
BatistE: Jo crec que igual que tu, i si fa falta després n’agafe més.
Evarist: Ie! Una cosa. A tu t’apleguen els mails de la falla?
BatistE: Sí, ja fa una temporada que vaig donar el meu correu i m’apleguen tots, alguns 

d’una importància rellevant.
Evarist: Doncs jo estic esperant-ne un en concret.
BatistE: Quin?
Evarist: El que envia Emili en què s’obri el termini per a fallera major a la falla.
BatistE: I això per què?
Evarist: Doncs perquè procediré a enviar la meua candidatura.
BatistE: La teua candidatura a fallera major de la comissió?
Evarist: Sí, per què no?
BatistE: Home, perquè no té sentit. De totes les barbaritats que es diuen en aquesta cua, 

la teua sens dubte s’emporta el primer premi.
Evarist: Clar que té sentit, hem evolucionat com a societat, per què no podem trencar els 

estereotips que hi ha en les festes de la nostra terra?
BatistE: Crec que estic d’acord amb tu. Anem a fer-nos uns colpets de cassalla per a cele-

brar aquesta nova iniciativa.
A la fi, a Xàtiva, les diferents comissions han sabut en aquests anys pal·liar de la millor 

manera possible aquestes situacions de desequilibri pressupostari que han hagut de patir. 
Aquesta situació ha tret a col·lació els qui volen la nostra festa, els qui lluiten per ella, la seua 
imaginació per poder recaptar diners d’una forma curiosa. Tothom estarà d’acord amb mi 
que el futur de les nostres benvolgudes falles estan salvaguardades amb tot el que fan de 
manera voluntària tota la gent que treballa i es desviu per elles. Sens dubte que hi haurà 
més iniciatives d’aquestes per pal·liar les distintes desavinences que de segur vindran en el 
futur, però de moment gaudim de la setmana més bonica que hi ha en el calendari anual.
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IMPACTE ECONÒMIC 
DE LES FALLES EN ELS 
COMPTES MUNICIPALS

Les Falles de Xàtiva suposen una activitat extraordinària en els carrers de la nostra ciutat, amb re-
percussió en diferents serveis municipals com ara neteja viària, recollida de residus o serveis de policia 
local. L’Ajuntament col·labora facilitant l’ús, seguretat i neteja dels espais públics i fent una aportació 
econòmica anual a la Junta Local Fallera.

Respecte a les tasques de neteja viària i ges-
tió de residus, l’Ajuntament realitza un esforç es-
pecial cada any amb l’arribada de les Falles.

Com exemple, l’any 2022 en Falles:

1. Es van repartir 2500 gots reutilitzables entre les 
comissions falleres.

2. Es va proporcionar un contenidor groc de 360 
litres a cada comissió per a facilitar el tractament 
d’envasos lleugers.

3. Es va col·locar un contenidor d’ús exclusiu per a 
cada casal, identificat.

4. Es van col·locar cinc papereres als voltants de 
cada monument faller.

5. Es va organitzar un dispositiu especial de nete-
ja de castells, mascletades, actes fallers i entorns 
de casals fallers i monuments.

iGnacio reiG

Regidor  d’Hisenda,  Obres  i  Seguretat Ciutadana
Ajuntament  de  Xàtiva



6. Es va reforçar la zona d’Albereda on 
es dispara diàriament la mascletà 
amb contenidors de papereres i con-
tenidors de recollida de vidre.

7. Respecte a la cremà, es va realitzar 
el dispositiu especial de cada 19 de 
març, des de les 23.00 h fins les 08.00 
h. del dia 20.

En el dispositiu especial de la cremà 
2022 van participar aproximadament 
60 operaris organitzats en tres grups. 
Cada grup disposa d’una agranadora, 
pala retroexcavadora, camió banyera, camió caixa oberta i equips de neteja amb aigua, així 
com treballadors realitzant tasques manuals de raspallar i agranar. Un vehicle d’inspecció co-
ordinava les possibles incidències que sorgeixen al llarg de la nit de la cremà.

La relació de papereres i contenidors danyats durant les falles de 2022 és:

• 8 papereres.

• 1 contenidor de residus sòlids urbans (RSU).
• 



Respecte a la quantitat de RSU, el 2022 es van arreplegar 186.420 Kg en total. Suposa un 
lleuger increment d’un 3% aproximadament respecte al 2019.

A més a més, s’organitza la neteja especial de la Cavalcada del Ninot, la Cavalcada del Ni-
not Infantil i el Ral·li Faller, amb mitjans mecànics i humans.

La participació econòmica de l’Ajuntament es realitza mitjançant una aportació anual a la 
Junta Local Fallera, subvenció que ha anat pujant gradualment al llarg dels anys.

2013 2016 2019 2021 2022 2023

APORTACIÓ A J.L.F. (€) 80000 90000 90000 90000 100000 100000

INVERSIONS (€) 50000 0 0 55000 58000 0

DESPESA CORRENT (€) 30000 33000 33000 38000 38000 38000

NETEJA (€) 37700 37700 37700 37700 37700 43300

TOTAL (€) 197700 160700 160700 220700 233700 181300

El imports relatius a inversió reflecteixen la despesa realitzada en el Museu Faller, propie-
tat municipal però gestió mixta amb la Junta Local Fallera.

Algunes partides del programa Reactivem Xàtiva 2020-2021 es van dedicar a sectors fa-
llers afectats per la COVID-19, atés que l’impacte de la pandèmia va ser devastador per a ar-
tistes fallers, indumentaristes, pirotècnics o floristes.

Algunes regidories han aprovat premis econòmics per activitats inclusives o mediam-
bientals. Són imports menuts.

L’Ajuntament destina la Brigada de Serveis Municipals al muntatge d’alguns esdeveni-
ments, escenaris, tanques etc. i reforça alguns serveis policials i de protecció civil. És difícil 
quantificar aquesta despesa, ja que es realitza amb recursos propis.

Respecte al servei de bombers, l’Ajuntament de Xàtiva aporta al Consorci Provincial de 
Bombers 180.000 euros cada any per tots els conceptes, inclosa la nit de la cremà. La col·la-
boració de parcs de bombers d’altres comarques és gratuïta.

En definitiva, en relació als recursos anuals, la festa de les Falles no suposa una despesa 
econòmica excessiva per a l’Ajuntament. Es pot afirmar que la festa «se la paguen els fallers» 
i que, en comparança amb la Fira de Xàtiva, el festival Nits al Castell o, últimament, la Fira Bor-
ja, el seu impacte econòmic en la ciutat és molt positiu, amb un retorn important a la ciutat 
sobre la despesa feta.

L’activitat econòmica derivada de les Falles és molt diversa i beneficia molts sectors i molt 
diferents. La celebració en el mes de març ajuda a desestacionalitzar un sector, el turístic, que 
necessita atractius fora de la temporada alta.

En la meua opinió, l’activitat econòmica generada per la festa fallera fa que la despesa 
pública realitzada estiga sobradament justificada.
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Les Falles de Xàtiva i 
la Policia Local

Com tots els anys, la Policia Local de Xàtiva té marcats dos serveis com especials per la gran va-
rietat d’actes i la nombrosa gent que hi participa. Aquest actes són, sens dubte, la Fira d’Agost i la 
setmana de Falles.

La setmana de Falles, la Policia Local la viu intensament, per la quantitat d’efectius de què ha de 
disposar per cadascun dels actes que s’hi realitzen, per fer serveis de prevenció i de seguretat ciu-
tadana, tant per als fallers com per als milers de turistes que ens visiten.

En primer lloc, dins de les tasques de prevenció, cal destacar la labor realitzada en els centre 
educatius, on tots els anys el nostre departament d’educació realitza la campanya de Pirotècnia 
Recreativa Escolar. Aquesta campanya va especialment dirigida a l’alumnat de tots els centres edu-
catius de Xàtiva, que cursen els seus estudis en 3r, 4t, 5é i 6é de primària, i té l’objectiu de donar a 
conéixer què són els productes pirotècnics, la legislació que els regula, les normes de seguretat i les 
conseqüències d’un mal ús.

Aprofite per recordar que la normativa de la Conselleria de Cultura i Esport, que mitjançant el 
Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, reconeix el caràcter religiós, cultural i tradicional dels arti-
ficis de pirotècnic en la festa de les Falles. Aquest decret també indica que els menors d’edat tenen 
prohibida la compra de productes pirotècnics i el seu ús va referenciat a l’edat i classe, sols en les 
dates del quinze al dinou de març, ni abans, ni després d’aquests dates. La normativa de la Gene-
ralitat diu:

Setmana de falles (15 a 19 de març)

- Classe I, amb el marcat de la CE, edat d’autorització 12 anys, disminueix als 8 anys.

- Classe II, amb el marcat de la CE, edat d’autorització 16 anys, disminueix als 12 anys.

- Classe III, amb el marcat de la CE, edat d’autorització 18 anys, no hi ha variació ni disminució.

rafael Valor alcaraz

L’inspector cap de la Policia Local de Xàtiva



Tots els menors d’edat, no acompanyats per adults en el llançament de artificis, hau-
ran de portar damunt una autorització dels seus responsables, de la mateixa manera que 
els fallers menors hauran d’estar autoritzats per poder participar d’actes com la despertà.

Per últim, cal dir que el llançament de productes pirotècnics, de manera indiscrimi-
nada o sense respectar les classes amb les edats esmentades, comporta la retirada dels 
artificis.

En segon lloc, dins de la prevenció, la Policia Local, amb col·laboració amb el depar-
tament d’intervenció i explosius de la Guàrdia Civil de Xàtiva, realitza diverses inspec-
cions dels llocs de venda de productes o artificis pirotècnics i alça acta dels llocs que 
compleixen amb la normativa de venda i seguretat.

En tercer lloc, cal dir que una setmana abans de les falles, s’augmenten els efectius 
policials, per començar el control dels carrers on es planta una falla en relació a l’estacio-
nament de vehicles, així com la retirada d’aquests si molesten per al monument faller, bé 
les seus peces o bé pel muntatge del cadafal.

I cal no oblidar que es realitza una gran estructuració del trànsit, amb la col·locació 
de cartells indicatius als accessos de la nostra ciutat, canvis de sentit del trànsit i fer cam-
panyes d’informació para donar a conéixer aquestes modificacions del trànsit.

Quart lloc, comencen les falles:

-Dia 15, la plantà, quan es talla el trànsit al voltant dels monuments fallers i els efectius 
policials col·laboren tant amb les associacions falleres com amb la seua junta, fent una 
gran tasca en la regulació del trànsit, perquè cap falla tinga problemes en la seua plantà.

-Dia 16, dia del lliurament de premis. Xàtiva comença el dia engalanada amb els seus 
monuments i tota la reestructuració del trànsit realitzada, el que suposa un dur treball 
en la regulació del trànsit rodat.

De vesprada es prepara un dispositiu especial per a l’acte del lliurament de premis, 
davant de la porta de l’Ajuntament, amb un control de seguretat ciutadana amb col·la-
boració de la policia nacional, en referencia a begudes alcohòliques i substancies es-
tupefaents.

-Dia 17, recorreguda, un dels actes més llargs i que comporta major vigilància del 
trànsit, discorrent pels carrers de tota la ciutat, provocant nombrosos talls de trànsit i 
provocant aglomeracions de vehicles en diversos llocs.

-Dia 18, Ofrena a la Mare de Déu de la Seu. Acte que recorre una artèria principal de 
trànsit en falles, com és l’Albereda Jaume I i l’avinguda Selgas, que comporta una distri-
bució de la circulació i de l’estacionament de vehicles.

-Dia 19. Aquest dia és el principal en quant a treball i dispositiu de desplegament 
d’agents de policia, ja que hi ha dos actes molt importants, com són la romeria a Sant 
Josep i la cremà. 

Romeria de Sant Josep. De la mateixa manera que l’ofrena, aquest acte recorre els 
carrers principals que estan oberts al trànsit, el que suposa una alteració importantíssi-
ma en la circulació de vehicles.

La cremà, acte que es realitza amb una gran col·laboració per part dels efectius de 
la Policia Local, bombers, personal de neteja i protecció civil. Comença abans, en una 
reunió en les dependències policials, on es designen els serveis operatius per a les qua-
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tre rutes de cremà, que es realitzen en aquesta ciutat. Les rutes són consensuades per 
la Policia Local, bombers i Junta Local Fallera, tot tenint en compte la proximitat entre 
monuments i dificultat de cremà. 

Així, tres de les rutes van acompanyades per un camió de bombers i una patrulla 
policial, i la quarta ruta està composta per un camió cisterna del servei de neteja, un 
bomber i una patrulla policial.

Per part de tots els serveis actuants es prioritza com a objectiu que la cremà no cause 
danys a persones ni a bens materials.

Altres actes importants que desenvolupa la Policia Local durant tota la setmana de 
Falles són:

-Control i vigilància dels actes de la despertà.

-Acompanyament i vigilància de l’acte de la mascletà i posterior revisió del jardí de la 
Pau, lloc de costum de la mascletà.

-De nit, els grups operatius de la Policia Local vigilen el compliment de la normativa 
sobre soroll i sobre tancament dels casalets.

Si bé amb la finalització de la cremà acaba l’exercici faller, des de la Policia Local, tant 
els dies 20 com 21 de març, continuem amb les tasques de vigilància  sobre possibles 
desperfectes en la ciutat, així com en el restabliment del trànsit.

Per tant, demane en aquests dies, la col·laboració per part de tots els ciutadans, tant 
fallers com no fallers, que tinguen una bona convivència i gaudisquen de les festes de 
les falles, que són declarades Patrimoni Immaterial de la UNESCO.
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Falles anys 20:
la impopularitat
de la llei seca

El 17 de gener de 1920 entrava en vigor la Divuitena esmena a la Constitució dels Estats Units. 
En virtut d’aquest precepte legal, quedava prohibida la fabricació, venda o transport de licors em-
briagadors. L’arxiconeguda Llei seca començava així a desplegar els seus efectes. I un dels més 
perniciosos va ser l’aparició de les màfies a Nord-amèrica, la influència de la qual va créixer expo-
nencialment gràcies al control del negoci il·legal de la venda d’alcohol.

Per quina raó es va prohibir l’alcohol a l’autoproclamada terra de la llibertat? Els autors assenya-
len una sèrie de causes que arranquen al segle xix, sent una de les més significatives la pressió del 
puritanisme protestant, que s’astorava pels estralls que l’alcoholisme causava al si de la societat, 
sentiment de legítima preocupació que es barrejava amb un indissimulat rebuig cap al fenomen 
de la immigració, al qual es responsabilitzava de l’increment desmesurat del consum d’alcohol.

Rocío Cortés, del Departament d’Història de la Universitat de La Plata, explica que «moltes do-
nes van començar a contar a l’opinió pública que els seus marits arribaven borratxos el cap de set-
mana o simplement dilapidaven el sou comprant licor, el que les deixava en el desemparament 
més complet. Va sorgir així l’anomenat Moviment per la Temprança, entesa primer com a mode-
ració en el menjar i en el beure, després com a prohibició total de consumir alcohol, i finalment 
com a una condemna de tot allò relacionat amb l’alcohol, especialment la indústria que el produïa 
i el venia. Diversos predicadors vinculaven la venda i el consum d’alcohol amb un clima general de 
decadència i amb altres vicis morals com ara la prostitució. Es deia que el consum d’alcohol provo-
cava pobresa en les masses, malalties diverses, demència, i estimulava la delinqüència».

Tanmateix, la llei seca va ser un rotund fracàs social, per més que aconseguira reduir el consum 
de l’espirituosa substància. Els locals on es venia alcohol d’amagat proliferaren arreu del país. La 
màfia va fer l’agost amb el contraban i va fer que als carrers imperara la seua llei. Anys de plata, 
plom i sang.

Aquest fragment d’un article de David Oshinsky és aclaridor: «Cap a finals dels anys 20, tots els 
partidaris de la Prohibició, tret dels més extremistes, eren conscients del seu rotund fracàs. Milions 

Jesús fèliX soler



de ciutadans, d’altra banda honrats, se saltaven la llei diàriament. Milers més s’intoxica-
ven amb els licors casolans barats. Els ingressos de l’Estat van caure en picat, mentre que 
la corrupció dels funcionaris es va disparar. A més, despietades bandes locals, dirigides 
per matons de pa i raïm com Al Capone i Lucky Luciano van muntar sindicats que van 
modernitzar l’activitat delictiva a tot el país».

Tothom pensava que va ser pitjor el remei que la malaltia. Fins al punt que a la Divui-
tena esmena li cap el dubtós honor d’haver sigut l’única que ha estat derogada. Ho va 
fer Franklin Delano Rooselvelt en abril de 1933. La lluita contra l’alcohol mai no ha estat 
fàcil, ni molt menys ha estat una mesura popular.

Vora cent anys després, a Espanya, els resultats de 2020 de l’enquesta sobre consum 
d’alcohol i altres drogues que elabora el Ministeri de Sanitat demostra que l’alcohol con-
tinua sent la substància psicoactiva més consumida al país. Per edats, «entre els 15-64 
anys, el 76,4% ha consumit alcohol els últims 12 mesos (77,2% el 2020), el 64,5% els úl-
tims 30 dies (63,0% el 2020) i el 9,0% diàriament en els darrers 30 dies (8,8% el 2020). 
En relació amb els consums intensius, diu que s’ha emborratxat el darrer any, el 16,7% 
dels espanyols de 15 a 64 anys; disminueix el percentatge respecte del 2020 (19,4%). Les 
borratxeres es donen, sobretot, entre els joves adults de 15 a 34 anys. En aquesta franja 
d’edat el 35,4% dels homes i el 24,1% de les dones diuen haver-se emborratxat alguna 
vegada en els darrers 12 mesos, i el 6,4% el darrer mes (6,8% el 2020)».

La problemàtica del consum d’alcohol també es deixa sentir en l’àmbit de la festa 
fallera. Com en qualsevol altra festa popular des que l’home és home, l’alcohol és un 
element més de la celebració; un element ben present. Malgrat els esforços per cons-
cienciar de la necessitat de fer-ne un consum responsable, hi ha dades que posen de 
manifest la realitat de la situació. L’estudi Estimation of alcohol consumption during Fallas 
festivity in the wastewater of Valencia city (Spain) using ethyl sulfate as a biomarker (2016), 
amb participació de la Universitat de València, va revelar que la ingesta d’alcohol es va 
multiplicar per 4 al Cap i Casal durant les falles d’aquell any, arribant a multiplicar-se per 
6 el dia de la cremà. Qualsevol qui tinga ulls a la cara se n’adonara que la dada és ben bé 
extrapolable a altres ciutats, com ara Xàtiva.
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D’altra banda, l’Estudi d’Hàbits de Consum d’Alcohol en les Festes Populars, dut a 
terme per l’ONG valenciana Controla Club, posa de manifest que el 41,4% dels primers 
consums d’alcohol es produeixen durant les festes populars, encara que la pandèmia ha 
fet caure aquesta xifra fins al 32,70%.

