
Les falles de Xàtiva són Bé d´Interés Cultural Inmaterial,
 Festa d´Interés Turístic Autonòmic i 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 







Editorial

Editors
Associació cultural Falla del Raval

Coordinació
Javier Santamargarita, Bàrbara Camacho, Yolanda Pérez, María Terol, Rubén Pérez, 

Ginés Medina, Rafa Santamargarita i Iridiana Pérez

Maquetació / disseny gràfic
Bàrbara Camacho i Rubén Pérez

Coberta
Bàrbara Camacho

Il·lustracions
Bàrbara Camacho 

Col·laborados literaris
Yolanda Pérez, Josep Sanchis, Pablo Orts, Laura Martínez, Agustí Garzón, 

Claudia Argent, Joan Quilis, Pilar Campos, Jesús García, Almudena Perelló, 
Marlén López, Abraham Sanjaime, Maribel Sisternes, Verónica Esparza, 

Iridiana Pérez, Leticia Garcia, Paula Molina, Paco Ybias, Alejandra Tortosa, 
Majo Boluda, Arancha Maravet.

Supervisió lingüística
Nuria Orquin

Impressió
Blauverd Impressors

Fotografia
Estudio Federico i La Comissió

Dipòsit Legal
v3808-2019 / 400 exemplars

L´A.C. Falla del raval no s´identifica necessàriament amb les opinions manifestades
als articles inclosos en aquest llibret



Aquest llibre participa en la 
convocatòria dels premis de la
 Generalitat Valenciana per a la 

promoció i ús del valencià.

Aquest llibre participa als Premis de 
les Lletres Falleres

(www.lletresfalleres.org)





PART PROTOCOL·LÀRIA

Saludes 10-19
Monument 20-23

Cens-guardons 24-31
Programa d´actes 32-32

Articles 24-92

LLIBRET INFANTIL

Saludes 94-97
Monument 98-100

Cens 101-109
Articles 110-117

Activitats 118-124

50 ANIVERSARI

Imatge corporativa 126
Presidents 127-130

Falleres majors 131-155
Articles 156-169

RECORDS D´UN ANY

Fotos de la comissió 171-197

GUIA COMERCIAL

Col·laboradors publicitaris 198-250





La il·lustració de la coberta fa 
referència a diferents processos de la 

memòria. 

Processos psicològics a partir de 
sistemes de processament formats 

per conjunts interconectats vinculats 
a les xarxes neuronals. 

Amb el concepte del peix queda 
reflexada per una banda la memòria a 

curt termini i per l´altra el dret a 
l´oblit.

El concepte de la linia simbolitza les 
fases de codificació, d´emmagatze-

matge i de recuperació. 
Tot aquest procés s´anomena 

connexionisme.



FELIÇ 50 ANIVERSARI!

Mig segle de trajectòria fallera són paraules majors. De fet, arribar a complir 50 anys és tot un 
èxit col·lectiu per als centenars de persones que ho han fet possible al llarg de la vostra història 
fallera. Una història singular que ha dut a la falla del Raval a convertir-se en una de les comis-
sions més importants, amb major tradició i una de les més guardonades de Xàtiva. 

El 50 aniversari és un motiu més que sobrat per a l’enhorabona. Una celebració com aquesta 
es viu de manera molt especial. La comissió fa un esforç extraordinari perquè l’exercici estiga a 
l’altura de la importància del moment, tenint en compte el brillant currículum del Raval. Totes 
les persones que conformeu aquesta gran família contempleu les falles de 2023 amb gran 
il·lusió. 

És aquest un exercici per al retrobament. Per a fer la vista enrere i repassar el camí que us ha 
portat fins ací. Per retrobar antics fallers que prengueren altres dreceres i enguany retornen a 
casa animats per la commemoració. Però sobretot per a honorar i celebrar la manera de com 
Raval entén les falles i per a deixar constància que les falles de Xàtiva no podrien explicar-se sen-
se fer referència a la vostra magnífica comissió.

A ningú se li escapa que heu dipositat les esperances en els bons resultats en premis per als 
vostres monuments d’enguany. Encapçaleu totes les quinieles. Siga quin siga el resultat final de 
la qüestió, les falles de Xàtiva han d’agrair-vos l’aposta que cada any feu pel monument, que és 
l’autèntica substància que dona sentit a la festa.

Espere que les falles de 2023 siguen inoblidables per a totes i tots vosaltres, que l’oratge 
acompanye i que pugueu gaudir amb plenitud el vostre 50è aniversari. Bones falles i moltes 
felicitats!!



Roger Cerdà Boluda
Alcalde de Xàtiva



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

Enguany la Falla del Raval celebra el seu 50 aniversari; i heu organitzat diferents actes en els 
quals l’assistència dels seus màxims representants d’aquest cinquantenari s’ha fet present 
en cadascun d’ells. En la comissió es respira un ambient festiu, però també d’afecte. De nou, 
persones que han estat vinculades en algun moment al Raval, tornen a la seua casa per a poder 
gaudir d’aquest any únic i especial. 

Viviu de cada moment, assaboriu tot el que aquest aniversari us ensenyarà i aportar. Sou una 
comissió que no para de créixer, i que demostra que les falles són més que festa: són tradició, 
cultura, són música i pólvora; són respecte i germanor.

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

Bones falles 2023



María Beltrán Ferrero
Regidora de Falles

Ajuntament de Xàtiva



Per primera vegada tinc l’honor de poder dirigir-me a aquesta gran comissió com és la falla del 
Raval sent la presidenta de la Junta Local Fallera.

La falla del meu barri, d’on venen els meues arrels, als carrers on he jugat i he viscut. La de ves-
prades que hem passat en eixir del col.legi als banquets del parc, o anant a la Font de la Bola, o 
a les escales de l’església. Pareix que fou ahir, i aquest any, ja esteu celebrant el vostre 50 aniver-
sari. Un any molt esperat per tota la comissió, per la que porteu treballant anys, i que desde que 
va començar està en plena activitat. 

Veure a la gent que per circumstàncies en el seu dia deixaren de formar part de la comissió, i 
aquest any per voler gaudir de l’aniversari tornen amb eixa il.lusió, i amb eixes ganes, fent latent 
eixe sentiment faller, que una vegada es crea, ja mai pot apagar-se, i a poc revius eixe sentir, la 
flama torna a avivar dins de tu.

Ravalers i ravaleres, aquest és un gran any de moltes il.lusions,  gaudiu-lo amb tots els luxes, de 
segur tot el vostre esforç i dedicació portarà les seues merescudes recompenses, sou una co-
missió de les més antigues de Xàtiva, però amb molta gent jove, amb moltes ganes de treballar 
i traure la festa endavant, seguiu així, fent la nostra festa més gran, omplint eixa gran plaça d’art 
i molt color, despertant a tot el veinat els matins de la setmana fallera amb les vostres desperta-
des, sentint eixa xaranga amunt i a vall, inclús per anar a pel dinar.