De fet, no es pot dir que la ingesta immoderada d’alcohol siga una problemàtica 
oculta. Alguns actes fallers, com ara el ral·li humorístic, han passat a millor vida (i altres 
van camí de fer-ho, com no canvie molt la cosa) com a conseqüència directa dels riscos 
de tot tipus que generava aquesta relaxació en els costums. Seria un error pretendre 
emular a Pep Consciències, ja que ningú no està lliure de pecat en aquest cas. Lluny de 
caure en la temptació puritana de llençar la primera pedra, o d’imposar una llei seca, en 
aquestes qüestions cal buscar un equilibri adequat.

Per començar, està bé reconéixer les iniciatives que sorgeixen vinculades al col·lectiu 
faller, bé siga de manera espontània o bé organitzada. Un exemple que ja duu més de 
dues dècades en marxa són les campanyes que precisament organitza Controla Club en 
col·laboració amb la Junta Central Fallera. Des de l’any 2000, aquesta campanya, ano-
menada Per unes Falles segures i responsables, intenta oferir informació al públic juvenil 
sobre les conseqüències de l’abús de la ingesta d’alcohol. A més a més, des de 2004, 
aquesta ONG atorga un premi a l’escena de monument faller que millor plasme el lema 
Si et passes, t’ho perds, representant els problemes que pot provocar el mal ús de l’alco-
hol i altres substàncies durant les festes, posant en valor l’oci saludable.
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Deslliura’ns del mal.
Amén.

La por a la indefugible mort, al patiment, al que es desconeix, ha acompanyat l’ésser humà al 
llarg de la seua existència, pràcticament des que ha tingut consciència. Esta por el va lligar mitjan-
çant la religió als déus, considerats entitats superiors, omniscients, omnipotents i omnipresents.

D’esta manera, amb ofrenes, sacrificis, precs i oracions, pagaven als déus barata la il·lusió d’es-
tar protegits i d’assegurar-se al mateix temps una vida plena de boniors i felicitat. Però la inevitable 
desconfiança que comporta la incertesa va anar donant peu a les supersticions, que han esdevin-
gut tan antigues com les mateixes religions.

A l’antiga Roma pagana, però també pertot arreu, amb tanta mortalitat infantil, era habitual que 
als infants, només nàixer, se’ls penjara al coll un amulet protector, la bulla. Més encara, al Museu Na-
cional Romà estan exposades les restes de la Font d’Anna Perenna, en ús fins al segle vi de la nostra 
era, on s’han trobat entre altres objectes, làmines de plom amb malediccions, recipients de plom 
amb figuretes antropomorfes, que traspuen com les pràctiques i rituals de màgia convivien amb la 
religió oficial. Açò en totes les èpoques i en tot el món conegut.

Esta manera d’entendre la vida i la mort s’ha reflectit clarament en totes les manifestacions so-
cials i culturals i, per descomptat, també en la indumentària tradicional, no solament popular, sinó 
també de les altes capes de la societat. De fet, esta por a les coses desconegudes es fa palesa en 
una sèrie d’objectes d’origen natural o manufacturats, amb què s’abillaven homes i dones des del 
naixement fins a la mort, amb una única i fonamental funció protectora.

Però no anirem tan enrere en el temps, ens remetrem principalment als darrers segles xviii i xix, i 
a les terres valencianes, que certament no diferiran de les modes de l’Estat espanyol, on, entre els 
amulets més socorreguts, trobarem medalles, reliquiaris, escapularis i alguns elements més, tots 
ells destinats a salvar-nos del mal.

De MEDALLES, en primer lloc, se n’han trobat moltíssimes i de models ben diversos. Ens n’han 
arribat amb forma de capelles més o menys barroques, de complicades rocalles, de columnes o 
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d’ornamentació floral, fins i tot amb cortinatges i borles. Del material emprat tradicional-
ment, encara que els argenters valencians preferien confeccionar-les d’argent, bé natural, 
bé sobredaurat o parcialment daurat, també se n’han trobat d’or i de llautó.

A la nostra terra les medalles més antigues, però també més comunes, eren les de-
dicades a la Mare de Déu del Pilar i a sant Antoni de Pàdua, datades la majoria d’elles 
al s. xviii. No obstant això, també n’existien de devoció popular com les dedicades a altres 
personatges del santoral catòlic com sant Roc, la Immaculada, sant Cristòfol, sant Fran-
cesc, sant Miquel o sant Vicent Ferrer, entre d’altres. Arribat el segle xix, era habitual que 
cada municipi encunyara la medalla en honor al seu patró o patrona, de manera que tam-
bé la Mare de Déu de la Seu va meréixer la seua medalla.

Quant als RELIQUIARIS, fan referència a la caixa o l’estoig on es guardaven les relíquies, 
del llatí reliquiae, el que queda. Eren, per tant, els records dels sants i dels màrtirs del cato-
licisme i del mateix Jesucrist, exposats per a la veneració dels fidels. Només cal referir les 
cèlebres relíquies del Sant Sudari a Torí o la corona d’espines a la Sainte-Chapelle a París; 
altres relíquies no tan antigues, ni tan sols religioses, com la punteta de la llengua del gran 
orador Joaquín M. López, polític liberal nomenat per Espartero president del Govern, que 
es conserva a Villena; amb l’auge del turisme podríem incloure els records de famosos es-
criptors, pintors i altres intel·lectuals, conservats en les respectives cases natals. Però clar, 
estos últims no espanten la mala sort, ni ens els penjarem al coll dins de menuts reliquia-
ris. Afortunadament.

Als primers segles de l’Església catòlica, els reliquiaris, principalment de caràcter pri-
vat, van rebre el nom d’encolpium i es duien penjats al coll. Eren unes caixetes en forma 
de medalles decorades amb figures i inscripcions. Les més antigues que s’han conservat 
daten almenys del segle iv.

Si els reliquiaris portaven restes sagrades, de cap de les maneres podien ser objectes 
simples i corrents, al contrari, calia que anaren parells en dignitat i noblesa amb la relíquia 
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que guardaven. Així se n’han trobat d’or, d’argent, d’esmalt, de perles o de gemmes pre-
cioses. Els nostres avantpassats estaven més que convençuts que tindre a prop una relí-
quia sagrada els alliberaria de la malaltia, del pecat o de la mort i garantiria la vida eterna. 
Però la bona fortuna que podien transmetre estos reliquiaris tan valuosos, solament po-
dia recaure en les mans de persones acabalades, les úniques amb la butxaca prou plena 
per a permetre-se’ls.

Respecte als ESCAPULARIS, en un principi, formaven part de la vestimenta d’alguns 
ordes religiosos. No eren més que una tira de tela amb una obertura perquè s’introduïra 
el cap, que, suspesa pels muscles, cobria el religiós fins als turmells, tant per davant com 
per darrere. De fet, el terme scapula en llatí servia per a referir-se als omòplats.

D’este primitiu deriva l’escapulari devocional, de mida més reduïda. La forma inicial 
es va modificar un poc, de manera que es va canviar per dues peces de teixit que s’unien 
amb cordons o amb unes cintes llargues. D’escapularis, se n’han trobat d‘ostentosos, bro-
dats amb fils daurats i argentats sobre teixits de seda, enriquits amb perles, però també 
n’hi ha de més humils, confeccionats amb cotó i ornamentats amb llana i orles a punt 
d’escapulari. L’escapulari de la Mare de Déu del Carme ha esdevingut el més difós, però de 
cap manera és l’únic. De fet, també en trobarem dedicats a la Mare de Déu de la Mercé, la 
Immaculada Concepció, la Santíssima Trinitat, la Mare de Déu dels Dolors, etc.

No podem deixar de citar la CASTANYA D’ÍNDIES, amulet d’origen vegetal. Durant se-
gles es va utilitzar contra el mal d’ull i contra les malalties sobrevingudes a l’home en la 
primera infantesa. Esta classe de castanya naix d’una llavor tropical que els occidentals 
van denominar castanya per la semblança amb el fruit comestible del castanyer, però 
realment es tractava de la llavor d’una gran liana llenyosa batejada pels botànics com a 
Entada gigas.

La seua forma va del cercle quasi perfecte, a l’oval o a la figura cordiforme, contorn 
este últim que els argenters aprofitaven en certes ocasions per a encastar-les en un cér-
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col d’argent amb forma de cor. Quan amb el pas del temps es van convertir en raríssimes 
llavors de difícil adquisició, la castanya comuna, en un primer moment en va heretar les 
funcions i, posteriorment, ho va fer el castanyer de jardí. Des d’aleshores s’ha anomenat 
també d’Índies, i els seus fruits, castanyes de jardí, arribant a suplantar-la completament 
en l’amulet.

Pel que respecta a la FIGA, direm que és un amulet protector originari de la penínsu-
la Ibèrica que van adoptar els romans i que amb el temps es va difondre pel món amb 
diferents noms. Representa el sexe femení i es considerava la millor protecció contra les 
malalties i el mal d’ull, embruix que arribava de la mirada que cegava els xiquets. Té forma 
de puny tancat, el dit gros del qual sobreïx entre l’índex i el cor. Per això mateix, s’entén 
que també se la conega com a puny.

El PEIX ARTICULAT, per la seua banda, era un amulet i, de vegades, també reliquiari 
compost per una peça de cos articulat, feta d’argent. Els detalls de les escames, les ga-
nyes, els ulls li aporten una graciosa i natural aparença. L’aspecte simbòlic d’aquest peix 
ha motivat una caterva d’interpretacions, però totes elles el consideren un clar objecte de 
protecció. Alguns asseguren que el peix accelerava el llenguatge dels xiquets si era penjat 
dels seus vestits, mentre que en la dona simbolitzava la virginitat. Altres, però, veuen una 
evident relació del peix amb la fecunditat i la reproducció.

També caldria esmentar la POTA O GARRA DE TEIXÓ. Esta, guarnida amb cinc ungles, 
solia estar encastada en un casquet d’argent amb forma de cercle i tenia acoblada una 
anella que facilitava que es penjara del coll. L’ús d’extremitats d’animals com a amulet 
està àmpliament documentat en moltes regions espanyoles. La pota de teixó n’és un clar 
exemple amb el poder d’espantar el mal d’ull gràcies a les seues propietats curatives. Va 
ser un objecte d’ús molt comú durant el segle xv, sobretot en la cort espanyola dels segles 
xvi i xvii. Els xiquets i les dones el feien servir contra el mal d’ull, però posteriorment també 
es posava en les quadres per a evitar l’entrada dels mals efluvis i, en general, per a evitar 
les malalties dels animals. No per menys en les farmàcies espanyoles dels segles xvi i xvii 
es podia adquirir de manera molt habitual la peüngla de la gran bèstia, de la qual es co-
neixien altes virtuts curatives.

Pel que fa al CORAL, després de l’atzabeja, era la matèria primera més emprada contra 
el mal d’ull a l’Estat espanyol. El color roig recordava la sang feta servir per a protegir les 
malalties del cor i per a sanar de les ferides. De tots era ben conegut que, si el coral con-
servava la seua forma natural, les seues qualitats es potenciaven. És per això que trobem 
exemplars en forma de branqueta encastada en un casquet cilíndric que es penjava d’una 
cadena.

Finalment, les CAMPANES i els CASCAVELLS estaven molt estesos per tot Europa, des 
de ben antic fins a l’actualitat. Ara s’anomenen cridadors d’àngels o crida àngels en la nos-
tra llengua, llamadoras de ángeles en castellà, mentre que els anglesos parlen dels angels 
call. Es creia que el so emés per campanetes i picarols espantava els mals esperits i garan-
tia la pau de l’infant, de manera que sovint les confeccionaven perquè serviren de sona-
lles. Algunes molt curioses representen una sirena que, en mirar-se en un espill, rebotava 
el mal d’ull.

Ens hem limitat als amulets més emprats pels nostres avantpassats, però la llista de 
cap manera acaba ací. De fet, no hem parlat de les bossetes menudes contenidores de les 
primeres pàgines dels evangelis, de les creus, de les cintes amb la mesura d’alguna imatge 
devocional, de rosaris, de pedres, de banyes i de moltes i moltes més.

Però tot açò, a la fi, sembla una moda caduca, fins i tot rància, d’una època ja passada, 
de quan encara la religió no era una elecció, sinó una realitat inqüestionable. Així, tots es-
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tos objectes formen part quasi en exclusiva de la indumentària tradicional, recuperada i 
revalorada per les associacions o grups de dansa. És un fet que amb els nous temps de la 
democràcia i de la llibertat confessional, de la separació de l’Església i de l’Estat, cada volta 
està més acceptada socialment l’opció de no imposar cap religió només nàixer, i fins i tot 
de no complir els sagraments de la Santa Mare Església. De la mateixa manera la societat 
del nou mil·lenni, en general, més desvaloritzada, sembla deixar de costat el Deslliura’ns 
del mal. Amén, al mateix temps que oblida els reliquiaris, els rosaris i les figues o, si els usa, 
potser desconeixerà el significat. No obstant això, el sentiment de por a l’inconegut i a la 
mort no és que haja desaparegut, més bé no s’hi pensa.

BIBLIOGRAFIA: 

CivEra Ponz s, MarCo CasEro J. María jubón rayado. La tradición desvelada. Indumentaria tradicional de Alcublas. Valèn-
cia, Diputació de València, 2020.

Pardo Pardo F, MarCo CasEro J, MartínEz Gil P. Átate los machos. Indumentaria popular masculina en el interior valencia-
no. Requena, Ajuntament de Requena, 2021.

Pardo Pardo F, MarCo CasEro J, MartínEz Gil P. Vale más la envoltura que la criatura. La infancia en la tradición de Reque-
na-Utiel. Requena, Ajuntament de Requena, 2017.

rausEll adrián Fx. Indumentària tradicional valenciana. La construcció del vestit tradicional valencià. Andana Editorial, 
2015.

Joc de figues espanyoles de diferents materials com coral roig i blanc, jade, àgata, os, atzabeja i vori

117



118



119

UNA TAULA REDONA AMB 
FINAL INESPERAT...
O NO TAN INESPERAT

«Hi ha tres maneres de fer les coses: bé, malament i com jo les faig» deia Robert De Niro en 
la pel·lícula Casino, i de segur que algun mafiós faller la duu a terme a l’hora de pensar propos-
tes per a millorar, o almenys intentar-ho. I és que moltes vegades, amb tota la bona voluntat del 
món, es presenten solucions pensant més en benefici propi que en el benefici comú.

És de tots conegut, fallers i no fallers, que l’interés per la Cavalcada del Ninot a la nostra ciutat 
va perdent-se any rere any, i és més conegut si cap el motiu pel qual succeeix aquest fet. Aquest 
acte ha anat desvirtuant-se paral·lelament amb l’interés dels fallers per treballar-la i dedicar-li l’es-
forç que mereix.

Però per a veure el problema i possibles solucions, anirem a l’inici, al significat inicial d’aquesta 
cavalcada i el que realment li dóna nom. La Cavalcada del Ninot era l’acte en què les falles treien un 
ninot, amb un carro o remolc, i els fallers acompanyant-lo, que passava per davant d’una tribuna on 
era jutjat pels encarregats de puntuar aquests ninots, fins que es va decidir traure aquest ninot per 
fer l’exposició del ninot més o menys com la coneixem hui en dia.

Una vegada treta aquesta figura, es potencià la crítica fallera, política i la sàtira, que junt a la 
imaginació i les ganes de les comissions, feia que es prepararen unes cavalcades que eren una fita 
important dins dels actes fallers, convidant tota la població a assistir per veure l’originalitat de les 
comissions que treballaven les disfresses i complements per tal de lluir i lligar amb allò que es pre-
tenia criticar.

Recorde veure desfilades extenses, amb treballs fantàstics, cotxes, camions i altres vehicles 
decorats, disfresses espectaculars, un fil conductor satíric i original, amb xicotetes escenografies 
que donaven sentit a tot el que véiem, i rematant carrosses on lluïen les falleres majors de les 
comissions.

Tot açò ha anat en decadència, per falta de motivació i ganes, quedant poques comissions que 
encara intenten lluir-se en un acte amb tanta història i tradició. Hi poden haver moltes excuses, com 

ánGel J. sánchez



les limitacions marcades en les bases, la falta de col·laboració entre els fallers de la pròpia 
comissió, la part econòmica, etc. Moltes discrepàncies s’han creat al respecte de la norma 
del temps de desfilada pel Real de la Fira, el temps marcat per al pas davant de tribuna, ja 
que les falles amb un nombre de fallers elevat veuen que se’ls queda curt i el seu pas ha 
de ser accelerat per tal de no ser desqualificats, de manera que aquesta norma beneficia 
les comissions mitjanes.

Doncs bé, després de diversos anys, i d’anar tantejant possibilitats per a reorientar la 
situació, plantejant diverses propostes com per exemple la d’ajuntar les dues cavalcades, 
des de la nova executiva de la Junta Local Fallera, junt a l’assemblea de presidents, presi-
dentes i juntes gestores es va decidir convocar una taula redona per buscar una proposta 
en comú de cara a millorar aquest acte, de forma consensuada i amb el vistiplau de les 
comissions de la ciutat.

I així doncs es van reunir per veure quina podria ser la millor solució de cara al pro-
per exercici 23/24, ja que no es va actuar a temps de poder-se aplicar per a enguany. Es 
feien multitud de propostes, es barallaren diverses opcions: que les cavalcades foren 
conjuntes, que tinguera lloc en dos dies, que s’eliminara la lectura de la crítica al pas per 
la tribuna, etc.

Aquestes propostes es portaren a les comissions per a plantejar als fallers què volien, 
com si no ho saberen! I després es tornarien a ajuntar al voltant d’aquesta taula redona 
per veure què volien els fallers i falleres de la ciutat per elaborar una esmena als estatuts 
de les falles de la ciutat, perquè cal recordar que aquest acte hi està regulat i sols la comis-
sió permanent d’estatuts és la que té facultat de modificar-ho, evitant canvis en les bases 
de manera inesperada.

La idea a la qual es volia orientar era la d’unir les dues cavalcades, gran i infantil en una 
de sola, per donar-li més relleu, sense tindre en compte sota la meua humil opinió molts 
aspectes peculiars dels nostres fallers. La primera pregunta que ens hauríem de fer és si la 
cavalcada infantil mereix ser modificada o realment funciona bé com està, ja que la par-
ticipació és nombrosa i tan sols faltaria un poc més de treball per part de les comissions.

Després ens hauríem de preguntar què és el que realment volen els nostres fallers 
i falleres, i si no volem preguntar el que volen, perquè per desgràcia la majoria de les 
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respostes les coneixem, hem de veure què podem fer per a incentivar les comissions a 
dedicar-li més temps i interès al treball en les cavalcades. Ens podem fixar en la part de 
les carrosses de confecció pròpia, que des que s’ha ampliat la dotació econòmica i s’ha 
enllaçat amb la cavalcada de reis de la ciutat, suposa més ingressos per a les comissions 
que hi participen i s’ha vist com han augmentat en nombre i qualitat.

Al final, les comissions dediquen els seus esforços on veuen que poden optar a 
una recompensa al treball en forma de gratificació econòmica i algun palet d’eixos 
que tant agraden.

Tornant a la proposta d’unificar les dues cavalcades, he tingut l’honor de ser jurat 
de cavalcades en diferents ciutats i en cadascuna he vist diferents formes d’entendre 
aquest acte, però en poques poblacions treballen la crítica i la sàtira com ací se sol fer. 
A Alaquàs es desfila en conjunt, grans i menuts, i escenifiquen el que a març serà el seu 
monument. De fet, el fil conductor de la cavalcada són els versos dels seus monuments 
en els llibrets explicatius de les comissions.

A Cullera també es fa de forma conjunta, amb unes disfresses i una escenografia 
molt treballades, amb balls durant tota la desfilada, valorant-se més la vessant artística i 
el treball de les disfresses que els aspectes peculiars de les nostres cavalcades.

Però realment estem preparats a Xàtiva per unificar les dues cavalcades? O millor 
dit, realment els fallers de la ciutat volen canviar la dinàmica actual de la cavalcada, 
on s’ho passen molt bé, quedant al casal per a dinar, fer una bona prèvia, i baixar a 
desfilar per l’Albereda com es puga, amb una disfressa senzilla i que no haja portat 
molta feina.

Doncs bé, la resposta ja la tenim. Després de la votació en la comissió permanent 
d’estatuts, on sols tres comissions han votat a favor d’unificar-les en una sola cavalcada 
conjunta, queda palés que de moment no és la solució que la majoria de les comissions 
volen. Per tant, han de tornar a ajuntar-se al voltant de la taula redona, deixant de costat 
el que un vol, buscant el que realment és factible i beneficiós per a tots i totes.

Ara tenim dos anys per a meditar i pensar una fórmula per tornar a potenciar aquest 
acte amb tanta historia, buscant que torne a ser cridaner per als fallers i veïns de Xàtiva, 
per tornar a demostres a tots que sabem reinventar-nos.
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terza allegorIa

la tradizione



RISPETTARE LE USANZE

Conta una llegenda italiana que, fa molt de temps, tres cavallers espanyols van 
desembarcar a l’illa de Favignana, situada just davant de l’extrem occidental de 
Sicília. Es deien Osso, Mastrosso i Carcagnosso i tots tres eren pròfugs de la justí-
cia. En aquella illa van donar peu a un nou codi de conducta, una nova forma de 
germanor, i van refinar les regles de l’honorable societat.

Osso es va fer devot de Sant Jordi i va creuar a la pròxima Sicília, on va fundar 
la branca de la societat coneguda com la Màfia.

Mastrosso va triar la Madonna com la seua guia i va navegar cap a Nàpols, on 
va fundar una altra branca: la Camorra.

Carcagnosso es va fer devot de l’arcàngel Miquel i va passar l’estret que separa 
Sicília de la Itàlia continental per a arribar a Calàbria. Allà va fundar la ’Ndrangheta.

Amb aquest relat mitològic, que encara avui dia s’han d’aprendre els joves as-
pirants a formar part de la ’Ndrangheta, comença Història de la Màfia, de John 
Dickie. Un llibre que recorre la història de les tres principals sectes delictives d’Ità-
lia, des de 1860 fins al present, i revela les seues tradicions, la seua evolució i el 
seu modus operandi.

Tradizione és una paraula a destacar quan parlem de màfia. És part de la seua 
idiosincràsia, és l’expressió dels costums sicilians o calabresos.

Hi ha famílies en les quals els seus membres són de la màfia per tradició. Però 
cal deixar clar que el fet que avantpassats hi pertangueren ja no assegura avui dia 
l’entrada a l’organització. S’ha de passar un procés de selecció on demostrar la va-
lidesa de l’aspirant i el coneixement de l’ús de les armes de foc.

Políticament han d’estar propers a la democràcia cristiana.

Tot mafiós s’ha de mostrar com creient i proper a l’Església, així com participar 
activament en les festivitats religioses. Durant molts anys, l’Església estava encan-
tada amb això, deixant que el cap de la màfia fera donatius, seguera en primera 
fila de la missa, tinguera un banc amb el seu nom, un gran funeral oficiat pel rec-
tor major i es casara a l’Església amb la filla d’un altre cap mafiós. Era, a més, habi-
tual tindre un fill mafiós i un altre capellà.

Fins a 1993, cap papa que va citar la màfia va condemnar la seua activitat. El 
primer va ser Joan Pau II i s’ha de tenir en compte que no era un papa italià. Poste-
riorment, el papa Francesc va excomunicar els mafiosos de la ’Ndrangheta, però 
a les presons és comú que els mafiosos estudien teologia i continuen sent caps 
de la màfia.

Mai han mostrat especial interès per la cultura o l’educació. Els fins de la màfia 
sempre han anat per altres camins, els de la criminalitat i la recaptació econòmica.

És ara, quan després que s’haja confiscat a la màfia més de 230 immobles que 
seran utilitzats per a projectes educatius i de formació professional, quan s’hi arri-
men, tot i que siga involuntàriament.
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Amor
per la pirotècnia!

Parlar de la pirotècnia és, sens dubte, parlar de Falles. No s’entén una art sense la unió amb 
l’altra. La major part de la pólvora que es consumeix a la nostra terra es pot situar al llarg del mes 
de març, amb motiu de la celebració de les grans festes dels valencians. Les falles, l’espectacle 
d’art festiva i cultural, que ha esdevingut l’aparador més internacional on, amb els castells de 
focs artificials, les mascletades, les despertades i altres esdeveniments relacionats, posen al seu 
lloc més elevat l’art de la pirotècnia. Avui gaudim d’uns espectacles comparables a la millor obra 
del millor compositor de música clàssica.

Com tot en la vida, també aquesta art ha evolucionat i s’ha transformat. És per això que, actual-
ment, quan arriba el moment de disparar cada bola, cada cartutx o cada petard, amb l’aparició 
de l’electrònica i la digitalització, fan que fruïm, per uns minuts, d’una veritable obra mestra en 
aquest món de foc i color.

Però no sempre va ser així. Fins fa pocs anys, tot això es feia de manera manual amb el risc 
que suposava disparar qualsevol espectacle amb la metxa en la mà i aparell per aparell, mo-
vent-se entre el dens fum de la pólvora i esquivant les espurnes ardents que saltaven per tot 
arreu. Considerades, fins fa poc, com a empreses familiars, gairebé sempre el propietari de la 
pirotècnia i els seus familiars o amics s’encarregaven dels menesters propis de la confecció dels 
materials i disparada dels esdeveniments pirofestius.

Però els temps canvien i la professionalitat arriba a aquest món. Amb el transcurs del temps 
s’han desenvolupat nous elements que augmenten, d’una banda, la seguretat i de l’altra la vis-
tositat dels actes.

De manera inevitable, això ha suposat un augment considerable dels costos. Les empreses 
s’han hagut d’adaptar als temps que corren i, a més, les disposicions legals que els organismes 
oficials, en matèria de seguretat, han fet que cada vegada siguen més exigents i amb més bu-
rocràcia posar en marxa cada projecte: Distància de les disparades amb el públic, el pes de la 

adelino Pardillos

Faller i apassionat de la pirotècnia
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pólvora regulada, el temps de durada per al control d’accés i dispersió d’assistents, sol-
licitud i presentació de documentació amb l’autorització expressa de la Subdelegació 
del Govern, en definitiva, burocràcia que complica d’una manera excessiva la feina de 
les empreses.

I el pitjor de tot és que aquest augment de despeses, malauradament per a les em-
preses del sector, no es pot repercutir en l’augment dels ingressos, en la majoria de 
casos. La competència i, depenent de la capacitat econòmica dels contractants, els 
pressupostos sempre estan molt ajustats. Però si alguna cosa no es pot negar és que 
les empreses ofereixen sempre les seues millors actuacions, no ho poden evitar per-
què ho porten al seu ADN.

No és gens estrany que algunes vegades una empresa perda diners en qualsevol 
de les seues actuacions. Bé per voler oferir brillantor al seu treball artístic per després 
utilitzar-lo com a expositor i publicitat per a esdeveniments de major puixança o, sim-
plement, perquè no els importa sempre que puguen desenvolupar amb esplendor tot 
el que estimen.

Seria just, per tradició i necessitat, que les autoritats no permeteren que la indústria 
pirotècnica valenciana haja de patir tant els avatars econòmics a què es veu sotmesa. 
S’omplin la boca de donar suport sempre a la cultura, i per als valencians no hi ha res 
que siga més cultura que la pólvora.

Més de dos mil anys després que des de la Xina s’importés aquest invent, han sigut els 
valencians els qui han aconseguit posar-la en valor al voltant de tot el món com a treball 
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artístic de nivell. Comptem amb el més gran dels professionals del sector com és Ricar-
do Caballer, disparant a tots els països del món i oferint els millors espectacles possibles.

Caldria apostar clarament per aquest tipus d’empreses. L’última pandèmia patida 
va tensar els negocis fins a cotes inimaginables. Quasi tres anys sense facturar absolu-
tament res pot acabar amb qualsevol somni empresarial. Però han sabut resistir, tor-
nant amb més força si és possible i posant-se en peu amb professionalitat i dedicació.

No estaria de més fer una crida a les nostres autoritats perquè donen suport amb 
força a aquest món tradicional i cultural valencià, ja que per poc que ens descuidem, 
podríem veure com va desapareixent, i el que això suposaria de dura maçada per a la 
nostra indústria i totes les persones que viuen d’aquesta professió.

Per als valencians des que naixem, la pirotècnia la vivim, la gaudim i ha de conti-
nuar existint; només cal veure com els nostres xiquets i xiquetes gaudeixen disparant 
petards cada any als nostres carrers i als peus dels monuments fallers. Només cal una 
bona empenta per part de tots els actors involucrats per protegir l’afecte que sentim 
per les nostres mascletades, despertades, focs d’artifici i altres espectacles relacionats 
amb la pirotècnia, tan arrelats a casa nostra.

Les comissions falleres continuarem recolzant els nostres pirotècnics en la mesura 
de les nostres possibilitats. Tant de bo estaria que ens conscienciem de la seua impor-
tància en la societat valenciana.

Estimem la pirotècnia!
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foc creuat

Les falles, sense cap dubte la millor festa del món.
Festa on s’aguditzen els sentits. Olor de flor el dia de l’ofrena i a pólvora a totes hores. La indu-

mentària valenciana tan diversa i bonica, eixos monuments fallers tant colorits que posen a prova 
any rere any l’enginy i gràcia dels artistes fallers. Eixes traques i mascletades… Ací és on comença el 
calvari de les persones amb TEA.

TEA, trastorn de l’espectre autista. Una de les seues característiques és la hipersensibilitat, per 
tant, tot es multiplica en aquestes persones i el soroll és la pitjor de totes.

Les famílies que convivim amb el TEA sabem que la gent neurotípica no pot entendre el nivell 
d’ansietat que pot provocar una traca, que va acompanyada de plors i crits constants. Però haurien 
de posar-nos en la pell de les persones amb TEA, amb l’estrés que viuen realitzant conductes repe-
titives i incontrolades.

Quan esclata una femella o un masclet, es tapen les oïdes amb desesperació, moltes voltes pro-
vocant-se autolesions, sobretot si no ho esperen.

Vivim en la Comunitat Valenciana, lloc privilegiat però on ho celebrem tot amb pólvora… Els 
gols del nostre equip, bodes, cada diumenge de maig amb les comunions, la fira, les festes de car-
rers. Les famílies TEA vivim en tensió durant  els dotze mesos de l’any.

Amb el soroll de la pólvora exterioritzen actituds agressives i irritabilitat, evidentment a nosal-
tres també ens afecta, ja que ens costa tranquil·litzar-los.

Encara que no parega, el soroll d’una traca o mascletada que per a molts ens sembla rítmic i ale-
gre, en paraules d’una persona amb TEA és estressant i horripilant.

Es pot gaudir de les falles i de la pólvora però amb moderació, si en compte de cinc masclets, en 
tireu un, estareu ajudant a les famílies TEA.

Gràcies per la vostra consideració i bones falles.

isaBel aGuado

Presidenta d’AXATEA
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El Diccionari Normatiu Valencià defineix pirotècnia com a «tècnica de fabricació, preparació i uti-
lització d’explosius i focs artificials d’espectacle, d’utilitat o de guerra». I justament aquesta pirotèc-
nia està molt arrelada a la cultura valenciana.

Al llarg del nostre territori, la majoria de les festes que se celebren, si no totes, compta entre 
els seus principals elements de celebració amb la pirotècnia en totes les seues formes i varietats. 
Es consideraria inaudit veure unes festes tradicionals sense les llargues traques que travessen els 
carrers per recordar que estem de festeig o sense les palmeres de focs de color pintant els cels 
nocturns per delectar els amants d’aquest espectacle. Es podria qualificar d’estrany convertir-se en 
unes festes falleres on els parcs i les places dels municipis no es vegen embrancats en una invasió 
de nens, i no tan nens, amb les caixes plenes de petards, orquestrant una infinitat d’explosions, de 
fums colorits i de l’olor de pólvora cremada. Menció a part són les ensordidores mascletades que 
fan retrunyir cada racó de les nostres cases durant aquests dies.

Tot i això, hem de ser conscients que tota aquesta diversió pirotècnica comporta algunes conse-
qüències negatives per a algunes persones, per al medi ambient i també per als animals.

Si ens aturem en l’àmbit animal, en concret en l’entorn de les nostres mascotes, la pirotècnia pot 
causar, no només danys físics (cremades, cops o accidents en intentar fugir, etc.), sinó transgredir a 
l’àrea psíquica com a element vital de la seua salut i, per tant, en el mateix comportament habitual.

Destacant el fet que som les persones les que els convertim en animals de companyia i, en la 
majoria dels casos, són acollits com a un membre més de la família, hauria de ser innegociable 
l’acceptació d’un compromís de responsabilitat sobre ells i el càrrec ètic d’ajudar les mascotes a so-
breposar-se a les pors, instruint-les adequadament sobre com han de mantenir la calma davant els 
sorolls extrems i les diferents situacions inesperades i desconegudes per a ells, com són els petards. 
No estaria de més aprendre, tant nosaltres com els animals, a actuar davant d’aquests escenaris.

deP. VeTerinari adn canino

LES MASCOTES 
I LA PIROTÈCNIA,
UNA RELACIÓ DIFÍCIL
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Entre els nostres singulars amics, els més comuns que trobem són els canins i felins, 
en què cal destacar la seua gran capacitat d’audició, molt més sensible que la nostra, 
cosa que, si bé en principi s’hauria de considerar com un avantatge davant l’enfron-
tament als sorolls extremadament estrepitosos i sorprenents, com són les explosions 
pirotècniques, els pot provocar episodis de fort estrés i quedar reflectit, negativament, 
en la seua conducta.

Un símil perfectament comprensible seria el comportament d’alguna de les nostres 
mascotes davant d’una tempesta eixordadora que, durant llargs minuts, estiga descarre-
gant trons i llampecs. Encara que en el cas de les tempestes, aquestes poden ser intuïdes 
per elles i, per tant, predir el que els ve a sobre, el fet que aquests sorolls siguen tan poc 
freqüents en el seu hàbitat quotidià, afegeix dificultat per gestionar aquesta situació per 
part seua, alterant la seua conducta normal.

Les causes que poden motivar que els nostres peluts amics arriben a aquests extrems 
conductuals poden tenir una estreta relació amb experiències traumàtiques patides amb 
anterioritat, per la qual cosa és aconsellable que des que són cadells siguen educats, amb 
un adequat entrenament professional, que els ajudarà a controlar de millor forma aquests 
caòtics moments.

Especificant alguns dels símptomes d’estrés més comuns que podem observar en 
aquests casos, ens trobarem des de lladrucs que no cessen, agressivitat, baveig, plor i fins 
i tot la mort sobtada en aquells gossos que patisquen una malaltia cardíaca prèvia, fins a 
situacions que poden desencadenar accidents de trànsit o cops si, davant d’aquesta por, 
aconsegueixen escapar de la corretja i fugir.

Com hem d’actuar?
La por no és dolenta, és una reacció de supervivència davant d’un perill inesperat, 

el que cal analitzar és el resultat posterior a aquesta acció-reacció. Si, finalitzat l’episodi, 
en lloc de tranquil·litzar-se, l’actitud de la mascota es converteix en un comportament 
descontrolat, podria desembocar en una fòbia violenta de l’animal en trobar-se davant 
d’aquestes tessitures, actes que a posteriori acabaran sent un problema important per a la 
salut i per a la convivència.

Si la situació és controlable només cal allunyar l’animal de la zona on es troben els pe-
tards o focs artificials i portar-lo a un lloc tranquil i segur. Si es troba a casa i la seua masco-
ta és propensa a passar-ho malament amb els petards, és aconsellable cobrir les finestres 
per evitar que puga percebre els centelleigs dels coets, esmorteir els sorolls el màxim pos-
sible, tancant buits per on pot arribar el soroll o posant un altre so relaxant que el suavitze, 
com pot ser la música o la televisió. Hauries d’allunyar-lo cap a les dependències de la casa 
que menys es vegen afectades per la sonoritat exterior, sense lligar-lo i envoltar-lo de les 
seues joguines, si és possible, creant un ambient relaxat al seu voltant.

És important que la sortida de la casa estiga tancada perquè la mascota no puga fugir 
cap al carrer, arrossegada per la por. Durant les hores de menor activitat pirotècnica apro-
fita per a treure-la a passejar i disminuir l’ansietat acumulada en aquests dies.

Davant d’una crisi com la descrita és rellevant mantenir la calma. Si la teua mascota ob-
serva nerviosisme en tu, no hi ajudarà. La teua companyia sempre serà el millor calmant 
sense arribar a demostrar una protecció exagerada. Cal tractar la situació amb normalitat, 
parlar-li com ho fas habitualment o jugar-hi.