Seguiu fent el que feu, ja que és el que vos porta on esteu. I sobretot, gaudint de la nostra festa, 
gaudint de les nostres falles.



Celia Gorrita Albiñana
Presidenta de la Junta Local Fallera

de Xàtiva



Javier Santamargarita Pino
President

Com a President de la falla del Raval tinc el plaer de dirigir-me a tots I totes vostés un any més 
per a donar la benvinguda a la setmana fallera.

Any en què la nostra comissió celebra el 50é aniversari, mig segle plantant falles al nostre barri i 
que gràcies a la falla puc atrevir-me a dir que el Raval es conegut a tota Xàtiva.
Una falla de barri de perifèria on a finals dels anys 70 i principi dels 80 va tindre una de les seues 
èpoques daurades, seguint a finals dels 80 on tornarem a viure altra època d´èxit. I ara en l´ac-
tualitat on el Raval renaix dels seus principis revivint aquells anys de glòria.

Desitge que els nostres veïns i veïnes del barri, es contagien de la nostra il·lusió i estima per 
aquesta festa i que gaudeixquen en aquesta setmana, de totes les seues vivències com si foren 
un més de la nostra comissió.

Que disfrutem amb nosaltres d´aquest aniversari, per a intentar reviure o moments inobli-
dables que han anat succeint al llarg d’aquests anys, retrobar-nos en amistats, falleres i fallers 
que van prendre altre camí. I sobretot honrar aquells que ja no estan i sense ells aquesta gran 
família ravalera no seria possible.

Tal com està passant aquests últims anys en la setmana fallera, la nostra plaça serà un bullici de 
gent i serà una de les més visitades de la ciutat per fallers i no fallers, posant al barri del Raval en 
l’epicentre de Xàtiva.

Ara sols queda gaudir de la millor festa del món. Aprofite aquesta salutació per a obrir les portes 
del nostre casal a tota la gent del barri que vulga gaudir amb nosaltres de la setmana fallera.
Agrair a tot el veïnat per la paciència que tenen amb nosaltres no sols en aquesta setmana sinó 
durant la resta de l’any per les molesties que puguem ocasionar.

Una salutació del vostre president, Javier Santamargarita i Pino.

Vixca Xàtiva!!
Visquen les falles!!
I vixca la Falla del Raval!!





Fallers, falleres i amants d’aquesta festa.

Ha arribat el moment de dirigir-me a tots vosaltres (des d’aquestes línies) i contar-vos tot el que 
tinc en la meua caixeta de records especials.

Com tots bé sabeu soc fallera des d’abans de nàixer i he viscut molts moments que mai oblida-
ré. 

L’any 2006 vaig ser cort d’honor de la Fallera Major Infantil de Xàtiva junt amb les meues ami-
gues. Recorde com si fos ahir quan em van donar la notícia aquell dia d’agost al pati de la casa 
de la cultura. Va ser un any molt intens i molt bonic.

També recorde amb molta felicitat quan l’any 2007 vaig ser Fallera Major Infantil de la falla del 
Raval, un any en el qual les falles a Xàtiva competien sense cap mena de secció. Aconseguirem 
un tercer premi amb la meua “falleta”. Aquest exercici sempre el recordaré com un any màgic. 

Enguany per fi, puc dir que represente a la meua comissió com a Fallera Major en un any tan 
especial com és el del nostre 50 aniversari. Estic segura que a tots aquests moments passats se 
sumaran als d’aquest any i sempre els tindré a la memòria amb un amor molt especial.

Per això vull convidar-vos a tots a gaudir de cada acte, de cada mascletada, de l’ofrena i omplir 
els nostres carrers d’alegria i bons moments que, de segur, mai eixiran de la vostra memòria.

Vixca Xàtiva!!
Visquen les falles!!
I vixca la Falla del Raval!!

Paula Gallego Albert 
Fallera Major







 

Ai!!! Ciutadans, Ciutadans,
 qui t'ha vist i qui et veu...

 Tenies vots a plenes mans,
 i ara, no creu en tu... ni Déu.

 Els Vikings de Xàtiva Unida.
 venen amb Amor i festa,

 seguint la seua rutina
després fan la resta.

.
 Porten quatre anys d'oposició,

 sense ajudar dient favades
 i ara volen la gratificació

 prometent Amor... a "cabassades".

 El vaixell de Xàtiva Unida
 és pròxim a l'enfonsament

 i Miquel veient el final de la partida,
 ho abandona tot, com sempre, ràpida-

ment.

 Damunt d'Idra, la serp,
 va Miquel a l'ajuntament,

 portant a Amor de paquet,
 perquè guanye l'alcaldia pròximament.

 Que a Xàtiva Unida no li agraden les falles,
 és un fet sense discussió.

 Per això van votar en contra d'elles,
 quan van rebre 1000 euros per comissió.

 Després, amb un discurs confús i breu,
 van intentar justificar l'injustificable.

 Amb raonaments que ningú els creu,
 van explicar el fet imperdonable.

 Altres vegades parlen de l'aigua,
 espantant el veïnat.

 Però s'engulen la llengua,
 quan es demostra la veritat.

 Així és la política egoista,
 i els seus adeptes consagrats.

 Que els agrada posar fusta,
 per a engrandir els cremats.

 
Vikingades

Pel riu Albaida ha arribat,
 un vaixell ple de Vikings.

 Que en Les Palanques ha encallat,
 per a sorpresa dels xativins.

 Després de l'embarrancament,
 el déu Odín ha eixit del fons de la Terra.

 Tenia ganes de passejar tranquil·lament,
 per la ciutat i la serra.

 Porten animals mitològics,
 com el mamut i el gran drac.

 Amb idees i raonaments il·lògics,
 que donen mal de cap.

 S'acosten les eleccions,
 una batalla campal.

 Amb promeses i solucions
 que a voltes són... una merda en un pal.

 Els uns i els altres ens prometran,
 tot el que vulguem sentir, exagerant.

 I després amb el nostre vot faran,
 sense patir, el que voldran.

 El Viking de Ciutadans,
 no veu adeptes en l'horitzó

 i està solitari buscant votants,
 com un trist polissó.

 Amb Juan Giner expulsat,
 i María Beltran fugida de la formació,

 en el partit no ha quedat,
 ningú que mantinga la il·lusió.

 Després de l'enfonsament,
 Ciutadans està descol·locat,

 sense representació a l'ajuntament,
 i amb un fort mal de cap.

 Ciutadans intenta pescar,
 algun vot despistat.

Però el peix no es deixa atrapar,
 i mira cap a un altre costat.



Accions i fets deplorables,
 filibusterisme de veritat populista,

 que retraten als culpables,
 de fer política obstruccionista.

 Mickiel, el Viking agonies,
 veu l'oratge mal parat

 i amb totes les seues andròmines,
 se'n va cap a un altre costat.

 El Viking de Vox ronda la democràcia,
 amb simpatia pura i dura.

Per a aconseguir amb diplomàcia,
 implantar la dictadura.

 Disfressats de demòcrates,
 enyoren la dictadura d'abans.
 La imposarien a destralades,

 si foren majoria els seus votants.

 Desitgen una regidoria,
 per a les seues idees implantar

 i li demanen a la ciutadania,
 el seu vot per a governar.

 Amb mentides i notícies falses,
 desdibuixen la realitat.

 Intentant a base de trampes,
 confondre a la societat.

 Els Vikings del PSOE,
 estan als mercats municipals.

 Esperant que la gent els compre,
 les seues promeses electorals.

 El Viking de Roger,
 està amb el peix venut.
 I explica el que vol fer,

 sense donar cap vot per perdut.

 Amb una corbada fanfàrria
 va anunciant a tots
 el que vol fer o faria,

 si obtinguera els suficients vots.

 Les promeses passades
 estan a mitjà fer.

 Per culpa de les guerres i pandèmies,
 enviades per Lucifer.

 Ara venen les presses,
 perquè estem prop d'eleccions.

 Començant les obres compromeses,
 a tot córrer i a trompicons.

 I l'oposició critica,
 sense aportar solucions.

 Unint-se PP i Xàtiva Unida.
 en quasi totes les votacions.

 Critiquen el que s'ha fet,
 el que no s'ha fet i el que es farà.

 Amb quatre anys sense tirar-se un pet,
 esperen que ara la gent... els votarà.

 Tots durant quinze dies,
 donaran la gaita, per ciutat i pedanies.

 I amb veritats i mentides,
 compondran les seues melodies.

En el gran mercat de les eleccions,
 s'ofereix el millor de cada partit.

 Amb promeses, solucions
 i algun extra afegit.

 També el públic farà demandes
 als uns i als altres alcaldables.
 Encara que moltes vegades,

 se n'aniran per butxaques trencades.

 Uns demanaran el templet de l'albereda,
 altres l'albereda peatonal.

 I els polítics prometran la lluna plena,
 per a fer després... el que els isca de l'en-

gonal.
 La Vikinga Amor

 ofereix fruita fresca.
 Promet simpatia i dolçor,

 i no a la gresca, com Xesca.

 Els Vikings del PP,
 es creuen els amos de tot,

i quan les urnes no els van bé
 es cabregen més que un titot.

 Trauen la fúria de Drac de mala llet,
 i se'ls fa tot fosc.

 Si per guanyar calguera tallar un arbret,
 no els importaria talar tot el bosc.



 A Madrid, a València i a Xàtiva,
 volen tornar a governar.

 Per a omplir-se la butxaca
 i tornar-nos a afonar.

  Després de molts "càstings",
 Marcos Sanchis ha sigut el triat,

 entre els quatre vikings
 que en el partit local han quedat.

Renovació del PP,
 que fa olor d'oli cremat.

 El preparat era part del russisme,
 quan van deixar tan endeutada la ciutat.

 Deutes del Poliesportiu, plaça de bous
 i calaixos plens de factures per pagar.

 Endeutats de cap a peus
 i sense poder quasi... ni cagar.

 Així i tot, Marcos el preparat serà cap de 
llista,

 per a l'alcaldia de Xàtiva guanyar.
 Ell i el seu passat russista,

 que tant de mal ens van causar.

 Som com arbres humanitzats,
 patint el canvi climàtic.

 Ens prometen barbaritats,
 per a aconseguir arribar a l´àtic.

 Els arbres cauen agonitzant,
 per culpa del canvi climàtic.

 I a les persones ens està cansant,
 l'ambient agressiu apàtic.

 Amor, com esquirol va d'arbre en arbre,
 a la recerca del nostre vot.

 I si veu que no ho pot rebre,
 amb la destral, Alfred ho tombarà tot.

 El Viking d'Alfred a les falles,
 les mira molt malament.

 Acabaria amb elles a destralades,
 si tinguera poder a l'ajuntament.

En la Junta Local Fallera,
 han avançat les presentacions,

 i quan quasi la tardor, encara no hi era,
 ja anaven desfilant les comissions.

 Donem la nota fallera tots els anys,
 perquè tenim caràcter intempestiu.

 O fem la cavalcada del ninot per Tots 
Sants,

 o les presentacions... quasi a l'estiu.

 I ací va el viking faller i la fallera,
 fent tard a la presentació.

 El teatre ple els espera
 amb impaciència i emoció.

 Diuen que com un Viking desmaiat,
 l'Abat de Xàtiva menja i beu.

 I que quan ha acabat,
 diu: "Que t'ho pague Déu".

 Algú li haurà de dir al Sr. Abat,
 que els sopars solidaris es paguen en 

l'acte.
 Que no cal mirar cap a un altre costat,

 quan venen... a cobrar-te.

 Amb una panxa com un timbal,
 quan veu la taula parada somriu.

 Beu, com terra seca al bancal,
 i menja més... que una revolta de riu.

 La gola és un pecat capital,
 que el clericat es passa pel folro.

 De manera literal,
 el pecat... els entra pel morro.

 En algun momentet
 haurà de fer gimnàstica o dieta,

 si no vol explotar com un masclet
 rebentant... sotana i panxeta.

 L'Abat diu que això de fer exercici
 dona moltes acalorades

 i ja fa bastant sacrifici
 no menjant-se, les hòsties consagrades.

 Explicació de la falla monolítica,
 amb veritats a riallades.
 Centrada en la política
 i les seues vikingades.

José Ramó Cerdà (Trellater).
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GIMENO REMÓN, FELIPE
GINER APARICIO, SANDRA
GINER TORMO, JESSICA
GÓMEZ ESPRIU, AINA
GÓMEZ ESPRIU, JOANA NEUS
GRAU ORTS, JORDI
GUERRERO MADRID, DANIEL
GUERRERO MADRID, RUBEN
HERNÁN SANCHEZ, RAÚL
LANGA HERNÁNDIZ, ALFREDO
LLACER MARTÍNEZ, ANGELA
LLACER VILA, CARLA
LLOPIS FRANCÉS, NEUS
LLORENS CREMADES, RAIMON
LLORET MARTINEZ, ANDREA
LOMAS RENDÓN, ADRIAN
LOMAS RENDÓN, CARLES
LONDOÑO GRAU, CAROLINA
MAHIQUES MIRA, RUBÉN
MAHIQUES MIRA, CRISTIAN
MARAVET ALBERT, JOSEP
MARCUELLO PERALES, 
FRANCISCO JOSÉ
MARÍN BALAGUER, NOA
MARÍN DEL RIO, RITA MARIA
MARTÍ COLOMA, CARLOS
MARTÍ LÓPEZ, CAROLA
MARTÍNEZ CARBONELL, MARÍA
MARTÍNEZ GÓMEZ, JOSEP
MARTÍNEZ OLEAQUE, SERGI
MARZAL SARRIÓN, MAR
MASCARELL FRIGOLS, DOMINGO
MATEU MARZAL, JUAN JOSÉ