En cas que la teua mascota siga un gat, cal seguir procediments similars. Cal afegir que 
els felins se senten més còmodes als llocs amb poca llum i si té un espai on aixoplugar-se, 
com pot ser una caixa, aquesta l’ajudarà a refugiar-se.
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No només els gossos i els gats estan exposats a aquest turment. Hi ha altres mascotes 
que tampoc toleren els sorolls provocats pels petards. A moltes llars, cada vegada és més 
habitual comptar amb petits animals com a mascotes. Rosegadors o aus també intenten 
suportar les conseqüències de les festes en què es llancen coets.

Quan es tracta de dates especials, com és la setmana fallera, si estem al carrer, hem 
d’intentar allunyar les nostres mascotes de llocs amb molta aglomeració i soroll, així po-
drem evitar aquests desagradables moments.

També és recomanable prevenir l’ansietat amb medicaments específics per a aquests 
casos abans que arriben aquests dies, sempre sota la supervisió de la nostra clínica veteri-
nària de confiança. Assegureu-vos que el vostre gos està correctament identificat amb 
el corresponent microxip; evitareu el disgust de no poder localitzar-lo si decideix fugir i 
s’extravia.

No es pot contemplar l’opció que els amants de la pirotècnia s’hagen de privar de gau-
dir durant la setmana fallera. Innegable és el fet que parlem d’un dels elements impres-
cindible d’aquestes festes, per això amb una previsió adequada i amb la cura necessària la 
relació entre festa, pirotècnia i animals serà menys complicada.
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HARMONITZANT
L’ESPERIT  FALLER  I 
QUARESMAL

Les falles i l’Església catòlica valenciana mantenen una estreta relació al llarg dels segles. Amb-
dues s’han necessitat mútuament en llargs períodes de la història.

Això es manifesta en veure sota quina advocació se celebra la festa valenciana: la de sant Jo-
sep. Tot i que, respecte a açò, hi ha una dada curiosa: el 1596, abans que les falles s’entregaren a 
sant Josep, es va encarregar a un tal Pedro Torralba la construcció d’una falla en honor de sant 
Vicent Ferrer.

El culte a sant Josep està documentat des del segle xviii. En el dia de la seua festivitat, valencians 
i fusters acudien als temples.

La paraula falla deriva del llatí facula, que significa torxa, utensili que de tenir un ús utilitari, 
com a il·luminació des d’època romana en campanyes i campaments militars, va passar a encen-
dre’s també en moments de festes i alegries. Més tard va esdevenir una foguera de trastos vells 
instal·lada arran de terra i va seguir el seu ús festiu per celebrar els solsticis anuals.

És evident que les falles, amb els seus antecedents en els artesans de la fusta que treien les 
seues restes de l’hivern a cremar a l’inici de la primavera, prompte es van convertir en una festa 
popular, que arrelava en el poble pla.

L’Església catòlica, per la seva banda, mantenia un estricte control sobre els seus fidels, que 
en realitat era tot el poble, i des d’antic, va assimilar les festivitats paganes a advocacions religio-
ses. Ho feia amb unes catequesis visuals, com ara processons, pintures, normes de convivència, 
costums d’ús obligatori com les confessions, assistència a missa i celebrar la quaresma amb uns 
sacrificis que requeien sobre tota la població, i que des del concili de Trento i la Reforma, havien 
calat tan profund en les gents, que anava ja inscrit en cada família, com d’obligat compliment. 
Entre aquestes normes hi havia l’abstinència de menjar carn, tots els divendres de l’any, abste-
nir-se i dejunar els divendres de tota la quaresma i el Dimecres de Cendra. “El quart manament 
(«Abstenir-se de menjar carn i dejunar els dies establerts per l’Església») assegura els temps d’as-

isaBel Toledo fernández
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cesi [temps per a aconseguir la perfecció moral i espiritual] i de penitència que ens pre-
paren per a les festes litúrgiques i per adquirir el domini sobre els nostres instints i la 
llibertat del cor»1.

Òbviament, de tots és conegut el sistema de butlles que, entre altres coses, es conce-
dia a canvi de diners i proporcionava la dispensa d’algunes d’aquestes obligacions més 
gravoses. I que tan car va costar a les esglésies amb la condemna de les tesis de Luter de 
1520 i l’enduriment de molts dels costums per als catòlics a partir del Concili de Trento.

1 Església Catòlica. Catecisme de l’Església Catòlica, 2043. Disponible a: https://www.teologia-catalunya.cat//recursos/
arxius/20210723_0840CEC_2011_392-467.pdf [consultat el 29 de desembre de 2022]. 
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És interessant comprovar com molts dels nostres menjars populars eren —i continuen 
sent— menjar obligat a les llars els divendres, així com la utilització del bacallà en els 
plats d’aquests dies, en arrossos i potatges.

La quaresma, que comença el Dimecres de Cendra, pot variar fins a 28 dies d’un any 
per l’altre, ja que depén de la situació de la Lluna el dia de commemoració de la Pasqua 
de Resurrecció, que ha de coincidir amb el primer diumenge posterior a la primera lluna 
plena, després de l’equinocci de març. La Pasqua, que al mateix temps coincideix amb 
la Pasqua jueva, dates en què els evangelis recorden la passió i mort de Jesucrist, no és 
abans del 22 de març i pot arribar a ser el 25 d’abril.

Aquesta variabilitat ha fet que Falles i Setmana Santa hagen sigut coincidents en al-
gunes ocasions. Així, de 1900 ençà, les dues festivitats han coincidit sis vegades.

El 2008, la festivitat de Sant Josep i Dimecres Sant, van coincidir. S’hi va donar la pa-
radoxa que d’una banda anaven els penitents amb tambors i cornetes i de l’altra els fa-
llers amb la seua festa. Gran problema, sobretot si tenim en compte que moltes vega-
des fallers i penitents són la mateixa persona.

Va ser l’arquebisbe de València, Marcelino Olaechea, qui a partir de l’any 1946 es va 
començar a adonar d’aquestes coincidències molestes per a tots dos col·lectius de po-
blació que, com hem dit, solien ser els mateixos. I, com a pastor de la diòcesi, va consi-
derar que s’havia de pronunciar en un sentit pastoral.

No cal oblidar que estem parlant d’anys del nacionalcatolicisme. Fins aquell mo-
ment, les Falles havien anat evolucionant des de començaments del segle xx. L’any 1927 
ja tenien unes característiques que s’assemblaven a les actuals, amb la creació de l’Asso-
ciació General Fallera Valenciana i el Comité Central Faller, que aglutinaven comissions 
i organitzaven festes.

Durant els anys de principis del segle xx, l’Església va mantenir el seu costum de la 
quaresma i la Setmana Santa, de dejunis i abstinència, i en els anys convulsos anteriors 
a la Guerra Civil i durant aquesta, poc o gens va poder dir al respecte.

Però tornant de nou a Marcelino Olaechea i la relació Església-Falles, l’arquebisbe, 
obsessionat que l’alegria lluminosa de les falles no embolicara la severitat quaresmal, 
va arribar a demanar el trasllat de les dates de les falles. I per això va escriure dues pas-
torals sobre el tema.

Cal dir que aquest arquebisbe, molt compromès amb els pobres, estava veient la 
pobresa generada per la riuada de 1957 i va arribar a demanar la suspensió de les Falles 
l’any 1958: «ens dol en l’ànima», deia, que s’invertisca tant en unes festes. Deia que ell 
mai no s’havia oposat a les Falles, de les quals «evocava l’art i sa bon humor» i que el 
que li causava dolor era la coincidència de l’alegria i el bullici amb la quaresma i la Set-
mana Santa. La reacció popular va ser contrària i, en general, jocosa, així com l’actitud 
de la premsa i les autoritats, també contrària. Hi ha una anècdota que diu que el poble 
cantava «Marcelino, tombolero, no vol ser fallero» (l’arquebisbe va crear una tómbola 
per recaptar fons per a pobres i damnificats de la riuada). Tot i l’oposició de Marcelino, 
les Falles, és clar, es van celebrar.2

Entre els seus successors, s’observa ja la necessitat de donar unes directrius que orien-
taren els catòlics sobre aquest compliment de dejuni i abstinència. El dejuni havia que-
dat circumscrit, des del Concili Vaticà II, al Dimecres de Cendra, inici de la quaresma, i 
al Divendres Sant, commemoració de la crucifixió de Crist. Mentre que l’abstinència de 

2 ‘Marcelino Olaechea «Marcelino, tombolero, no vol ser fallero»’. Las Provincias, 8-3-2008.
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carn, per als catòlics era tots els divendres de quaresma, la resta de l’any aquesta abs-
tinència podia substituir-se per obres de caritat, petits sacrificis o almoines personals. 
Com ja s’ha dit, aquestes dates fortes per als catòlics, amb freqüència coincideixen amb 
dates falleres assenyalades, com el mateix dia de Sant Josep o la seua vigília. 

«El bisbe diocesà, sempre que crega que és en bé espiritual dels fidels, pot dispen-
sar-los de les lleis disciplinàries, tant les universals com les particulars, promulgades per 
al seu territori o per als seus súbdits per l’autoritat suprema de l’Església; però no pot 
dispensar-los de les lleis processals o penals...»3

«L’ordinari del lloc pot dispensar de les lleis diocesanes, i quan considere que és bé 
dels fidels, de les lleis promulgades pel Concili plenari o provincial, o per la Conferència 
Episcopal.»4

Cal aclarir, per als no iniciats en catolicisme, que l’ordinari del lloc és el bisbe o arque-
bisbe de la diòcesi.

Per això, en la segona meitat del segle xx, els arquebisbes van començar a preocu-
par-se per harmonitzar l’esperit faller i el quaresmal, quan la majoria dels practicants ca-
tòlics d’aleshores conservaven una obediència sense fissures als mandats de l’Església 
i, alhora, eren cada vegada més afins a les festes laiques falleres, on el menjar i el casal 
són imprescindibles.

L’any 2008, l’arquebisbe Agustín García-Gasco va dispensar de l’abstinència de men-
jar carn el dia 14 de març «en atenció a les festes populars que a la ciutat de València i 
en nombroses poblacions de l’arxidiòcesi se celebren en honor al Patriarca Sant Josep». 
«La dispensa s’estén a tots els fidels de la diòcesi i a tots els que, no pertanyent-hi, s’hi 
troben per qualsevol motiu». Sant Josep va caure en Dimecres Sant, dia de Setmana 
Santa molt assenyalat a la Comunitat Valenciana. En Diumenge de Rams, ja van coinci-
dir Falles i actes religiosos en 1967, 1978 i 1989.

Com dèiem abans, segons el cànon 1253 del Codi de Dret Canònic, el dejuni és pre-
ceptiu el Dimecres de Cendra i el Divendres Sant . I l’abstinència de menjar carn, tots els 
divendres de l’any, «encara que fora del temps de Quaresma pot substituir-se per una 
altra obra de penitència».

Aquest 14 de març era divendres de Dolors, per tant dia d’abstinència, i primer dia 
de Falles.

El 2012 i el 2013, l’arquebisbe Carlos Osoro va dispensar de menjar carn el dia 15 de 
març, mitjançant decret, que s’até als cànons 87 i 1253 del Codi de Dret Canònic i que 
manté la mateixa redacció que els anteriors, en què Falles i quaresma o Setmana Santa 
són coincidents.

El 2014, Carlos Osoro dispensa també d’abstinència de menjar carn el dia 14 de març, 
en una carta pastoral amb una redacció similar.

El 2015, sent ja arquebisbe Antonio Cañizares, continua la mateixa redacció de la car-
ta pastoral.

El 2017, l’arquebisbe i cardenal, a la coneguda carta pastoral, afegeix que «per raons 
pastorals, el decret permet que es puga celebrar el 19 de març, tercer diumenge de 
quaresma, una eucaristia amb els textos corresponents a la solemnitat de Sant Josep, 
en aquells llocs on siga necessari.» Com que són dies de quaresma, dol per a l’església, 
tot el ritual és molt sobri, amb vestimentes morades, i amb càntics allunyats de l’alegria 
i la festa. Per això es va permetre aquesta excepció. 

3 Església Catòlica. Codi de Dret Canònic, cànon 87, § 1.
4 Ibíd., cànon 88.



Durant l’arquebisbat de monsenyor Cañizares s’ha repetit, inclòs aquest any 2022, 
una carta pastoral semblant que ha passat a ser l’última del cardenal, recentment ju-
bilat i que ha cedit el testimoni a Enric Benavent: «En atenció a les festes populars que 
a la ciutat i a nombroses poblacions de l’arxidiòcesi se celebren en honor del Patriarca 
Sant Josep, i d’acord amb els cànons 87 i 1253 del Codi de Dret Canònic, DISPENSEM de 
l’abstinència de carn del divendres 18 de març, a tots els fidels de la Diòcesi i a tots els 
qui, no pertanyent-hi, s’hi troben per qualsevol motiu; Donat a València, a set de març 
de dos mil vint-i-dos.- Antonio, Cardenal Cañizares Llovera».5

Veiem doncs que és a partir de la segona meitat del segle xx quan s’envien aquestes 
cartes pastorals que abasten tota la diòcesi valenciana, en un intent de flexibilitzar una 
convivència entre Església Catòlica i festes, que sempre han sigut en honor del patriarca 
Sant Josep i que continuen tenint unes celebracions religioses tradicionals del món fa-
ller, com les ofrenes o les misses patronals, però que l’Església manté aquestes «normes 
alimentàries una mica caduques» als seus fidels, per no perdre el sentit de la quaresma 
i Setmana Santa i que gairebé afecten ja una població majoritàriament indiferent.

5  https://www.archivalencia.org/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-Cardenal-Can%CC%83izares.pdf
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Les falles:
laïcisme i/o religió

La imatge tradicional de la celebració de la festa està associada indefectiblement a la pràc-
tica religiosa; o no? El fet faller respon a una tradició religiosa o laica? Quan preguntes per què 
van a la Romeria de Sant Josep, per exemple, a qualsevol faller o fallera nascuts en el segle xxi, 
en molts casos la resposta, quasi per inèrcia, és: «És el que toca, no? Ja saps, la tradició...»

Aleshores, les falles són o no una festa religiosa? Vivim la falla com una festa amb vincles reli-
giosos o ens deixem dur per una llarga tradició heretada de costums molt arrelats entre diferents 
generacions de fallers i falleres? El fet és que l’organització del calendari faller està estructurat 
entorn d’un marc religiós, com és el cas de la festivitat de Sant Josep, així com el contingut dels 
principals actes oficials —l’Ofrena, la Romeria—, o els diversos símbols religiosos. A més, també 
s’ha assenyalat en diverses ocasions l’evident paral·lelisme entre el rol de la clavariessa, una figu-
ra religiosa tradicional, i el paper de la fallera major, el qual ha esdevingut la part nuclear de la 
festa al voltant de què gira tot l’ecosistema formal de les falles. Així, per fixar una certa posició al 
respecte —amb l’inevitable risc de resultar un poc subjectius—, considerarem la qüestió a tra-
vés d’un esclaridor viatge en el temps: des de fa mig mil·lenni pegarem un bot fins a la primera 
meitat del segle xx —potser, la clau de l’assumpte— i conclourem, després de donar un mínim 
context històric, valorant l’estat de les coses a dies d’ara.

Si tractem d’identificar el sentit religiós en l’origen de les falles, estem abocats a perdre’ns 
en una caòtica garbera de diferents teories, tot i que la versió que gaudeix d’un major consens 
és la que atribueix la paternitat del concepte als fusters, els genuïns inventors accidentals de 
les falles segons la tradició popular —malgrat que, segons molts historiadors, la cosa no està 
tan clara.

anTonio BaTaller Teruel
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Com a curiositat significativa, en 1497 el Gremi de Fusters sol·licita el canvi de titu-
laritat de patró de sant Lluc —que era l’heterogeni patró a València dels metges, ar-
tesans, pintors i fusters fins llavors— a sant Josep, amb el vistiplau del rei Ferran el Ca-
tòlic. Amb tot, les falles encara no hi estaven òbviament ni en projecte, per tant, sant 
Josep roman sens dubte com el genuí patrocinador de la festa. Val la pena, pel que fa 
al calendari santoral de la celebració, posar en context aquesta deliberada permuta 
de sants. Fins als segles xiv i xv en què va imposar-se la devoció a la Mare de Déu com 
a dogma de fe, la figura del pare terrenal de Jesús hi havia sigut molt poc valorada per 
la tradició cristiana anterior, atés el relat insignificant que d’ella donaven els diversos 
evangelis apòcrifs, molt populars i reconeguts en aquella època. Per açò, gràcies a 
l’esmentada advocació mariana en l’influent àmbit cristià, s’hi va començar a reivindi-
car el lloc de sant Josep en la pràctica religiosa i va gaudir d’una incipient rellevància, 
fins al punt que en 1621 va entrar per mèrits propis a la casella del 19 de març del ca-
lendari, per decisió del papa Gregori V. Més avant, en 1870, sant Josep culminaria el seu 
recorregut canònic quan, malgrat que menyspreat durant la major part del cristianisme, 
esdevé finalment patró de l’Església universal.

D’altra banda, també conflueix, entre d’altres, un antic ritu molt més arcaic que ce-
lebra l’arribada de la primavera, en què els dies són més llargs i els treballadors, prin-
cipalment els llauradors i els artesans, disposen d’una jornada més productiva. Entre 
tots ells —i per açò el sant fundacional de les Falles— destaca el paper presumpta-
ment iniciàtic dels fusters, perquè aquest gremi hi aprofitava per a fer neteja de les 
deixalles de fusta als seus tallers, les quals podien provocar desagradables incendis a 
causa d’un oratge més sec i calorós. I on anava a parar tot aquell excedent de fusta, les 
estructures, els trastos, els estris? Doncs a les primitives protofalles, unes estructures 
que en primera instància més bé eren una amalgama de diversos trastos que crema-
ven acompanyats per l’ambient lúdic d’un veïnat que ja tenia ganes de festa. I a poc a 
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poc, l’esperit humorístic, irreverent i —per què no dir-ho— un poc subversiu del poble 
valencià va fer la resta en afegir els ninots i les figures que satiritzaven certes situacions 
i personatges públics, una mena de litúrgia semblant als Carnestoltes. De fet, tant les 
falles com els Carnestoltes —ambdues celebracions molt properes en el calendari lo-
cal— compartien la mateixa motivació festiva i satírica, un marc on es dóna una bar-
reja popular, desinhibida i relaxada de les diferents classes socials.