MATEU RIPOLL, SARA
MEDINA BELLIDO, GINÉS
MEDINA PÉREZ, HUGO
MIGUEL CUENCA, CÉSAR
MIGUEL TRENADO, SERGIO
MOLINA REYES, JEANNET
MOLINA RICHART, VICENT
MOLINA SOLIS, CARLOS
MOLLA CASTELLS, ANA
MOLLA CASTELLS, FERNANDO
MOLLÁ GOMEZ, FERNANDO
MONTANER HERNÁNDEZ, CARLOS
MONTANER HERNÁNDEZ, PEP
MONTANER SOLER, ANNA
MONTERO CAMAÑES, INÉS
MONTERO ESTEVE, ROCÍO
MORA PASCUAL, FLAVIA ELENA
MORANT LLIDO, MARÍA
MORENO PEREZ, IDOYA
MORENO SANCHO, JULIA
NADAL CORREAS, JAVIER
NAVARRO GARCIA, FUENSANTA
NAVARRO PÉREZ, NATALIA
NAVARRO VIDAL, VERÓNICA
NAVARRO VIDAL, DAVID
OLIVER MÁS, LUÍS
ORTEGA MATEU, REBECA
ORTEGA RICO, PAULA
ORTEGA TORMO, MARC
OSMA MADRIGAL, RUBÉN
PALAO RICO, NURIA
PARDO MONTES, AMPARO
PASTOR PASCUAL, IRIS
PERALES MARTINEZ, TANIA
PERALES MOMPARLER, TONO
PERALES MOMPARLER, SARA
PÉREZ BOLUDA, JAVIER



PÉREZ GIMENEZ, MARTA
PÉREZ NAVARRO, IRIDIANA
PÉREZ TORMO, RUBÉN
PERIGUELL ORTEGA, ISABEL
PERUCHO PARDO, AINARA
PLA MOMPÓ, AINHOA
PLA TORRESANO, MAYTE
PLA TORRESANO, RAQUEL
POLOP CHERINO, AINHOA
PONS GARCIA, MARTINA
PONS ROIG, MIREIA
RAMIREZ AMORÓS, SANDRA
RAMIREZ AMORÓS, SERGIO
RENDÓN GUERRERO, EMMA
REQUENA VALIENTE, MIRIAM
RIPOLL DÍAZ, RAFA
ROBRES DEL CAMPO, BEATRIZ
ROBRES DEL CAMPO, DAVID
ROCA BENITO, SERGIO
RUBIO ARGENTE, VICTOR
SALA SOMEÑO, DAVID
SANCHEZ VITORES, LORENA
SANCHIS OSCA, MARÍA
SANCHIS SANCHIS, JESSICA
SANCHIS VIZCAINO, HENAR
SANTAMARGARITA BELDA, RAFAEL
SANTOS BENACHES, FERNANDO
SANTOS LLORET, MARÍA
SANTOS NAVARRO, PAULA
SANZ RODRÍGUEZ, PABLO
SARRIÓ GARCÍA, ANDREA
SARRIÓ GARCÍA, ELENA
SARRIÓN MARTÍ, PABLO
SEGRELLES PAVÍA, JOSÉ MANUEL
SEGRELLES QUESADA, FRAN
SENABRE CASTELLS, ESTHER

SIMÓN BLANCO, MARÍA CRISTINA
SISTERNES ADRIÀ, FERNANDO
SISTERNES ADRIÀ, MARIBEL
SOLER ALEIXANDRE, ANA ISABEL
SOLER BURGOS, MARTA
SOLER NAVARRO, INMA
SOLER NAVARRO, GEL
SORIANO OLMEDO, CLAUDIA
SUÁREZ SANCHO, EVA
SUÑER MONTAGUD, CARMEN
TAENGUA ALACOT, JESUS
TAENGUA BENET, BLANCA
TALENS MARTINEZ, JOSÉ LUÍS
TALENS MASIP, PEDRO
TAPIAS PERIS, DAVID
TARAZON GARCÍA, ANDREU
TEROL ALBERT, JESÚS
TEROL MIRALLES, ANDREA
TEROL MIRALLES, LLUIS
TEROL MIRALLES, SARA
TEROL MOLINA, JESUS
TEROL MOLINA, LLUÍS
TORTOSA BELDA, VEGA
TUR SISTERNES, JAUME
URIBE PLA, ANA
VALVERDE LOPEZ, ADRIÁZN
VERCHER BARBER, CARLOS
VICENTE TOLDOS, VIOLETA
VILA APARICIO, PAULA
VILA GAVILAN, NAIEN
WEIL, FREDERIC PHILIPPE







Recompensa Junta Local 
Fallera 2023

Aquest any, la recompensa que atorga la 
Junta Local Fallera a un o una membre 
de cada comissió recau en la nostra Alba 
Aldabero Ferrando. Fallera de bressol i fa 
més de 10 anys que pertany a la nostra 
comissió. Ha ostentat càrrecs de Fallera 
Major Infantil, Cort d´Honor de la màxi-
ma representant infantil de Xàtiva i Falle-
ra Major de la Falla del Raval 2016. 
Tota una vida dedicada a les falles treba-
llant per la nostra festa. En la actualitat 
ostenta el càrrec de delegada de festejos.
Aquest és el reconeiximent que et fa la 
teua comissió per la feina realitzada al 
llarg de tants anys i agraïm d´aquesta 
manera la teua implicació.
Esperem que gaudisques i des de la fa-
mília ravalera et donem l´enhorabona.

Recompensa Junta Local 
Fallera 2022

L´any 2022 sempre estarà marcat per 
una postpandèmia. La recompensa va 
recaureen una persona que fa 8 anys que 
pertany a la comissió amb tota la seua 
família: es tracta d´Almudena Quesa-
da Beltrán. Encara que la primera línia 
li agrada poc perquè sempre erstà en 
segon pla és molt merescut aquest reco-
neiximent ja que col·labora en totes les 
activitats falleres durant tot l´any.
Anys enrere era delegada de casal, però 
des del 2023 ostenta el càrrec de vicepre-
sidenta tercera. 
Desitgem que estigues molts anys en la 
família ravalera ja que persones com tu 
fan la comissió gran. Enhorabona per la 
teua feina. 



Programa d´actes

Març
JA ESTEM EN FALLES!

15 de març
Plantà del monument a la 
plaça.

21:00h Torrà i calçotada.

16 de març
8.00h Primera despertà de les 
falles 2023.

10.00h Esmorzar al nostre casal.

12:00h Castells inflables.

13.00H Cercavila pel barri.

14:00h Mascletà.

15:00h Primer dinar de falles.

18:30h Lliurament de premis.

22.00h Sopar de disfresses.

17 de març
11.00h Esmorzar de la Fallera 
Major Infantil Gimena Martínez 
Sanchis i el President Infantil 
Eric Guerrero Ortega.

13:00h Cercavila pel barri.

14:00h Mascletà.

15:00h Dinar al casal.

16:30h Visita oficial a les falles 
de Xàtiva.

22:00h Sopar de pa i porta. 
              Nit de Dj´s.



18 de març

10:00h Esmorzar al nostre casal.

12:00h Castells inflables.

13:00h Cercavila pel nostre barri.

14:00h Mascletà.

15:00h Tercer dinar de falles.

17:00h Ofrena de flors a la Mare 
de Déu de la Seu.

22:00h Sopar homenatge a 
la Fallera Major Paula Gallego 
Albert.
Al sopar es farà lliurament de 
guardons. 

00:00h Grup de música The 
Fartons.

19 de març

8:00h Última despertà de les 
falles 2023.

12:00h Misa en honor al nostre 
patró Sant Josep amb el poste-
rior trasllat en processó.

15:00h Dinar no oficial al nostre 
casal.

18:00h “Xocolatà” per als més 
menuts amb castells inflables i 
pinyates.

21:00h Cremà del monument 
infantil.

22:00h Sopar de pa i porta.

Cremà del monument. (Hora 
per determinar).







Records

El tacte, l´olor, el to de veu, la presència.
Eixa sensació de quan està i també de quan no hi és.

L´espera d´un missatge i d´una conversa.
L´esperit de compartir, de crear records...

Avuí, nous projectes, nova rutina, l´oblit.
Deixar enrere aquell tacte, aquell olor.

No sentir la seua presència, ni tampoc la seua veu.
La sensació, ara ja continua, que no estiga present.

Avuí, no veig missatges. Ni de text, ni tan sols de veu, no hi ha converses.
Compartir, ja no serà possible i sols ens quedarà el record.

Aquell record de l´olor al sopar preferit, el timbre del seu despertador, però sobretot, el record 
de tindre´l a prop.

No sé que duraràn aquests moments a la memòria. Sols desitge, ancorar aquells 
moments en un espai especial al meu cor, i al seu cor.

Poder recordar per sempre que serà part de mi, i jo d´ell.
Poder utilitzar la clau memòria. Per tornar junts a sentir... el que vam sentir aquell dia.  

Marlén López



La Nòria     

Front l’estranya taquilla 
em trobe absent i sol.
A la mà una forquilla

 a la ment, el meu bressol
i també l’olor de Marisol

quan tallava la bresquilla.

L’escola punt de partida
allí ens vam enamorar

i  de la mà, tota una vida.
Ja no la puc recordar

però no la deixe d’amar,
la memòria ha estat traïda.

Per favor, un tiquet?
Si , ací té, senyor Vicent.

Senyor? Si soc un xiquet!
La mirada d’aquell adolescent
era bastant condescendent,

vaig seure al banquet.

Desconcertat i temorós
Inicie un viatge desolat

sense tornada,  tremolós
i alguns diuen que malalt

quan estic sol allí dalt
la forquilla és un tresor.

 
La nòria evoca acords
d’aquells tangos trists
trontollen els records

i confós, ressonen crits
als meus oïts atordits

que ja s’han quedat sords.

Vicent, acaba de sopar..
En aquell moment terrenal
la nòria començava a parar
Marisol amb to maternal,

...la forquilla, no et  facis mal...
i l’atracció deixà de rodar.

 



I em provoca incertesa
I em sent maldestre
Recorde la infantesa

i que jo vaig ser mestre
per a alguns, ofici pedestre
i el cor s’inunda de tristesa.

Un tango de Carlos sona
i  la nòria torna a girar

una mà estranya m’acarona
i m’hauré d’acomiadar

de Marisol, de la Fira i marxar
perquè el teu oblit, m’empresona.

Leticia Garcia 



d’un any d’esforços i que com a colofó 
final es converteixen en cendra. Al cap i a 
la fi, les Falles sempre han sigut un bon 
exemple per a definir el poble valencià: 
la música; el soroll; les flors; els balls; el 
comboi; els somriures; “açò ho pague jo”, 
“eres la més bonica del carrer”; “bunyols 
de carabassa, per favor”; “una cassalleta i 
mon anem, eh”. La germanor d’un po-
ble s’uneix amb l’accent ben obert per a 
definir el que més ens agrada fer: VIURE 
LES FALLES. Després de cada moment, 
cada mirada i alguna llàgrima de nos-
tàlgia; com no podrien romandre en la 
memòria? Perfecte còctel que fa olor a 
records de bressol i eixos, mai s’obliden. 

Claudia Argent

Hereus de la memòria

Un dels records més intensos que per-
dura en la ment de les persones és l’olor. 
Diferents aromes que ens transporten a 
llocs on hem viscut, moments que mai 
oblidarem. Recorde així el primer dia de 
col·legi, l’olor al sentir la mar, la coca en 
llanda de la iaia, el primer perfum que 
vaig utilitzar, els llibres, la primera mirada 
i el primer bes. Tot allò que ens envolta fa 
olor i es queda gravat en el memòria. De 
fet, un dels meus olors favorits és el de la 
gasolina, altre la pintura, però el vertader 
olor a infància per a mi és la pólvora. No 
és estrany sent valenciana i molt menys 
amant dels focs artificials, de les nostres 
mascletades que omplin de gom a gom 
els carrers de la ciutat de Xàtiva en Falles. 

Per a les falleres i fallers és com l’olor a 
bressol, casa, un soroll ben familiar que 
arrissa la pell durant els dies de festa gran. 
Entenem així que l’olor potser siga un 
nexe d’unió entre persones, lligams que 
uneixen amics, famílies, gent de diferents 
ciutats, religions i fins i tot 

llengües. No hi ha dia que falte el somriu-
re i el batec del cor sonar en cada tro 
d’eixida abans de la mascletà. Cada segon 
que encén el canó i dona eixida a un coet 
és com un fort terratrèmol que naix des 
de la terra, com si de sobte es trencaren 
les arrels dels 
nostres peus. Eixa sensació, ja no és 
només de les valencianes i valencians, és 
de tota aquella gent que estima el poble, 
els seus costums, els seus colors i la seua 
festa.

Tan difícil és contar-ho com descriure-ho, 
qui ho ha viscut ho sap. Sens dubte, són 
totes les emocions que giren al voltant





del cervell. En què es tradueix? Aquest 
emmagatzemament és superior a uns 74 
Terabytes, l’equivalent a 74 Iphones!!