I no podem deixar de referir-nos, òbviament, a l’allioli de la festa, el foc purificador. 
Des d’un punt de vista antropològic, és el primer invent de la humanitat i, no només 
pel fet de ser decisiu en l’evolució de l’espècie, sinó pel seu caràcter totèmic. La cremà 
té, efectivament, tots els ingredients d’un ritual de la tribu: l’escenificació quasi mís-
tica, la inevitable reminiscència ancestral, la catarsi en superar el que és roí gràcies al 
foc regenerador —denunciat mitjançant la sàtira, però amb una certa intenció mora-
litzant— i, en definitiva, el fet de tornar a començar de nou amb esperit de renovació. 
I, per damunt de tot, qualsevol persona que estiga a uns metres de la falla cremant-se, 
per moltes vegades que ho haja viscut, no pot sostraure’s d’eixa sensació inefable 
que el connecta amb una mena de consciència espiritual, ancestral i hipnòtica que li 
provoca la fascinació pel foc. Quin estrany efecte provoca el foc... De fet, l’etimologia 
del terme que designa el monument, la falla, tal volta podria relacionar-se amb el seu 
caràcter festiu i lúdic. Documentat per primera vegada en 1784, deriva del valencià 
medieval facla, i del llatí fax, facis, que significa torxa, objecte que tenia, entre altres 
utilitats, la d’anunciar antigament la proximitat d’una festa.

Així doncs, tornem al dubte raonable inicial. Fins ací, l’única referència religiosa 
que hem relacionat amb les falles només ha estat el seu patró, sant Josep. És possi-
ble, doncs, que les falles no sempre hagen tingut un component religiós, és a dir, que 
l’únic objecte haja sigut essencialment la crítica social i, per tant, laica? Analitzem els 
principals actes de l’agenda festera actual, a veure quin és el pensament real al casal.
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La Romeria és un ritual estèticament molt visual i emocionant pels fallers i falleres, 
així com pels que ho presencien. Això no obstant, l’emotiu passeig desperta un genuí 
sentiment religiós o és, almenys per a alguns, una tradició més de caràcter familiar, 
social o cultural?

Així mateix, quant a l’origen de l’Ofrena a la Mare de Déu, sí que sembla motivada 
per un inequívoc sentiment de devoció religiosa; o... no exactament? Com que sem-
pre hi ha una primera vegada per a tot, qui va ser la primera fallera que va oferir-hi de-
votament el tradicional ram de flors? Segons les cròniques més arrelades, va ser Fran-
cisca Pérez, fallera major de la Falla Sant Vicent-Periodista Azzati-Padilla (València), la 
qual, acompanyada per la seua comissió i la banda de música, va dur en 1943 un ram 
de flors a la Verge. La seua iniciativa va calar ràpidament al cap i casal fins que s’hi va 
institucionalitzar l’Ofrena com un dels actes preceptius més freqüentats de les Falles. 
Ara bé, tal com ens hem referit adés respecte a l’assimilació de la figura de la clavaries-
sa per part de la fallera major, aquesta primera ofrena fallera documentada va tindre 
un significatiu precedent dos anys abans, en 1941, quan precisament dues clavaries-
ses van acudir solemnement a la basílica per fer exactament la mateixa escenificació: 
oferir un ram de flors a la Verge, acompanyades d’uns xiquets vestits de pastorets.

No obstant això, veritablement va resultar tot tan espontani com estem descri-
vint-ho? Si aprofundim un poc més i llegim entre línies, comprovarem que tant l’Ofre-
na com el paper tan rellevant de la fallera major —que, per descomptat, no deixen 
de ser dos focus d’autèntic sentiment faller— no hi existien abans de 1936. El factor 
polític de la postguerra va entrar en escena donant-li a la festa una dimensió religiosa 
plena que mai havia tingut abans, perquè era essencialment una celebració laica i crí-
tica amb tots els vessants del poder establit —tots: la classe política, l’alta burgesia, el 
clero, etc.—. És a dir, quan la sàtira fallera va passar-se de frenada en exacerbar siste-
màticament la crítica a l’statu quo, va ser domesticada gradualment, molt a poc a poc, 
fins a mudar en una visió crítica, però més amable, d’una irreverència dòcil i controla-
da; i, posteriorment, va entrar la religió a la festa major dels valencians i valencianes.

Així que, com a traca final: estem en 2023 davant d’un veritable acte religiós o 
d’una tradició amb profundes arrels en la societat valenciana? Pensem-ho a la inversa, 
com serien les Falles si —ho sé, és una hipòtesi a l’absurd, però intentem-ho— supri-
mirem de colp la Romeria, l’Ofrena, les flors? Tindrien sentit les Falles? El sentiment 
religiós, per tant, crec que és innegable, com podem apreciar-ho en els fallers i les 
falleres quan participen en els esdeveniments oficials. Per definició, o almenys en els 
seus inicis, era una festa laica, però en la pràctica la celebració té uns evidents vincles 
religiosos. Tanmateix, per a ser honests, la devoció religiosa, a banda d’una expressió 
col·lectiva de la fe, també és una qüestió personal de cadascú.

Realment, quan estàs lluny de la terreta i surt el tema de les Falles —amb el tòpic 
forà de rigor de cremar tants diners en la falla—, és quan de veritat comprens què és 
açò de la identitat i per què et sents tan orgullós i feliç de ser valencià, a més de gaudir 
del soroll, dels masclets i de la festa de Sant Josep. I en eixe instant entens la festa com 
el que és: una simbiosi entre la celebració popular i la seua dimensió religiosa.
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L’INFLUX PAGÀ SOBRE 
LA TRADICIÓ RITUAL 
RELIGIOSA
El foc, element purificador en les festes

Si alguna cosa hi ha evident és que el germen de les festes a les quals en l’actualitat se’ls aplica 
una veneració a sants catòlics, vénen fortament arrelades amb ancestrals festes gentils importa-
des de grans imperis com ara el babilònic, hel·lènic, egipci o romà; cultures nòrdiques com la cèl-
tica o vikinga; o com les conegudes a l’altra banda de l’oceà, a Hispanoamèrica, tan rica en aquest 
tipus de costums. En un exercici de protegir la religió catòlica contra ritus i tradicions paganes i 
davant la complicada tasca d’eliminar aquells festejos politeistes, els quals, majoritàriament, esta-
ven amanits amb balls, música i esoterisme desmesurat i, gairebé sempre, adobat amb la ingesta 
de begudes espirituoses i luxuriosos comportaments, l’Església va anar absorbint-les.

És llarga la llista de dates que gaudien anteriorment d’un caràcter ludicofestiu i que s’han pin-
tat de religiositat, encara que el dubte entre el significat religiós o la participació en ells com a 
tradició van lligats per un llaç de lligadura fina.

El Nadal i l’Epifania de Jesús no se celebraven fins al segle iv dC, però sense concretar-ne data 
fixa. Així, que es van instituir dues dates: 25 de desembre i 6 de gener. La primera establerta en l’Im-
peri Romà d’Occident i l’altra al d’Orient. Aquestes dates no tenen una seguretat cronològica de 
la veritable data de naixement de Jesucrist, però sí coincidència amb algunes festivitats paganes.

La del 25 de desembre era coneguda com a festa del solstici d’hivern. S’hi celebrava el triomf 
del déu Sol, amb motiu de l’allargament del dia contra les curtes nits. Va ser entre els anys 324 i 
325 de la nostra era quan es va decidir instituir-la com a festa.

El 6 de gener era el dia de commemoració de la festa de la Llum a Egipte; el naixement d’Osi-
ris, déu de la vegetació que reneix constantment i regeix l’inframon dels morts. Però com a pare 
d’Horus, déu de la llum, té una simbologia de renaixement i, a Alexandria, la nit del 5 al 6 de ge-
ner es recordava el naixement del temps de la vida, Aion, amb una processó de torxes.

VicenT TorMo aldeGuer
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La festa pagana més aproximada a les celebracions nadalenques occidentals van ser 
les saturnals romanes, dedicades al déu Saturn. Es donava la llibertat a alguns esclaus 
que s’asseien a taula dels seus senyors i es feien banquets públics on s’intercanviaven 
regals. A poc a poc, la festa es va anar desenfrenant i en els nostres dies la paraula sa-
turnal s’aplica a orgies i festes sense control.

Personatges com els Reis d’Orient, que reparteixen regals per Nadal i Cap d’Any, els 
trobem en moltes cultures, com és el cas de Tomte, l’esperit nòrdic que reparteix regals 
entre els nens; la bruixa Befana, que ho fa amb els nens italians; els gnoms; el Sinterklaas 
neerlandés; el Father Christmas britànic; el Rei Sagrat; el déu cèltic de l’Any Vell... Sobre 
els Reis d’Orient, és dels evangelis apòcrifs d’on ens arriba a la tradició cristiana l’ado-
ració dels reis. Però no es diuen els noms, ni el nombre, ni de quines regions eren reis.

Sant Joan Baptista és la celebració que coincideix amb el solstici d’estiu, el dia del 
culte al déu Sol. Era una festa molt estesa en l’Antiguitat, partint del culte a Ra, el déu 
Sol per als egipcis, deïtat que va ser assumida per les cultures hel·lena i romana, amb 
diferents noms.

Aquella nit, la més curta de l’any, s’encenien fogueres, les quals calia saltar com a acte 
de purificació interior, d’alliberament de pecats i de mals esperits. En la seua cristianitza-
ció, com és obvi, es manté aquest sentit i és dedicada a sant Joan Baptista, el profeta 
que predicava el baptisme per al penediment dels pecats.

La Setmana Santa, igual que Nadal, es comença a celebrar el segle iv i també s’assen-
ta sobre una celebració pagana, el culte al déu Atis, en què se celebra la mort i la poste-
rior resurrecció. Jesucrist no ordena recordar la seua mort i resurrecció en una data de-
terminada, sinó rememorar-ho sempre que prenguem la Santa Cena.

La festivitat del 15 d’agost, l’Assumpció de Maria al cel, per al catolicisme és una 
tradició que fins l’any 1950 no ha estat objecte de dogma de fe. De la mateixa manera 
que les festivitats anteriors, també trobem coincidència amb una festa pagana: a mit-
jan agost se celebrava a les antigues Grècia i Roma el culte a Hècate, Artemisa i Diana, 
deessa de la Lluna i reina del cel, predisposada a evitar les tempestes perjudicials per a 
les collites en aquestes dates.

Tots els sants i difunts, la vigília de l’1 de novembre casava amb una festivitat paga-
na, cèltica, la del Samhain, que marcava el final de l’estiu i el de les collites, la tempora-
da del fred i de la foscor. Aquella nit es creia que el déu de la mort feia tornar els morts, 
permetent comunicar-se així amb els seus avantpassats. També era habitual en el poble 
romà, ja que el 21 de febrer celebraven la festa de les Feràlia, quan oferien les seues ora-
cions per la pau i el descans dels seus difunts.

En el catolicisme, aquesta festivitat comença quan el papa Bonifaci IV va consagrar 
el Panteó d’Agripa al culte de la Mare de Déu i els màrtirs, començant així una festa per 
recordar aquests sants anònims, inèdits per la majoria de la cristiandat, però mereixe-
dors d’aquest reconeixement. Anys més tard, és el Papa Gregori III qui canvia la data al 
primer de novembre.

Entre tanta evocació cristiana, l’Església va consentir l’adoració al foc com a element 
purificador d’allò que és maligne, harmonitzant-ho amb la veneració a imatges i actes 
d’alt caràcter religiós.

Al món són nombrosos els rituals que ofereixen culte al foc o que té a aquest com 
a element principal del ritual, i la majoria vénen heretats de tradicions gentils. Entre els 
molts costums tradicionals de fervor festiu, podem trobar gran diversitat en la forma de 
dur-los a terme. És una manera de viatjar per extensos territoris a la recerca de coneixe-
ments culturals basats en creences populars, credos i dogmes, cadascun d’ells més des-
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concertant. La varietat d’exemples és sorprenent per quantitat, no tant per la posada en 
escena; desiguals en les formes, però semblants en el fons.

Hi ha un antic costum europeu en què es penja un ninot que representa un perso-
natge indesitjable per tal de ser castigat a la foguera el tercer dia de Quaresma i el Dis-
sabte de Glòria. Encara que siga anterior al cristianisme, aquesta religió ho va assimilar 
en les seues celebracions, com altres festes paganes per tot el món.

Un altre d’aquests ritus ancestrals és el d’origen nòrdic anomenat Todaustragen, en 
què un ninot que figurava l’hivern era pastura del foc la vigília del primer de maig.

A molts llocs d’Espanya hi ha tantes tradicions populars com pobles existeixen. A 
l’igual que en les mostrades abans, el motiu de celebració té la mateixa base: els finals 
i començaments de les estacions, el final de l’any o de la recollida dels productes del 
camp. Així reconeixem les fogueres del solstici d’estiu per Sant Joan i les de l’equinocci 
de primavera en Sant Josep. A València encara trobem festejos d’aquest tipus com són, 
entre d’altres, el Vell i la Vella, a Picassent i a Mutxamel, a mitjan Quaresma; el Parot de 
Mitja Quaresma de Castalla; els Mahomes dels Moros i Cristians; o, en el solstici d’hivern, 
la Foguera de Canals, per Sant Antoni.

A la humanitat li agrada fer fogueres per cremar alguna cosa, o algú, en elles. A qual-
sevol lloc del món existeix des de temps remots el culte al foc, possiblement per ser 
usat en sortilegis màgics i en la bruixeria, en l’eterna lluita contra el que és desconegut 
i que en el transcurs del temps passarien a ser festejos. Els focs ancestrals eren simples 
pires en què cremaven figures de persones o, en altres, directament, animals, fins i tot, 
per a sacrificis humans. Encara que el més gran dels motius era realitzar rituals agraris 
per demanar bones collites. Ara bé, les castes cèltiques, primordialment ramaderes, te-
nien un altre cicle que començava amb la cria i cura del bestiar l’1 de novembre, Ha-
lloween i la seua tornada al pasturatge l’1 de maig, Beltane (foc lluminós) cremant per-
sones a manera de sacrifici; tradició que es va mantenir diversos segles, encara que amb 
el temps en lloc d’incinerar la persona escollida, se li apedregava amb closques d’ous 

Cartell de falles on es mostren ninots penjats El Vell i la Vella de Picassent
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o havia de saltar la foguera. Aquest cas demostra com el fet de passar persones per 
l’abrasador càstig de la foguera es va substituir per ninots representatius. Rituals incan-
descents per reclamar que el bestiar romangués sa. Costums pagans del segle viii què 
també el cristianisme va tenir dificultats per eradicar-les i, com que no es va aconseguir, 
va optar per convertir-les.

Si durant aquestes celebracions feien cremar aparences humanes per simbolitzar 
el rebuig a un personatge non grato que pogués perjudicar les collites, la pitjor part se 
l’emportaven les bruixes. Es professava que amb els seus poders podrien destrossar la 
feina de tot l’any. Per això a Europa és habitual que el ninot represente aquests protago-
nistes màgics. Així succeïa al principi de la Quaresma a les localitats belgues de Grand 
Halleux, lloc on tiren al foc un pal llarg anomenat la bruixa, i Morlanwelz; a les munta-
nyes Eifel de Prússia; a Echternach (Luxemburg); a Lucerna (Suïssa) o a Àustria. A la regió 
d e les Ardenes (Bèlgica) eren més cruels i calcinaven gats vius per evitar malalties al 
bestiar, ja que especulaven que les bruixes es podien transformar en aquest animal per 
executar les seues malifetes.

En altres llocs, com a Leskovec nad Moravici, a la República Txeca, o a Düsseldorf, 
Alemanya, es carbonitzaven figures que representaven la mort; a Val di Ledro, Itàlia, 
ho feien amb la Vella el Dimarts de Carnestoltes. No obstant això, en aquest cas no es 
cremaven per penar-los, sinó com a signe d’espiritualitat arbòria. D’aquesta manera en-
grandien la fertilitat de camps, bestiars i, fins i tot, humans. Altres exemples de foc com 
a element purificador els trobem en els focs pasquals que se celebren a Alemanya el 
Dissabte de Glòria, en plena Setmana Santa es cremava Judes i, a l’Alta Baviera, el ma-
teix dia cremava l’home de Pasqua. En localitats espanyoles, com ara Anguiano (la Rioja) 
o Talayuela (Càceres), el Diumenge de Resurrecció encara es crema un ninot represen-
tant Judes. Però és el dia 24 de juny, inici del solstici d’estiu, quan més rituals del foc se 
celebren. Aquests festivals són presents a tot Europa, i com a exemple més proper a les 
Falles tenim les Fogueres d’Alacant.

Centrant-nos en la festa fallera, encara 
que avui dia ha esdevingut una festa com-
plexa pel que fa a la seua activitat social, 
econòmica i política, la base continua sent 
la mateixa que aquells antics focs rituals 
d’entrada de la primavera. El foc com a ele-
ment principal del ritual festiu faller, com la 
majoria, ve heretat d’orígens pagans i tradi-
cions populars que, amb l’evolució que el 
temps imprimeix en tot, ho acosten fins als 
nostres dies, tal com el coneixem.

Són molts els autors que insisteixen a 
datar i documentar l’origen de les Falles, 
amb la dificultat que comporta marcar-ne 
l’exactitud. Les dades més antigues sobre 
les Falles daten del 1740, quan l’autoritat 
municipal de València prohibia cremar fa-
lles als carrers de la ciutat per seguretat, 
en ser carrers estrets; altres documents en 
anys posteriors només indiquen l’habituali-
tat de plantar falles.Crema del Judes a la Plaça Major a Anguiano, La Rioja
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Hi ha abundants referències que apunten que els seus inicis són deguts a l’antic cos-
tum que tenien els fusters, la vigília del seu patró Sant Josep, quan cremaven en una 
foguera els encenalls i trastos vells juntament amb els artefactes de fusta (parots) que 
feien servir, col·locats al centre del taller, per elevar les llànties que els il·luminaven les 
últimes hores del dia mentre treballaven en els mesos d’hivern. Era en arribar la prima-
vera i el final de les nits d’hivern quan se celebrava la festivitat del patró del gremi i es 
treia el parot a la porta del carrer per a cremar-lo.

Amb el temps, els veïns del barri aprofitaven l’ocasió per a desfer-se d’aquelles coses 
que ja esdevenien trastos inservibles i eren cremades al costat de les fustes. Posterior-
ment, van començar a col·locar ninots o cartells amb al·lusions i crítiques a persones o 
situacions del barri, tot això amb ironia i humor. És així com neixen els ninots. També 
era habitual ridiculitzar el sector burgés i el clergat, que aviat manifestarien la seua des-
aprovació a aquest costum.