Per la seua banda els ordinadors d’arreu 
del món en 2015 varen utilitzar 8 Zet-
tabytes de dades digitals (l’equivalent a 
7.275.957.614,18 de Terabytes, que equi-
valdria a 7.275.957.614,18 Iphones). Dades 
transmesses a la xarxa de la mateixa 
manera que les dades que es transmeten 
en la xarxa que conformen les nostres 
neurones al cervell. Però a diferència dels 
ordinadors i d’internet, les dades que es 
guarden al nostre «disc dur» no es trans-
meten a cap lloc, excepte que nosaltres 
ho desitgem. En canvi, les dades que el 
nostre ordinador transmet a internet es 
mantenen a la xarxa mundial i formen 
part d’eixos 8 Zettabytes emmagatze-
mats, exposant es nostres dades a la resta 
del món, és a dir, ficant-nos al descobert
front a 7.9 bilions de persones que habiten 
aquest planeta. Totes eixes dades estan 
formades, entre d’altres moltes, per els 15 
Terabytes que utilitza Facebook per a to-
tes les seues publicacions, els 566 milions 
d’objectes emmagatzemats als servidors 
de Amazon o els 340 milions de tweets 
que es publiquen al dia o els 50 bilions de 
pàgines que idexa Google o els 107 trilions 
de mails que s’envien a l’any.

Qualsevol persona amb coneixements 
informàtics pot transformar eixes dades 
nostres en informació sobre nosaltres. 
Si busquem a Google com fer la recepta 
del pa, sabrà que cuinem, si busquem un 
vídeo sobre el funcionament d’una metra-
lleta, sabrà que ens interessen les armes. 
No sols buscar a Google deixa les nostres 
senyes a internet, també ho fan tot el que 
publiquem: una fotografia nostra a París 
i sabrà que hem viatjat i, per tant, que 
potser no estem en casa en eixe mo-
ment. Una publicació a Twitter criticant 
al President del Govern i sabrà que estem 
en contra d’ell. Tota eixa informació sobre 
nosaltres pot utilitzar-la per fer negoci i 
vendre-la a tots aquells interessats que 
ens vulguen «vendre» armes, farina,

L´obligació de la memòria i el 
dret a l´oblit

L´ emmagatzemament del cervell funcio-
na de forma exponencial, on les neurones 
s’uneixen en xarxes, després en grups i 
així van creant una arquitectura complexa 
com milers de línies de tren enllaçades. 
Aquest treball constant del cervell ens 
permet realitzar les múltiples activitats 
que duguem a terme al llarg de la nostra 
vida, així com recordar com es fan cadas-
cuna d’elles per poder repetir-les cons-
tantment. Aquest emmagatzemament és 
el que anomenem «memòria», per això, la 
memòria està obligada a treballar sense 
parar per poder ajudar-nos a fer la diversi-
tat de tasques que desenvolupem des del 
nostre naixement fins la nostra mort.

A què s’assembla aquest funcionament? 
Sí, efectivament, a un ordinador ja que 
aquest també necessita d’una memòria 
anomenada RAM per poder funcionar. 
La memòria RAM emmagatzema dades 
i instruccions dels programes que es 
requereixen en un determinat moment, 
informació que utilitza l’ordinador en 
temps real. Es pot dir que en la RAM estan 
les dades que l’ordinador va a tirar mà per 
facilitar que l’usuari, en un moment molt 
concret, navegue per internet, escriga un 
text o puga vore un vídeo. 

És fonamental perquè permet que els 
programes s’inicien, es carreguen i s’exe-
cuten. Una vegada eixe ordinador entra 
en internet, es guarda la informació a la 
RAM sobre el que es busca, el que es des-
carrega, el que es publica, etc. 

Si calculem, el cervell humà té unes 
100.000 milions de neurones i cada neuro-
na es connecta a d´altres 7.000 més, això 
són uns 200.000.000.000 de bits d’infor-
mació transmessos cada segon dins 



rent o bales però també a tots aquells que 
vulguen saber el que votarem en unes 
eleccions o vulguen entrar en
la nostra casa per robar-nos. 

Però no cal tindre molts coneixements 
informàtics per saber de nosaltres i poder 
perjudicar-nos. Imagina’t que vas a una 
entrevista de treball de la qual ixes con-
tent o contenta perquè tens més expe-
riència, coneixements i referències que la 
resta de candidats i candidates que s’han 
presentat. A l’hora et criden i et diuen que 
no volen contractar-te perquè no encaixes 
amb el perfil d’empleat o empleada de la 
empresa ja que busquen gent dedicada 
i que no estiga constantment de festa o 
viatge ja que han vist les fotos teues en 
Instagram. Fotos en les que apareixes en 
diversos viatges però també apareixes en 
bars i discoteques amb una copa de vi o 
gin-tonic en la mà. Eixes dades teues a la 
xarxa t’han perjudicat i t’han fet perdre 
una oportunitat laboral.

Però de la mateixa manera que parlem de 
la memòria del nostre cervell també hem 
de parlar de l’oblit, ja que pareix que per 
molt que recordem, oblidem encara més. 
Oblidar no es realment roïn, de fet, és un 
fenomen bastant natural. Imagina’t que 
recordares cada detall de cada minut, de 
cada hora, de cada dia de tota la teua vida, 
tant si es bo com no ho és. Que passaria si 
intentares extraure de tota eixa informació 
on vares posart les claus de casa? segura-
ment no series capaç de fer-ho. En canvi, 
no recordar alguna cosa no significa que 
eixa informació s’haja perdut de forma 
permanent. De vegades la informació esta 
però per diverses raons no podem tindre 
accés.

Doncs, el mateix ocorre amb les nostres 
dades a internet. Que nosaltres no re-
cordem on ens hem enregistrat, on hem 
publicat un article, fotografia o comentari, 
o simplement al Google maps hem 

recomanat un restaurant, això no significa 
que no estiga a la xarxa. Tot el que hem fet 
està emmagatzemat però sí que podem 
tenir accés a eixes dades fent us del Dret 
de Supressió.

En 2016 s’aprova el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i que 
l’Estat espanyol incorpora al seu ordena-
ment jurídic amb la nova Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digi-
tals. Des d’aquest moment podem fer ús 
del seu article 15 que ens remet a l’article 
17 d’aquell Reglament per poder exercir 
en nostre Dret de Supressió o, com el ma-
teix Reglament anomena, Dret a l’Oblit.

Aquest dret en permet obtindre del o 
de la responsable del tractament de les 
nostres dades (qui les té guardades) la 
supressió de les dades personals que ens 
concernisquen i el o la qual estarà obli-
gat a suprimir sense dilació indeguda les 
nostres dades personals quan concórrega 
alguna de les circumstàncies següents:

- Les dades personals ja no siguen ne-
cessaries en relació amb els fins per als 
quals van ser recollits o tractats d'una altra 
manera;

- Quan retirem el consentiment en què es 
basa el tractament i aquest no es base en 
un altre fonament jurídic;

- Quan ens oposem al tractament i no 
prevalguen altres motius legítims per al 
tractament

- Les dades personals hagen sigut tractats 
il·lícitament;

- Les dades personals hagen de supri-



mir-se per al compliment d'una obligació 
legal establida en el Dret de la Unió o dels 
Estats membres que s'aplique al respon-
sable del tractament;

- Les dades personals s'hagen obtingut en 
relació amb l'oferta de serveis de la socie-
tat de la informació esmentats en l'article 
8, apartat 1 del Reglament.

A més,  quan la persona responsable
del tractament haja fet públiques les 
nostres dades personals i estiga obligat 
o obligada a suprimir aquestes dades, 
adoptarà mesures raonables amb la 
intenció d'informar als o les responsables 
que estiguen tractant les nostres dades 
personals, de la nostra voluntat de supres-
sió de qualsevol enllaç a aquelles dades, o 
qualsevol còpia o rèplica d'aquests.

A la web de l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de dades podem trobar la informa-
ció necessària per poder tramitar aquest 
dret i inclou un formulari per a emplenar 
i fer arribar al o la responsable del trac-
tament de les nostres dades (https://
www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/
conoce-tus-derechos/derecho-de-supre-
sion-al-olvido)

Si no volem exposar-nos a la resta del 
món i no volem que altres puguen fer uti-
litzar les nostres dades per a finalitats que 
no hem autoritzat hem de fer us d’aquest 
Dret a l’Oblit per tal d’esborrar de la xarxa 
la nostra empremta digital. 

Iridiana Pérez

mir-se per al compliment d'una obligació 
legal establida en el Dret de la Unió o dels 
Estats membres que s'aplique al respon-
sable del tractament;

- Les dades personals s'hagen obtingut en 
relació amb l'oferta de serveis de la socie-
tat de la informació esmentats en l'article 
8, apartat 1 del Reglament.

A més,  quan la persona responsable
del tractament haja fet públiques les 
nostres dades personals i estiga obligat 
o obligada a suprimir aquestes dades, 
adoptarà mesures raonables amb la 
intenció d'informar als o les responsables 
que estiguen tractant les nostres dades 
personals, de la nostra voluntat de supres-
sió de qualsevol enllaç a aquelles dades, o 
qualsevol còpia o rèplica d'aquests.

A la web de l’Agència Espanyola de Pro-
tecció de dades podem trobar la informa-
ció necessària per poder tramitar aquest 
dret i inclou un formulari per a emplenar 
i fer arribar al o la responsable del trac-
tament de les nostres dades (https://
www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/
conoce-tus-derechos/derecho-de-supre-
sion-al-olvido)

Si no volem exposar-nos a la resta del 
món i no volem que altres puguen fer uti-
litzar les nostres dades per a finalitats que 
no hem autoritzat hem de fer us d’aquest 
Dret a l’Oblit per tal d’esborrar de la xarxa 
la nostra empremta digital. 

Iridiana Pérez



Sentiment

Quan la memòria es vallada
és memòria presa

No sempre de batalla guanyada,
De vegades, d´ella apresa.

Ja ha passat la tempesta 
i el sol ha de tornar

el mal record no alimenta
i l’ànima ha de sanar.

Hem de buscar amb energia
i d’aquesta manera poder-los guardar

Aquells moments de gran alegria
i així, tots ells, poder recordar.

L´estima és la millor aliada,
el respecte el gran company

Amb converses deixem firmada
L’amistad com a gran afany.

Per sempre recordarem 
Tot el que hem viscut

i a la memòria guardarem
tot el que hem sigut.

Marlén López





Viatge a la memòria

És tan simple la vida, de vegades, tendim a complicar-la. Naixem,vivim, alguns reprodueixen,
d´altres moren. Sí, morim, això és un fet irrefutable, però abans d’arribar allí, hem de fer un
viatge intrínsec pels records. I si no em falla la memòria , cap ésser viu pot negar que ha viatjat
i que al final s’emporta una maleta plena de vivències i fracassos. Sols d’eixa manera, amb
memòria, arribarem a un final reeixit. Imprescindible serà, comprendre que la vida es un llarg
procés i que cadascú té un ritme. Al final, farem memòria d´eixe procés i sols així entendrem
el nostre final. I si arribem al final sense veure alterades les nostres facultats, descobrirem,
com ja afirmàvem abans, que la vida no és tan complicada i que el viatge està arribant a la
seua fi. Un viatge que ens haurà convertit en algú meravellós , amb un bagatge extraordinari, i
amb la memòria intacta serem incapaços de mirar amb menyspreu a cap ésser que lluita per 
continuar, que està plenament en eixe procés vital de superar-se, d´adaptar-se... 
Pocs fan l’exercici individual de buscar en la memòria aquell que abans va ser i que tant ha tin-
gut que recórrer, pocs reflexionen. Tanmateix, són molts els que jutgen i fereixen a aquells que 
busquen la felicitat. No és just, no empren la memòria, no recorden l’inici, mai ho entendre;
està clar que cap papallona amb bona memòria mai farà burla de cap cuc.- reflexionava
desplegant les seues majestuoses ales en aquell capvespre de març .

Leticia Garcia



som.

Però, què passa quan hi ha una fallida en 
algun raconet de nostre cervell? Allí on 
guardem el més important del que som i 
tenim?

Doncs que probablement venen les 
malalties mentals i els trastorns neurolò-
gics.

L'autisme sense anar més lluny és un 
d'ells. El TEA, ( trastorn d'espectre autista), 
és un trastorn neurològic que es carac-
teritza per deficiències persistents en la 
comunicació social i en l'interacció social 
en diversos contextos, unides a patrons 
restrictius i repetitius de comportament, 
interessos o activitats. 

Però l'Autisme és molt més. Aquells que 
el tenim a casa sabem que no es que-
da amb una simple descripció. És una 
lluita diària per arribar a comunicar-se i 
a fer-se entendre. És un esforç titànic per 
tal d'adquirir les habilitats socials que els 
faran gaudir de les persones que tenen 
al voltant. És un dolor insuportable quan 
s´adonen que no sempre encaixen i han 
de passar per situacions quotidianes que 
per a ells són molt complexes. 

Per a la família és un canvi de perspecti-
va. Una nova mirada. Una forma de vida 
distinta a aquella que planejaves i molt 
més intensa i esgotadora. Ser testimonis 
de primera mà i comprovar com de difífil 
que ho tenen és molt complicat de portar 
endavant.

Aquelles persones que el pateixen han 
de trobar altres formes de retrobar-se. 
De mostrar-se al món. D'identificar-se. La 
memòria no sempre els valdrà per a cami-
nar per una vida que no està feta per a ells 
ni per a elles. El cervell no funciona d'una 
forma típica i les neurones els jugaran 
males passades. Així hauran de sortejar 
obstacles a diari i retirar una a una totes 
les pedres del camí. A canvi trobaràn

Neurones

La memòria és una funció del servei que 
et permet codificar, emmagatzemar i re-
cuperar la informació del passat. Algunes 
teories afirmen que sorgeix com a resultat 
de les connexions sinàptiques repetitives 
entre les neurones, el que crea xarxes 
neuronals.