Apareixen els ninots de fusta i cartó amb un toc artístic perfeccionat; apareixen els 
llibrets amb l’explicació de la falla; els veïns comencen a organitzar-se i sorgeixen les pri-
meres comissions falleres. També s’hi afegeixen nous actes com la plantà, la despertà i la 
cremà el dia 19 de març. Més tard s’implantarien els premis als millors monuments fallers.

El creixement de la festa s’expandeix per municipis de la província, on la varietat 
d’actes a celebrar va dels purament festius a aquells de matís religiós amb honors a di-
ferents sants o verges.

Tot i ser una de les teories més esteses, no hi ha documentació que ho confirme, en-
cara que no es pot dubtar de la participació activa d’aquest gremi de fusters en l’evolu-
ció d’aquesta festa. De ben segur que serien ells els primers professionals que intervin-
drien en la construcció dels monuments fallers.

Tots aquests elements van anar evolucionant fins que, a les acaballes del segle xix, 
esdevenen la festa actual.

Mirant l’horitzó passat, no s’altera una cosa amb el temps. Tot i esglésies, déus, sants, 
bruixes i altres poders eclèctics o mitologies invisibles, a les portes de les noves prima-
veres, es plantarà una falla, beurem i ballarem, es farà ofrena als sants i es cometran tots 
els pecats capitals.

Només queda esperar que el foc purificador ens protegisca i creme els mals auguris.
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Les xarangues = 
“La cosa nostra”?

Al País Valencià comptem amb una gran tradició cultural arrelada a les bandes de música, 
agrupacions sense ànim de lucre, moltes d’elles amb més de cent anys d’història.

Ací, a Xàtiva tenim prova d’això, dues bandes amb cent vint-i-dos anys d’història cadascuna. 
Antigament, el mestre de la banda era qui s’encarregava de formar la gran majoria de xiquets i 
xiquetes que volien formar part d’aquestes bandes; ara i des de fa ja bastants anys les coses han 
evolucionat i totes les agrupacions, per menudes que siguen, tenen la seua escola de música 
amb un nombrós claustre de professors dedicats a impartir cada especialitat instrumental, llen-
guatge musical i les assignatures col·lectives instrumentals.

Els músics i les músiques passem molts anys dedicats a l’estudi de la nostra especialitat ins-
trumental, per tal de poder fer-la, o no, la nostra professió en un futur. Tanmateix passem tota 
una vida dedicada a la banda que ens ha vist nàixer i créixer com a músics, un temps dedicat de 
manera altruista realitzant actes al carrer, concerts i certàmens, simplement per agraïment i per-
què la sents com que és teua, la teua banda, on estan els teus amics amb qui tan bones estones 
musicals i de diversió has passat. Aquests vincles d’amistat deriven en el fet de voler passar més 
moments junts i continuar gaudint d’allò que més ens agrada. És llavors quan comencen a apa-
réixer les xarangues, la majoria d’elles formades per grups de músics d’eixes bandes o, com ha 
anat passant més recentment, per la fusió de músics de diferents bandes o per companys i com-
panyes d’estudis als conservatoris. 

Hi ha xarangues professionals que són requerides per moltes poblacions perquè els animen la 
festa; per posar un exemple, una xaranga espectacle de fora de la nostra comunitat, Los Artistas del 
Gremio, que fan els seus propis arranjaments i tenen un espectacle molt potent. No obstant això, 
la gran majoria de les xarangues que tenim al nostre voltant són amateurs, xarangues que en molts 
dels casos també tenen algun encarregat o encarregada de fer els seus arranjaments per tal de no 
tocar el mateix que fan la resta de les xarangues, per ser una mica més diferencials, xarangues que 
creen les seues pròpies coreografies i cançonetes pel fet d’animar si cal més la festa. 

GasPar nadal Maronda

Percussionista i director de banda
Director del Conservatori Professional Municipal Lluís Milan
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Sí, senyores i senyors, les xarangues són la cosa nostra, però en el bon sentit de la pa-
raula; són un bé nostre, agrupacions menudes d’entre vuit i dotze components que es 
passen tota una vida dedicada a un instrument, i que creen aquestes xaranguetes per 
donar alegria a les nostres falles, a les nostres festes... Com totes les coses, evolucionen 
i obrin el seu ventall d’actuacions, i per això trobem aquestes agrupacions en acomia-
daments de solter i de soltera, i fins i tot asseguts com les big bands americanes tocant 
tota classe de temes pop-rock i hits de l’estiu. 

Però la gran majoria d’aquestes xarangues faran un total de tres o quatre actuacions 
a l’any: una falla, una o dues festes de barri, dos acomiadaments de solter/a i poc més. 
Són una xicoteta font d’ingressos.

Jo he tingut la sort de pertànyer a dues xarangues des de ben menut, la xaranga El 
Ruido i la xaranga Xapurrao (amb les quals encara toque de tant en tant), i en llocs on 
hem anat a tocar he arribat a escoltar: «Mira els de la xaranga, que bé que s’ho passen... I 
damunt cobren...» Doncs sí, els músics i les músiques ens ho passem bé, perquè, si nosal-
tres ens divertim fent música, ensenyant coreografies i dedicant cançons a l’associació 
que ens contracta, de segur que totes i tots els que estan escoltant-nos gaudiran molt 
més de la festa i se sentiran com a part de nosaltres, com també nosaltres part d’ells. 
Per aquesta raó trobe que les xarangues romanen tant de temps en una mateixa falla 
o festa de barri. I sí, cobren, però no ens tornem bojos, que al final el que guanyen és 
per a comprar una caixa de canyes, una embocadura, unes baquetes; en definitiva, per 
deixar l’instrument de nou en bon estat. No, no arriba per comprar un instrument, i la 
gran majoria d’aquests músics tenen dos instruments, ja que aquests necessiten man-
teniment i han de tindre algun de recanvi. 

Com he dit abans, les xarangues són cosa nostra i les hem de tractar amb respecte 
i consideració.

Des d’aquestes lletres llance un missatge per a totes les comissions falleres i feste-
res. Sé que tota la gent està més conscienciada, però cal recordar que un masclet o una 
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traca al costat del músic danya l’instrument i pot danyar-lo a ell o ella, tocar plovent és 
haver de dur l’instrument a reparar de segur, i els instruments valen molts diners. Ja dic, 
sé que les coses han canviat molt i som més conscients que els músics i músiques de la 
xaranga, tot i que s’ho passen bé, estan treballant pel bé de la festa.

Sols em queda donar-vos les gràcies a tota la comissió de fallers i falleres de la Falla 
República Argentina per deixar-me participar aquest any en el vostre llibre anunciador 
de les Falles de Xàtiva 2023.

Bones falles per a totes i tots.
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SENSE FESTA
NO HI HA FESTA

Parlar amb els companys de feina sobre la data concreta dels dies festius és habitual a principis 
d’any, però també quan els ponts vacacionals s’aproximen en el temps i els plans amb amics i fami-
liars es multipliquen. En realitat, es tracta d’una via d’escapament quan ens trobem immersos en la 
rutina i la nostra alegria es desborda sense importar l’estació de l’any en què tinguen lloc.

La major part dels estudis realitzats al voltant d’aquest tema demostren els beneficis, tant a 
nivell físic com mental, de les vacances, per molt curtes que siguen. Gràcies a elles, disminueix el 
nivell d’estrès, estem protegits contra la depressió, augmenta la nostra creativitat i concentració 
i millorem la qualitat del son, el sistema immune i l’estat d’ànim.

En teoria, uns dels festius que sempre hauríem d’esperar amb més ganes són els de les falles el 
mes de març; uns perquè des de la fi del Nadal no hi ha hagut cap oportunitat per gaudir de cap 
descans o de fer una xicotiua escapada que ens permeta eixir de la rutina en el cas de voler fugir 
de la cremà i d’altres perquè volem gaudir de la millor festa del món, les falles.

Però, és festa en falles? Qui decideix quins són els dies festius dels quals podem gaudir?
Els tribunals consideren que la determinació dels dies festius correspon a l’Estat, comunitats 

autònomes i governs locals, de manera que resulta impossible cap pacte individual o col·lectiu 
sobre aquesta matèria.

Per raons òbvies, el món faller desitja tindre el major nombre de dies festius, però hem de sa-
ber que els festius dels quals podem gaudir estan marcats de la següent manera. En primer lloc, 
tenim vuit dies festius de caràcter nacional, iguals per a tot Espanya. En segon lloc, quatre dies 
festius fixats per cada comunitat autònoma i per últim, dos dies addicionals escollits per l’ajunta-
ment de cada municipi.

José a. soler naVarro
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El primer disgust ens l’enduem quan veiem que Sant Josep no és festiu nacional. No-
més és festiu en algunes comunitats autònomes. Acabem de perdre vuit opcions per 
poder celebrar les falles. Per a ser sincers, perdem vuit dies i un considerable nombre de 
turistes. Evidentment, un dels quatre dies que li corresponen a la comunitat autònoma 
sí que és per al dia de Sant Josep, però només un. No es disposa de més dies per a les 
falles, entre altres coses, perquè no els semblaria bé ni al 9 d’octubre ni a sant Vicent.

Arribat a aquest punt, posem tota la nostra esperança en els dos dies que queden 
per a l’Ajuntament. Però no, a Xàtiva això no és possible, perquè aquests dies estan as-
signats per a la patrona, la Mare de Déu de la Seu, el cinc d’agost, i per al patró, Sant 
Feliu, l’1 d’agost. Algú que mai no haja estat a Xàtiva en aquestes dates pot pensar que 
la setmana de l’un al cinc d’agost a Xàtiva és una setmana gran, una setmana en la qual 
tot fill de veí ix al carrer a gaudir de les seues festes patronals. Però res més lluny de la 
realitat. És, més bé, la setmana de l’exili. Sant Feliu, malgrat el patriarcat en què vivim, 
passa sense pena ni glòria, i la Mare de Déu, més afortunada, gaudeix d’una processó 
que, sent objectiu, cada any perd assistents a causa del poc interès que suscita entre 
els més joves (la qual cosa no gosaré criticar, atesos els previsibles 40 graus amb què és 
ajusticiat tot aquell que s’atreveix a gaudir-la).

Però tornant a la cosa nostra, com el lector pot veure, la tragèdia és a tocar, ja que 
ens hem quedat sense dies per celebrar les falles. Això es tradueix en el fet que, cada 
faller, en el millor dels casos, ha de negociar en el seu treball la possibilitat de gaudir de 
les falles a canvi d’algun dia de vacances. Significa també que tots aquells que no són 
fallers i que estan treballant només poden veure la festa com una cosa molesta que no 
els permet ni dormir, ni aparcar, ni viure amb normalitat.

I aquesta animadversió d’alguns és una pena, ja que les falles són molt més que una 
simple festa. Les falles són una tradició, és a dir, un esdeveniment assenyalat que es 
manté en el temps i que es traspassa de generació en generació. Són un moment cul-
tural i són part de la identitat de la nostra societat.

M’agradaria recalcar la importància de les falles, com a salvaguarda de les arts tradi-
cionals i com a senyal d’identitat que propicia la convergència i integració en una societat 
cada vegada més polaritzada. A tot això cal sumar la importància econòmica que hem de 
posar en valor ara més que mai, coneguts els efectes funestos de la pandèmia, així com la 
seua contribució a preservar la llengua valenciana, tant de temps desplaçada i capgirada.

En aquests temps, en què s’està implantant la nova llei d’educació, LOMLOE, la qual 
promou la formació de l’alumnat a través de situacions d’aprenentatge reals, crec que 
és important despertar en els joves el coneixement de la seva cultura perquè la vis-
quen, la senten, la conserven i l’enriquisquen. Així, quan celebrem amb els nostres fills 
una festa com les falles, els estem acostant el coneixement de la seua comunitat fent-
los partícips de l’esdeveniment i fomentant la comunicació i la relació entre ells.

Em pregunte llavors... Quina millor situació d’aprenentatge que celebrar les falles els 
dies 16, 17, 18 i 19 de març? Estic absolutament convençut que cap docent pot esgrimir 
raons de pes per rebatre aquest plantejament.

I per què estem parlant de situacions d’aprenentatge, si a l’inici de l’article estàvem 
parlant de gaudir de les falles? Molt senzill, recordarà el lector que, després d’una deta-
llada anàlisi de les opcions que teníem respecte a l’elecció dels nostres dies de descans, 
havíem arribat a la conclusió que per a les falles només disposàvem del dia de Sant Josep.

Però això és per a la població en actiu. Què passa amb els escolars? Doncs els es-
colars depenen del consell escolar del municipi, el qual decideix sobre un determinat 
nombre de festius durant el curs.
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El consell escolar està format, entre d’altres, pels representants municipals i els re-
presentants escolars dels diferents centres educatius del municipi. Aquests darrers 
transmeten els dies festius que ha escollit cada col·legi, en funció dels vots dels docents 
del centre.

Per tant, en funció d’aquests vots, serà festa o no els dies 16, 17 i 18 de març, si cauen 
entre setmana.

Lamentablement, tots els anys hem d’estar pendents d’aquests vots per a poder sa-
ber si els escolars de la ciutat van a poder gaudir de les falles o no i lamentablement els 
vots dels centres escolars no solen anar en la línia que siguen festius, ja que, lluny de 
primar que es preserve la tradició de les falles, l’interès és més particular, orientat prin-
cipalment a veure de quins ponts es pot gaudir a nivell personal.

De fet, són molts els qui opinen que per ells no hi hauria cap dia de falles, o bé per-
què tot i ser de Xàtiva no gaudeixen d’aquesta festa o bé perquè no són ni de Xàtiva i 
per tant el seu interès és nul.

Als primers els diria que és cert que a ningú se li pot obligar a gaudir d’una festa que 
no li agrada, però una cosa és aquesta i una altra que, a causa dels seus gustos perso-
nals, siguen els seus alumnes els qui no ho puguen fer. Als segons els recordaria que 
un no és d’on neix, és d’on menja o, per dir-ho mes clar, «forasters vindran que de casa 
ens trauran».

En definitiva, tots els anys estem pendents d’un fil per a veure si el Consell Escolar ha 
de permetre gaudir de les falles als alumnes o per contra van a tindre classe alguns dels 
dies. Una cosa que, d’altra banda, manca de sentit, ja que els que són fallers, per molt 
que es propose el maleït consell esmentat, no hi assistiran.

I un no pot més que preguntar-se si no seria molt més senzill que directament se 
sol·licitara a la Conselleria d’Educació els dies de falles com a festius a canvi d’acabar uns 
dies més tard el curs i així no estar depenent dels gustos o capritxos d’uns i d’altres. Dic 
jo que, ja que som patrimoni de la humanitat, ens ho mereixem, no? Quina millor prova 
que l’Ajuntament aposta realment per les falles com a festa representativa de la ciutat?
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quarta allegorIa

i pizzini



paperets de record

 Sempre havia defés l’hàbit de l’escriptura com a indici irrefutable d’en-
teniment. Prendre apunts, fer un esborrany d’un projecte, escriure un diari per-
sonal, esbossar un propòsit o realitzar càlculs matemàtics eren tasques de què 
gaudia assíduament en aquell període en què, lluny de telefonar a les perso-
nes, es cridava als llocs. 

L’horroritzava el ritu, l’angoixava pronunciar la frase feta «Hola, sóc..., està...?» 
i haver de fer temps, pregant perquè, durant l’espera, no haguera de donar fà-
tics aclariments que li repugnaven. Prioritzava escriure i posar l’emoció en ca-
dascun dels termes, sense la constricció de trobar-se disposta per a la resposta 
urgent i el diàleg incòmode. Idolatrava escriure i així ho feia regularment, per 
tal de mantenir el vincle amb la parentela que havia quedat a la terreta.

En resum, per a ella no es podia parangonar la voluntat efímera del soroll 
amb la permanència i l’encant de la grafia. I era tal l’encís que li provocava un 
sentiment escrit que, passats els anys, encara gaudia de llegir velles composi-
cions, com aquella en què relatava com havien fet una falla als Països Baixos, 
tant lluny de casa.

El custodiava junt a la seua banda de fallera major, o aquell escrit amb què 
les companyes d’experiències van expressar la voluntat clara de treure tot el 
suc a la festa complint rigorosament els seus deu manaments.

Caminant per aquesta vida tant digital i urgent, eren molts els qui s’havien 
mofat del seu costum; tanmateix, ella sempre els deia: «No seré jo qui contradi-
ga Vito Corleone pel que fa a l’estimable valor dels pizzini».

I és que els pizzini, aquelles minúscules notes escrites, eren i són utilitzades 
per la màfia per a la comunicació secreta. Enviades o passades de mà en mà 
entre els membres de l’organització, aprofitaven per a transmetre informació 
confidencial o per coordinar activitats il·legals sense deixar rastre.

No podem recelar de la seua validesa, i si algú ho qüestiona, sols ha d’inter-
rogar Mateo Messina que, gràcies a ells, ha aconseguit mantenir-se en la il·le-
galitat 30 anys.

I així com la màfia, gràcies a estos aprenents de papir, dirigeix i controla les 
seus activitats, ella, que s’ha passat la vida convivint amb les lletres, avui, a més 
de gaudir dels contes i les poesies, governa la seua realitat.

Els seus pizzini no ambicionen encobrir activitats delictives, no anhelen ro-
mandre en la clandestinitat. Tot el contrari. Els seus pizzini són clars, obvis i evi-
dents, circumstància ineludible per exercir la comesa que se’ls ha demanat, que 
no és un altra que emparar els seus records i seduir l’oblit.

I ara que són moltes les coses que no recorda, sens dubte mai oblida que 
ells la lliguen a l’existència i aclareixen la boira en què la seua ment procura 
naufragar-la.

Pizzini, Alzheimer, sens dubte vocables d’escriptura complicada i enrevessa-
da vocalització.
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Les Falles
a la Llosa de Ranes

La Llosa de Ranes és un poble fester, que ha sabut fer seues tradicions i festes valencianes que 
no han estat arrelades a la localitat, però que han tingut un gran seguiment i fervor entre la pobla-
ció. Els moros i cristians, que ja han desaparegut del calendari fester del poble, o les processons de 
la Setmana Santa amb quatre confraries, han sigut algunes de les festes que la Llosa de Ranes ha sa-
but fer seues i que han comptat amb un gran nombre de lloseres i llosers entre els seus seguidors.

Les Falles eren una festivitat que no podia faltar en el nostre calendari. Si bé és cert que fa unes 
tres dècades la celebració d’esta festa era purament testimonial, amb una falla menudeta al col·legi 
públic i una falla que feien les veïnes i veïns del carrer Sant Josep, en l’actualitat són quatre les co-
missions falleres que tenim al poble i més de sis-centes persones les que hi participen de la festa 
d’una manera o altra.

La Falla de Sant Josep fou la primera en iniciar-se en esta tradició. Allà pels anys 50 ja cremava la 
falla al seu carrer amb el seu veïnat com a participants de la festa. No era tant una comissió fallera, 
sinó més bé una festa de carrer, com la que celebraven altres carrers que també feien les seues fes-
tes en honor als sants a qui devien el seu nom, com era el cas dels carrers Sant Roc o Sant Vicent. 
Amb el pas del temps, la Falla Sant Josep es convertiria en una de les quatre comissions que el po-
ble té en estos moments. Des de fa uns anys ha hagut d’abandonar el lloc on tradicionalment es 
plantava, l’encreuament entre els carrers Colón, Sant Josep i Sant Antoni, per a eixir al carrer Europa 
i gaudir així de més espai per al muntatge de l’envelat de la comissió fallera i del seu monument, 
que cada any ha anat augmentant de grandària y professionalitzant-se respecte de les primeres fa-
lles del segle passat.

La Falla La Primera és una altra de les comissions del poble i la seua fundació data de finals de 
la dècada dels 90. El seu nom pot portar-nos a pensar que fou la primera falla que es va introduir 
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al poble, però com hem vist al carrer Sant Josep ja feia més de 40 anys que se’n cremava 
una. El que sí és cert és que esta comissió anava a iniciar en el poble la festa fallera més 
enllà de l’acte de la cremà del monument faller. Amb La Primera es comença la festa com 
realment s’entén a ciutats de gran tradició fallera com València, Xàtiva o Alzira. Es con-
formava una comissió, amb un grup de falleres i fallers i una presidència, que va recaure 
en un dels seus fundadors, Paco Chust Montell. Un enamorat de la cultura i les tradicions 
valencianes, organitzador de la Romeria a Santa Anna del primer de maig mentre la seua 
salut li ho va permetre, Chust encapçalava esta proposta fallera amb un monument, uns 
actes festers i una comissió que l’acompanyava en una nova festa al poble. Els més escèp-
tics pensaven que anava a tindre un final proper igual com altres festes que havien fins i 
tot desaparegut però, un quart de segle més tard podem dir que les Falles segueixen més 
arrelades que mai en la cultura local i veurem com han crescut i s’han consolidat amb 

Falla Sant Josep 2008 Falla La Primera 2008

Falles a La Llosa
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l’aparició durant este temps de tres comis-
sions més, que junt a La Primera conformen 
les Falles de La Llosa de Ranes.

Una altra de les falles és la Falla Plaça 
Major, que plantà el seu monument el març 
de l’any 2000. Amb l’objectiu de recuperar 
les nostres tradicions més populars i com 
una falla oberta a tot el poble, va començar 
a la plaça principal del poble i muntant l’en-
velat per a la comissió al carrer la Creu. Amb 
el seu creixement i per necessitats del tràn-
sit rodat de la població, van fer necessaris el 
seu trasllat a l’entrada del poble, primer al 
carrer de l’antic port de Càrcer i més tard al 
carrer de la Cooperativa Crist del Miracle. Com a curiositat, si ens fixem en el seu escut, po-
drem apreciar una granota amb un barret roig i la mitja lluna dalt, una particular menció a 
la festa dels moros i cristians de La Llosa de Ranes, de la qual molts dels fundadors d’esta 
comissió fallera en van formar part activa.

En el nostre recorregut per les falles de La Llosa de Ranes arribem ja a la més jove: la 
Falla Casc Antic. Fundada l’any 2007 per un grup de joves i presidida per Sergio Giménez 
López, el 2016 va celebrar el seu desé aniversari i ja es troba a punt de complir la seua 
majoria d’edat. Esta falla ha vist com el nombre de falleres i fallers ha anat en augment al 
llarg dels anys, consolidant-se cada vegada més i tenint diverses falleres majors. La situa-
ció urbanística del seu monument no s’ha vist modificada estos anys, a pesar de tindre en 
el seu nom el nucli antic. La falla es planta des dels seus inicis al final del carrer Sant Vicent.

Lluny de ciutats com Xàtiva, on moltes de les seus comissions ja han arribat, o estan 
prop de fer-ho, al seu cinquanta aniversari, la Llosa de Ranes i les seues veïnes i veïns estan 
demostrant que la festa de les falles és una festa relativament jove, però que en molts ca-
sos ja supera els vint anys, consolidant-se com una tradició popular. Una festa de què cada 
any participen més lloseres i llosers i que esperem continue amb tan bona salut.

Falla Plaça Major 2008

Comissió Falla Casc Antic
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LES MEUES PRIMERES FALLES:

ALS PAÏSOS BAIXOS

L’emigració ha acompanyat la humanitat al llarg de tota la història. Sempre hi ha hagut fenò-
mens migratoris en les societats, i en moments de crisi econòmica, buscar noves oportunitats en 
altres països pot ser una solució. El desenvolupament de les societats actuals no es pot concebre 
sense aquest fenomen, ja que gràcies a ell la humanitat ha evolucionat en la seua forma de vida i de 
veure el món, compartint experiències, invents, avenços, pensaments, valors, etc.

Per al fenomen de l’emigració hi ha múltiples raons diferents per a cada cas, personals o cir-
cumstancials, però una raó comuna és el desig i l’esperança de començar una nova etapa i aconse-
guir una millora en la vida personal.

El 28 de novembre del 1956 es va signar l’Acord Hispanobelga sobre Emigració. Aquest va ser, 
sens dubte, el tret de sortida oficial de l’anomenada emigració espanyola a Europa, que va abastar, 
sobretot, el període comprès entre 1956 i 1975.

Els experts calculen que, superant àmpliament les xifres oficials, més de tres milions d’espanyols 
van emigrar a partir de llavors a països centreeuropeus. Els emigrants espanyols es van veure em-
pesos per una motivació essencialment econòmica i una gran necessitat de prosperar que, en la 
major part dels casos, el mercat de treball nacional no podia satisfer. El règim franquista va signar 
amb cadascun d’aquests països d’acollida acords bilaterals per intentar canalitzar el flux migratori 
que va sorgir amb força des d’Espanya cap a una Europa famolenca de mà d‘obra sense qualificar.

El règim franquista es va servir dels mitjans de comunicació per influir en el procés migratori, 
projectant un missatge distorsionat, ple de tòpics i icones que idealitzaven amb desvergonyiment 
la mare pàtria i desdibuixaven la figura de l’emigrant i la suva veritable realitat; dit altrament, mit-
jançant diferents canals, l’Estat va intentar influir en la imatge dels emigrants que es projectava 
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tant cap a l’interior com cap a l’exterior del país. Amb això pretenia evitar que aban-
donaren el país més ciutadans del compte i, alhora, l’aparell de propaganda del règim 
franquista intentava mantenir lligats els emigrants que eren a l’estranger, per prevenir 
el perillós contagi de la immoralitat europea sobre els castos feligresos espanyols. D’al-
tra banda, es va fomentar l’estalvi dels emigrants, canalitzant-lo cap a les arques espa-
nyoles, cosa que implicava dotar de temporalitat a l’emigració. Franco va donar una 
imatge internacional positiva d’Espanya i del règim, i de pas va captar turistes.

En resum, la jugada era perfecta, els nostres emigrants a Europa van apuntalar de 
manera important l’economia espanyola amb les seues remeses de divises, fins al punt 
de constituir-se en el segon capítol quant a ingressos de divises de la balança de paga-
ments. El primer capítol el proporcionava ja en aquells anys el turisme.

La vida en l’emigració està supeditada a la feina i a l’estalvi: treballar el més possible 
per tal de poder tornar com més aviat millor a la pàtria i complir, inconscientment, els 
plans marcats tant per l’Estat receptor com pel règim.

El treball condiciona la jornada de l’emigrant en totes les facetes. Molts sortien de 
treballar d’un lloc i anaven a treballar a un altre. A més dels horaris reglamentaris, calia 
fer totes les hores extraordinàries que fóra possible per estalviar. De vegades, els tre-
balls començaven de matinada i acabaven a la nit, i així un dia darrere l’altre. En la feina 
a la cadena de producció d’una fàbrica, se succeïen altres hores addicionals de neteja 
d’altres tallers, treballant el doble, vuit hores a la fàbrica i després netejant. Pocs van ser 
conscients que, si hagueren portat aquesta vida a Espanya, potser també haurien po-
gut estalviar...

La majoria va triar una vida austera plena de privacions a causa de la temporalitat 
del desplaçament i de la urgència de l’estalvi. En conclusió, la major part va desaprofi-
tar la oportunitat d’endinsar-se en societats més avançades, optant per sacrificar-se en 
penoses condicions de vida.

No obstant això, amb el pas del temps i l’assentament, no tot el que estalviaven era 
enviat a Espanya i van començar a adquirir petits luxes, com ara televisors, moderns 
electrodomèstics, tocadiscs, etc. Les noves tecnologies van anar entrant de mica en 
mica, amb el pas dels anys, a les llars. Tot això ho vivien com un gran èxit de què se sen-
tien molt orgullosos, sobretot, si es comparaven amb les seues famílies a Espanya, on 
aquests objectes només eren privilegis d’uns pocs.

Per a molts va ser difícil aconseguir l’equilibri entre les ganes de divertir-se de l’avui 
i el sacrifici de l’estalvi per al demà que s’havien imposat. Un cop establerts, i atenuada 
temporalment la necessitat de tornar a Espanya, molts espanyols van començar a gau-
dir d’alguns moments d’oci i anaven al camp i a la muntanya els diumenges

El temps passat amb els amics o els paisans era la millor teràpia contra la l’enyor del 
país i malgrat que a l’oci era al que menys temps dedicaven els emigrants, per ells era 
molt important, potser perquè, malgrat tot i en el fons, és una de les facetes més im-
portants del caràcter espanyol, que no es va desprendre dels emigrants ni tan sols a 
l’exili. A més, no podem parlar d’oci sense nomenar l’associacionisme, les tradicions i 
els costums.

En l’actualitat, els centres espanyols a Europa són un pàl·lid reflex del que van ser du-
rant els anys d’emigració massiva. Molts han tancat les portes o han deixat pas a asso-
ciacions d’emigrants jubilats. En aquell moment, els clubs espanyols van ser bulliciosos, 
nombrosos, comptant fins i tot amb els seus mitjans de comunicació propis, com but-
lletins o ràdios en què s’exaltava el record de la pàtria més enllà del polític, mitjançant 
la utilització de codis comuns, que compartien tant els de dretes com els d’esquerres.
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Els espanyols recorrien als centres espanyols per diferents motius, alguns per poder 
parlar espanyol amb els seus compatriotes, per mitigar la nostàlgia o simplement, per-
què era l’únic lloc on se sentien com a casa. Els centres i associacions oferien als espa-
nyols un espai lúdic i folklòric, potser l’únic fora de l’àmbit familiar on podien socialit-
zar-se en la seua llengua materna. Dins aquest context, l’organització de festes populars 
era una activitat destacada. En elles podien servir plats de la gastronomia espanyola i es 
reproduïa gairebé de manera mil·limètrica l’estil de vida espanyol.

Com veiem, la recreació de la cultura d’origen era un element central de l’associa-
cionisme, en la mesura que permetia als emigrats preservar la seua identitat i mantenir 
llaços culturals i simbòlics amb Espanya.

I és en aquest context en què, a Beverwijk, un municipi de la província d’Holanda 
Septentrional, al centre-oest dels Països Baixos, on vaig néixer el 3 d’octubre de 1969, 
aliè a totes les vicissituds que vivien els meus pares lluny de casa i de la seua família, 
però feliços de tenir el seu primer fill.

En una vida marcada per la feina, l’estalvi i la prudència, segur que eren assidus del 
Centro Español IJmond, que els emigrants anomenaven La casa España.

Allà dialogaven i intercanviaven impressions amb els seus compatriotes, gaudien de 
les vetllades festives i trobaven aquell moment de relaxació que, vull pensar, els ajudava 
a sentir-se a prop de les seues arrels.

I, tot i que no ho puc assegurar, pense que no m’equivoque en afirmar que, dins del 
ventre matern, vaig viure les meues primeres falles.

I com pot ser això? Doncs gràcies a Vicente Reche que, cul de mal seure i enamorat 
de la seua terra i de la nostra festa, com a president de La casa España, va promoure la 
celebració de les falles tan lluny del cap i casal l’any 1969.

Aquella primera falla va ser un esdeveniment important per a la comunitat espa-
nyola, i estic segur que ma mare, que havia sigut fallera major de la Falla Sant Joan de 
Xàtiva (actual Raval) nou anys abans, no va perdre l’oportunitat d’apropar-se a allò que 
més s’estimava, el so de la pólvora i el caliu del foc, que, de segur, ens van posar la pell 
de gallina.

Vicente Reche treballava a Hoogovens, gran empresa productora d’acer, més tard 
també d’alumini a Velsen i Beverwijk. En aquesta empresa treballava gran part dels emi-
grants espanyols desplaçats a aquesta part dels Països Baixos, entre ells el meu pare, i 
Vicente va ser l’assistent social per a emigrants entre l’any 1972 i l’any 1978.

Com hem dit, Vicente va promoure la construcció d’una primera falla l’any 1969. La 
seua filla en aquell moment tenia sols un any i ja en aquella primera falla van rebre la vi-
sita de les autoritats neerlandeses i fins i tot de l’ambaixador espanyol, Ángel Sanz Briz, 
a qui anomenaven l’Schindler espanyol.

Passats una anys, l’any 1975 Reche va decidir tornar a repetir i millorar l’experiència. 
Va sol·licitar tots els permisos, va aconseguir finançament tant de l’ajuntament holan-
dés com de l’empresa i es va posar en marxa. Com podem imaginar, si a València es 
complicat gestionar tot el necessari, als Països Baixos tot va ser molt més difícil. Però les 
ganes de sentir-se com a casa, les ganes de viure lluny el sentiment faller podien amb 
tot. Va trobar qui el podia ajudar a fer el monument i va oferir a tots els espanyols, que 
en aquell moment eren valencians com el que més, la possibilitat gaudir de la nostra 
festa, de la cosa nostra.

Els diaris de la comarca es van fer ressò de l’esdeveniment, tot i que, possiblement, 
no entenien el motiu que portava els espanyols a llençar petards i cremar un monu-
ment de cartró.
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Els residents que habiten al centre residencial dels alts forns, Eurocasa, en cremar la falla 
van donar ahir per conclosa la festivitat espanyola de les falles. Durant tres dies la falla ha es-
tat el centre de les festivitats que cada any atrau milers de persones a la província de València.

La celebració de les falles d’IJmond, naturalment a petita escala, fou dedicada a sant Josep, 
el patró dels fusters. Ahir al migdia, nens espanyols vestits de fallers van participar en una des-
filada per Berverwijk. Van desfilar des de l’estació fins al centre residencial Eurocasa, acompa-
nyats per la banda dels alts forns.

En arribar la banda toca de nou, intercalant-se amb el grup Los Tamaros. I ballant fins a la 
matinada, es van donar per concloses les primeres falles d’IJmond.

Una festa espanyola
El diumenge 16 de març es va celebrar una festa al Centro Español de Beverwijk. Tots els es-

panyols que vieuen a la zona, amb les seues famílies, van ser convidats a passar una vesprada 
agradable. També hi havia falles decorades a la sala; una representació en què l’actualitat és 
ridiculitzada amb bondat.

Vicente va fer fallera major la seua filla, Mariola, que en aquell moment tenia set anys. 
Malauradament, Vicente ja no està entre nosaltres, però la seua filla Mariola ens ha escrit 
unes paraules dels seus records.

Tenia set anys i el meu cervell funcionava en neerlandés, només parlava castellà amb 
els meus pares i els veia parlar en valencià per telèfon, poques vegades al mes, quan feien 
conferència amb la família al barri del Carme de València i durant els estius infernals de va-
cances a Torrefiel, el meu barri de València on tots els que volien retornar compraven un pis 
des d’Holanda.

El meu pare em va escriure un discurs preciós per a la proclamació que em va fer memorit-
zar i per tant sempre recordaré les primeres frases «Queridos españoles, compatriotas todos...» 
Avui dia això sonaria massa incorrecte si tenim en compte que recorde perfectament que tots 
aquells compatriotes van sortir el novembre d’aquell mateix any als carrers de la gèlida Be-
verwijk, ampolla de vi en mà, a celebrar la mort del dictador, però en aquell moment ens unia 
ser espanyols fora d’Espanya.
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El meu pare volia una falla, una falla valenciana, va buscar qui construïra la falla, va dema-
nar tots els permisos, fins i tot a la Junta Central Fallera (o això m’han contat) perquè tot fóra 
oficial i per suposat em va proclamar a mi, la seua filla, fallera major de la seua falla, un surt de 
València però València no surt d’ell per honrat que siga.

La meua iaia va cosir durant mesos al carrer Alt de València el meu vestit de fallera i en el 
cotxe d’uns senyors d’Utiel el va traslladar en un interminable viatge de dos dies (menjant en 
el cotxe) a Holanda, amb tot l’amaniment, monyos, tot, portat directament des del barri del 
Carme. Avui ens sembla molt senzill enviar qualsevol cosa a qualsevol punt del món, parlem 
del 75, tot era difícil, per exemple creuar fronteres carregada amb un vestit regional i un pas-
saport.

La festa va durar tres dies com és preceptiu, amb cercavila, orquestra, autoritats, jo em 
sentia una reina, adorada per tots, els holandesos me miraven com si sortira d’un conte amb 
aquell vestit cosit per la meua iaia Lolita, els altres nens i nenes anaven cadascun amb el vestit 
de la seua regió (val, comunitat ara). Va ser una espècie de catarsi valencianista, espanyolista 
per a aquelles persones que desitjaven per damunt de tot poder viure uns dies l’ambient del 
seu país, encara que el seu poble estiguera tan lluny de València com Galícia o Andalusia. Ba-
llar, cantar, cremar petards, beure pels carrers. Els holandesos, com qualsevol no valencià, mai 
van aconseguir entendre per què al final es va cremar aquell monument tan bonic, i com qual-
sevol que no siga faller ni valencià no arribaran a entendre-ho mai.

De vegades, quan torne a Torrefiel, aquest barri obrer de València on tots els emigrants van 
comprar pis, veig els emigrants que vénen a València ajuntant-se en bars, descampats, cele-
brant els seus menjars dominicals junts, fent els seus menjars típics, comprant els seus produc-
tes nacionals i em sent part d’ells i mai mai podré entendre que haguem oblidat tan prompte 
qui fórem, d’on venim i, el que més por fa, cap a on anem amb el nostre menyspreu, xenofòbia 
i racisme.

El meu pare se’n va anar a Holanda sense haver estudiat mai res, va estudiar una carrera 
en holandès, va aconseguir ser algú en la seua petita comunitat i tot i així, va decidir tornar a 
la seua ciutat, a les seues falles, a la seua falla de la plaça de l’arbre. Va morir als pocs anys de 
tornar, tal vegada perquè en realitat la seua falla era una manera d’arrelar-se, però en realitat 
el seu lloc era a Beverwijk. Va tornar per mi i pel meu germà, pensava que si teníem parelles ho-
landeses mai podria tornar a casa, perquè fórem valencians i parlàrem la nostra llengua i cre-
màrem coses i mai començàrem paella mixta. No sé si va encertar, però va fer el que va creure 
millor per a nosaltres sempre, i això de la paella li ho agrairé de per vida.

El curs que ve, el meu fill, que mai va conèixer el seu avi, se’n va a Holanda a acabar els seus 
estudis universitaris. Potser siga el tancament d’un cicle, potser el meu fill sí que es queda a Ho-
landa, ja sense fronteres, ja amb una mateixa moneda, a acabar una carrera que el meu pare 
ni tan sols sabia que existiria, el que sí que sé és que el meu fill mai menjarà paella mixta ni 
deixarà d’emocionar-se cada vegada que sone un petard o l’himne de l’estoreta, i dissenye un 
videojoc en la seua universitat holandesa amb una falla en la universitat holandesa.

Vos preguntareu com jo no recorde aquesta segona falla. Docs molt fàcil: en aquell 
temps ja havia tornat a Xàtiva i podia gaudir de les falles a la nostra ciutat, però això ja són 
figues d’un altre paner que, tal volta, explicaré en un altre article.
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els deu manaments de 
república argentina

L’any 2007 va ser detingut Salvatore Lo Piccolo, després d’estar més de dues dècades en crida 
i cerca.

Lo Piccolo era un mafiós sicilià nascut a Palerm i que llavors era un dels capos de la Cosa Nos-
tra. En el registre que es va dur a terme, es va trobar el que s’ha conegut des de llavors com el 
Decàleg de la Màfia, un llistat de regles bàsiques que governen com s’han de fer les coses dins 
de la Cosa Nostra.

1-El primer manament diu que no se li han de prestar diners a un amic, tret que utilitzes un 
tercer perquè realitze el moviment.

2-Les dones dels amics són sagrades, mai s’han de mirar amb desig.

3-Les relacions amb policies estan prohibides, mai han de trobar-se amb ells. En cas contrari, 
es consideraria traïció.

4-Per més estrany que semble, anar a pubs o clubs no és de mafiosos. Assistir a aquests llocs 
està vetat pels manaments de la màfia.

5-No importa en quines circumstàncies estigues, sempre has d’estar disponible per a la Cosa 
Nostra.

6-La puntualitat és exigida a priori pels gàngsters. És inadmissible arribar ni un minut abans ni 
un minut després de l’hora a la qual es va acordar una cita.

7-Així com les esposes no han de ser desitjades per la resta de la màfia, també han de ser trac-
tades amb respecte per part dels seus marits.

8-Quan algú de l’organització demane informació a un altre membre de la Cosa Nostra, aquest 
sempre ha de respondre amb la veritat abans de res.

9-La Cosa Nostra té permés assassinar quan ho necessite, extorquir, perseguir, intimidar i tor-
turar, però el que mai ha de fer és robar-li diners a membres de màfies o a altres famílies.

10-Un altre dels manaments de la màfia exposa que no és benvingut a la Cosa Nostra qui tinga 
algun familiar policia, que siga deshonest i deslleial amb la seua dona o que manque de valors 
morals sòlids.

Aquest codi d’honor de la Cosa Nostra ve acompanyat amb el següent jurament: «Jure ser fi-
del a la Cosa Nostra i, si la traïsc, que es cremen les meues carns com es crema aquest document».

BeGonya MarTínez
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21 de novembre de 2020, és la data de l’últim trasllat de casal de la Falla República 
Argentina.

Abans d’empaquetar i guardar la documentació existent a l’habitació que fèiem servir 
com a despatx, un grup de fallers revisa el que hi ha per no traslladar papers inservibles, 
disfresses abandonades i d’altres andròmines que al llarg dels anys hem anat acumulant.

Aquests processos sempre duen a trobar coses oblidades i fins i tot desconegudes. 
I aquest és el cas, ja que apareix entre la paperassa una quartilla que sembla un antic 
fullet de propaganda.

Un fullet amb un cridaner encapçalament: «Decàleg del bon faller de RA».

Cares de sorpresa en descobrir el que diu l’esmentat paper.

1-Primer manament del faller RA, no li pagaràs la quota a ningú i menys encara a un fill 
que et demane apuntar-se a la competència.

Única excepció al respecte del pagament de quotes a altres persones, seria si és de 
la teua sang o una parella amb compte bancari comú. I haurà de ser, evidentment, faller 
d’Argentina.

2-Les parelles dels fallers són sagrades.
Abstenir-se d’embolicar-se amb fallers de la comissió, ja que sempre és millor fo-

mentar el creixement del cens i animar la nova parella a ser membre de la falla. Però 
sempre respectant el primer dels manaments del present decàleg. Que s’apunte i que 
s’ho pague!

3-Els dies de falles, evitar en la mesura del possible les relacions interpersonals amb per-
sonal aliè a la comissió.

Com a bona falla endogàmica que som, passarem les festes amb la família roja. Els 
amics i la família de veritat, que ens volen i saben com som els d’Argentina, entendran 
que aquests quatre dies no hi ha qui ens menege d’un radi de cent metres al voltant de 
l’encreuament de República Argentina amb Carlos Sarthou. El dia 20, en ficar la dessua-
dora a la rentadora, tornarem a atendre els nostres compromisos socials.

4-Encara que puga parèixer propi de fallers (pel nostre esperit festiu i comboiant), els dies 
de falles no es visitaran bars, pubs ni discoteques.

Aquests locals estan oberts tot l’any i es poden visitar en qualsevol moment; per contra, 
el casal de la comissió no ho està i ací la barra és lliure. A més a més, contradiu la norma an-
terior i, d’acord amb aquesta, tampoc no seria convenient visitar altres casals per no tren-
car el seu ambient grupal i no fer minvar els seus subministraments per als dies de falles.

5-No importa que faça fred o calor, que estigues constipat o que hi haja una pandèmia, 
sempre has d’estar disponible per acudir al casal si el president ho sol·licita.

El bon faller no ha d’estar sols per a la festa i les desfilades. Si se li sol·licita ajuda per 
traure falla, muntar presentació, confeccionar carrosses, etc., haurà d’acudir. I a més, el 
bon faller sap que no tot és treballar i sempre hi haurà una estona per esmorzar, per fer-
se una cervesa i un poc de comboi.

6-La puntualitat és exigida per als fallers. I no sols en els actes de carrer.
És sabut de tot bon faller de República que els divendres se sopa a les deu en punt. A 

partir d’aquesta hora no s’espera a ningú, però tampoc intentes pegar-li un mos abans 
a l’entrepà o algú et recordarà a Serranet i et dirà que encara no és l’hora.
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7-Dins del casal, tothom ha de ser tractat amb respecte i per igual.
Tant homes com dones tenen els mateixos drets i obligacions. Per la feina i per la 

festa som iguals.

8–Si algun faller et pregunta per un membre de la teua comissió, sempre li contaràs el 
millor que pugues dir d’ell.

No entraràs en assumptes íntims i privats, que parlen el que vulguen com sempre han 
fet. La famiglia rossa està per donar-se suport i defensar-se. Perquè sols junts som RA.

9-RA et permetrà que ocultes, dissimules o distorsiones el que val la nostra falla, el que 
paguem de casal i el total del pressupost que la comissió ingressa.

I et recorda que les altres comissions també poden amagar-ho, retallar-ho i jugar a 
intentar distraure totes aquestes dades, així com la secció en què col·locaran les seues 
falles o el nou artista que han contractat. Va amb la sana competència i l’emoció dels 
premis. I com a bon faller de RA s’ha de respectar.

10-Acollirem tots els que, en descobrir com som en realitat, vulguen estar amb nosaltres.
Encara que es puga pensar que no serà mai benvingut a la falla qui haja sigut d’altres 

falles, no és així. La gent es pot reconvertir i mai privarem a ningú que puga gaudir del 
nostre sentiment. I a més, ja ho diuen: «el roig a tots fa goig».

Al marge del fullet hi ha una frase,
una frase repetida,
una frase antiga,
una frase de plena actualitat.

Una mena de jurament que diuen que fins i tot algun apassionat de la falla es tatua-
va en mostra d’amor i fidelitat: «Som i serem RA, sóc i seré RA.»
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ELEVATOR PITCH

Com diuen? Tres minuts? Tres? Osticana, doncs no comptava jo amb això. I com diuen que es 
diu açò? Elevator què? Redell. Val, val, no passa res. M’apanye. Tira-li.

A veure. La cosa comença així. Exterior, dia, el bixquert de Pito Monleone. Bé, saben què és un 
bixquert, no? Com un secà… perdó. Com una casa de camp, això. Però amb piscina. I terreny. I en 
Bixquert. S’entén, no? Un bixquert.

Al que anava. Exterior, dia, bixquert de Pito Monleone. He. Perdonen que em riga, però… ho 
pillen? En comptes de Vito… Pito. I Monleone… de «Monleón». Se’n recorden? Les «monleone-
tes»? «A guanyar diners, on estan, on estan? A guanyar diners». El tio Joan… una llegenda.

En el bixquert de Pito Monleone s’està celebrant unes noces, les de la seua filla Vicenteta. En 
començar tenim una panoràmica en la qual es van presentant un munt de personatges. He pen-
sat que podem fer-la en pla seqüència. O millor, en fals pla seqüència, perquè no es complique 
la cosa. La càmera passa per l’esquena d’un personatge i, xas!, tall. Així retallem despeses. Està 
ben pensat, eh?

En la festa està la plana major de la societat. L’alcalde, per descomptat. Es perdrà un sarau el 
senyor alcalde. I l’alcaldessa, tota emperifollada. Com? No entenen el concepte d’emperifollada? 
Rediele, que m’ho estan posant complicat. Empolainada, repintada, amb el pèl cardat de perru-
queria… Emperifollada, vaja.

Qui més? Ah, sí. Un cantant famós, clar. Però famós de veritat. Jo li ho he comentat a Pep Gi-
meno i està disposat a eixir si li deixem cantar una mica. Igual el «romanç de les jugadores de 
burro» o la «masurca del tio Torró», això caldria veure-ho. Coneixen a Pep Gimeno, veritat que sí? 
Botifarra, aquest! Un figura, el tio.

XiMo cerdà
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I un munt més. Jo què sé: forners, carnissers, les ties marujes, Pepica la dels ous… tot 
el que se’ns ocórrega, ací, en el bixquert.

Llavors entra Feliu, el de la mobilet. La càmera fa un tràvelin. Està visiblement ner-
viós. Vol entrevistar-se amb don Pito. Dos tipus gegants, amb pinta d’armari rober, fan 
que es pare i Feliu parla amb ells. No escoltem la conversa, només el soroll ambient. 
O mira, millor, se m’ocorre mentres parle. Potser Pep ja ha començat a cantar i només 
sentim la cançó i el so ambient, i no podem sentir la conversa entre els guardaespatles 
i Feliu. Eh, quin suspens? A que mola? Se m’ocorre que ací el «romanç de la senyera» li 
pegaria de categoria. Ai, que m’emocione.

Val. Un dels pinxos es queda amb Feliu, i l’altre parlarà amb don Pito. Se li acosta i li 
diu alguna cosa a cau d’orella. Tampoc ho sentim. Don Pito, que estava a la meitat d’una 
conversa, es gira i li llança una mirada de reüll amb fastigueig, com si li picara un ou, 
però no se’l poguera rascar perquè hi ha gent mirant, ja saben al que em referisc. No els 
ha passat? A mi sí, i és súper molest.

Don Pito fa un gest amb el cap i els guardaespatles acompanyen Feliu a l’interior.
Tall a interior, dia. Saló del bixquert de don Pito. Però no és un saló normal, no. Ací 

es nota que hi ha paxaquants, vaja. Don Pito s’asseu en una taula i Feliu li conta el que 
el porta fins allí. 

Feliu ha patit el pitjor dels afronts. La seua filla, Felisa, ha sigut deshonrada per uns 
fallers sense escrúpols de la República.

Eh? Com? Violació? No, no, per Déu. De violació res. Consentit, consentit. Molt con-
sentit. Com serà violació, si a Felisa li va més la marxa que a un Peugeot dos-cents cinc? 
I, a veure, que a mi em sembla molt bé que a la xica li vaja la marxa. Que estiga allibera-
da. Per mi... vamos… Però el pare, ai, el pare… el pare encara és, com es diu? Hetero-pa-
triarcal, això. I damunt l’ha enxampada a casa, muntant-s’ho amb dos alhora, i això, a ell, 
el hetero-patriarcal, doncs com que no.

Total, que demana venjança. I ara ve el millor, miren, miren. Ho tinc apuntat. On he 
posat el paper? Ací, miren. Els ho llig? De veritat, que ho fliparan. Miren.

MONLEONE
 Ens coneixem fa anys i per primera vegada em demanes ajuda. Parlem 

clar: mai vas voler la meua amistat. Tot anava bé i no em necessitaves. Però 
ara vens a dir «Don Monleone, demane justícia», i demanes sense gens de 
respecte, no com un amic. Ni tan sols em dius «padrí». En canvi, vens a la 
meua casa el dia de les noces de la meua filla a demanar-me que faça co-
ses xungues per diners.

FELIU
 Només demane justícia.

MONLEONE
 Això no és justícia, la teua filla està més contenta que unes pasqües.

FELIU
 Vull que patisquen com ella.

MONLEONE
 Patir? Pel que tinc entés, els que van patir van ser els altres dos. Un té un 

esquinç de monyica i l’altre porta una setmana enganxat de les lumbars.
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FELIU
 Que patisquen! Què he de pagar?

MONLEONE
Feliu, Feliu... Què he fet perquè em tractes amb tan poc respecte?

Brutal, eh? Ja els ho deia jo. Això serà la bomba. Ni «Juego de tronos», ni «El juego del 
calamar», ni res de res. Ací nadarem en el dòlar, ja veuran.

Don Pito sembla reticent, però… com? Que ja han passat els tres minuts? Com és 
possible? Doncs se m’han passat volant, fixa’t tu. I encara no havia arribat el millor. No és 
per fer spoiler, però en l’escena set, els guardaespatles tallen el cap d’un ruc i el fiquen 
dins del llit d’un tipus. Què t’ha paregut? Eh? No, no… no ha de ser un ruc de veritat. Un 
ninot, un ninot. I la sang, quètxup. Clar.

Llavors no seguisc. No? Ja ho tenen clar, veritat que sí? Ja ho deia jo. I com ho fem 
ara? Em criden vostés? Tenen el meu número, eh? No tarden molt, perquè en la meua 
falla venen perseguint-me per a veure si muntem l’obra per a la presentació. Jo els he 
dit que no, clar, que abans estan els de Netflix. Primer vostés, clar.

Doncs quedem així. Em criden, eh? Si no l’agafe a la primera, insistisquen, que quan 
no conec el número, a vegades no despenge, no vaja a ser una operadora de mòbils, 
que només volen que vendre i sempre criden en el moment menys oportú. Vostés in-
sistisquen.

Ah, una altra cosa. Els diners, els ingressen directament o me’ls donen en mà? No, no 
és per res. Que dic jo que, si m’ho donen en mà, quasi millor. Així puc anar comprant el 
carret. Però ja el que vostés vegen, no vull jo canviar-los la marxa. Ja m’apanye.

Hale, doncs me’n vaig, ja si això. Em criden, hem quedat, eh? Estaré pendent. 

Vinga, va. Ja parlem. 

Adéu, adéu.
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SONET NOSTRAT

Volgut amic o amiga, que res ens porte a engany:

si entre els llençols de seda trobes de bon matí,

regalimant de sang, el cap del teu equí,

no ha estat un gest d’amor per desitjar bon any;

Si de la loteria, sense ser el Padrí

de cap Diputació, cada Nadal traus guany;

si t’omplis les butxaques posant algun parany

i el 3% te’l porten en més d’un maletí;

Si puges com l’escuma i ets la canya i la tralla,

si un dimoni emplomat el seu poder et mostra

i, sense pressupost, guanya la teua falla;

Si la teua dieta inclou xampany i ostra

i triomfes en la vida sense donar la talla...

Està més clar que l’aigua: tu ets de la Cosa Nostra

elies BarBerà
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Opus maccaronicum
Niente è ciò che sembra

La sàtira és un gènere literari que, amb propòsit moralitzador, lúdic o me-
rament burlesc, disfressa la indignació cap a algú o alguna cosa. En prosa, en 
vers o cantat, és un recurs que trobem per revelar perversions, manies, injus-
tícies o mancances individuals o de grup.

En l’origen la sàtira es va crear com a divertiment, encara que la seua recla-
ma sol estar amanida d’elements de desaprovació, fent servir per a aquesta 
funció l’arma de la vivacitat, revelant-se per mitjà de la ridiculització, la ironia, 
la farsa i altres inventives amb la intenció de millorar diferents àmbits de la 
societat.

El sarcasme; la paròdia, la burla, l’exageració, les comparacions i les ana-
logies són elements característics d’aquest gènere literari i que són usats de 
manera habitual en les arengues satíriques.

Seria pretensiós que des del nostre suplement satíric El Gautxo pretengué-
rem canviar la societat o influir en decisions d’ordre polític, econòmic o altres 
aspectes generals. Per tant, ens quedarem en el vessant estrictament divertit, 
sense més intenció que impregnar amb un aroma d’humor alguns detalls de 
la vida quotidiana; ni més afany que la diversió.

Satirae sumus et te satyram faciemus.
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ARRIVEDERCI

COMIAT

Perquè som foc, i tot i això, estimem la pluja.
Torrancek



FOC I AIGUA
celia coloMer fuenTes
Fotografia guardonada amb el 1r premi en el XXVIII Saló Fotogràfic organitzat per la Junta Local Fallera de Xàtiva










































