Aquesta és la definició de memòria 
que he pogut trobar a la vikipèdia. Una 
descripció feta per una persona que ha 
dedicat part del seu temps a aclarir a tots 
els cibernautes les paraules que ens expli-
quen exactament el que és.

Però, per a mi, la memòria és allò que et 
transporta a la infantesa i als seus estius 
despreocupats. Als berenars que et pre-
paraven en acabar l'escola; a les primeres 
amistats i aprenentatges. És alló que et 
porta a la ment imatges de les persones 
que han conformat ta vida. Experiències 
viscudes i primers amors. Et du ventades 
d'aromes coneguts i notes de música mai 
oblidades.

Memòria, a més, és alló que arrepleguem 
d'algun raconet del cervell on hem guar-
dat allò i després ens permet aplicar-ho a 
nostre dia a dia, com sumar xifres d'una 
compra, formar les frases que explicaran 
alló que volem expressar o ens permetran 
seguir una conversa. També és aplicar una 
recepta

a la cuina o cantar una cançó de
bressol que aguardava a poder ser utilit-
zada.

La memòria, el nostre cervell i les neuro-
nes ens fan identificar-nos en alguna de 
les múltiples personalitats que adquirim 
al llarg de la vida. Ens fan representar-nos 
davant la humanitat. Ens fan ser el que 



 una comunitat al seu voltant disposada 
a lluitar pels seus drets i oportunitats. 
Disposada per a alçar ben forta la veu per 
a tots aquells que no la tenen. Disposada 
per a oferir la mà i ensenyar-los que no 
estan sols. 

I serà així com la nostra memòria com a 
societat recordarà que un dia ens vam 
alçar per a fer del planeta Terra un lloc 
millor per conviure. Així és i ha de seguir 
sent. Procurem que no caiga en l'oblit.

Almudena Perelló



Jugues al Memory?

Hui m’he alçat juganera
en totes les accepcions
però no hi ha manera

de satisfer pretensions.

M’abelleix recordar
temps immemorables
quan sols volíem jugar

com criatures adorables.
 

Aquell joc inoblidable
de memòria infinita
i tensió insuportable

trobar la parella excita.

Jugues al memory?
T’ho  torne a explicar?
Jugues al memory?

T’ho torne a recordar?

S’hauria de jugar
com el truc o el dominò
tots al Moncho a sopar

comencen els jocs de Saló!

Les cartes s’han de regirar
i  repartir  a l’atzar

i per a estar més inspirat
les hem de valencianitzar

La imatge d’una fallereta
d’un petard i un taronger
d’espardenyes de careta
i per que no, de Roger.



Jugues al memory?
T’ho  torne a explicar?
Jugues al memory?

T’ho torne a recordar?

Seria el joc del moment
perquè tornès la memòria

als nostres Conxeta i Vicent
fallers que han fet història.

Mentre fem una paella
el memory és bona opció

per buscar-li parella
a algun faller solteró.

Recordar i rejuntar
això ho sabem fer,

sols em resta preguntar,
jugues al memory, faller? 

(no recorde si ja ho he preguntat)

   Leticia Garcia



En aquest projecte s’entrevistà a perso-
nes de certa edat, de diverses localitats 
valencianes. En les entrevistes es tracta-
ren diferents temes com: esdeveniments 
històrics, rituals (comunió, ritus de pas, 
cervell militar...), organització social, treball, 
cultura tradicional i molts altres temes tots 
interessants. Aquestes es poden veure en 
format vídeo, a la pàgina web (1), del mu-
seu. A més a més, també presenten una 
transcripció escrita. Aquest projecte és 
una idea molt interessant perquè recupe-
ra a partir de la informació de molta gent 
del poble, dels records, de la seua manera 
de viure. És a dir, perpetua la seua història 
personal i aquesta es posa a l’abast de tots 
els interessats. Es tracta d’una font impor-
tant per a conéixer, la història i l’etnografia, 
més recent de les nostres terres.
Pel que fa a Xàtiva també trobem alguna 
entrevista a alguns veïns de la nostra ciu-
tat. El tema que tracten, és el de la religió 
evangèlica a Xàtiva, interessant totes les 
entrevistes. Val la pena veure-les i escol-
tar-les.

Un altre exemple d’aquest interés per 
recuperar i que no s’oblide la memòria de 
la gent gran, és el projecte “Memòria viva 
de Barxeta” (2). En aquest treball l’Ajunta-
ment d’aquesta localitat, recull entrevistes 
a gent major d’aquesta població de la 
Costera. També podem trobar un apartat 
de fotografies antigues i una revista digi-
tal, en la qual es poden llegir entrevistes 
a gent major, així com, articles sobre cos-
tums i feines del poble, és a dir, un recull 
de vivències i records de gent. 

Però, aquesta proposta perquè la 
memòria de la gent gran no es perda i 
desaparega, es podria exportar al món de 
les falles de Xàtiva? 

El col·lectiu faller de la nostra ciutat, és 
molt nombrós i de segur que tots tenim 
els nostres records relacionat amb les fa-
lles. Actes, festes, celebracions, reunions....... 
Però què passa amb aquesta  gent que 
amb setanta, huitanta o fins i tot amb 
més edat, han pertangut a diverses 

Per què no,  un arxiu de la 
memòria en les falles de 
Xàtiva?
              

Sempre s’ha dit que val més una llapissera 
curta, que una memòria llarga. Podríem 
explicar a aquesta dita, com que tot allò 
que està escrit, no s’oblida. També po-
dríem afegir-hi, que perdura en el temps.
La facultat de recordar, és una manera de 
treballar la memòria i quan bussegem, 
entre tots els records que conservem 
estem fent memòria i traient a un primer 
pla, un fet o una vivència que guardem en 
el nostre arxiu de la memòria.
Per una altra part, la memòria, podríem 
dir que és molt delicada ja que els fets o 
les vivències, poden desaparéixer i caure 
en l’oblit. També quan una persona mor si 
ningú amb anterioritat s’ha preocupat per 
perdurar-la i recuperar-la, amb ella també 
mor tota la seua memòria,  tots els seus 
records i les seues vivències.

Els records de les persones, són molt 
importants, perquè poden fer referència a 
costums que ja no existeixen, a maneres 
de viure o a esdeveniments viscuts. Cada 
persona recordarà coses diferents. Fins 
i tot, un mateix fet pot ser recordat de 
manera diferent per diverses persones. Els 
records també són personals i cadascun 
al llarg de la seua vida va guardant en la 
seua ment les seues vivències particulars 
que la memòria s’encarrega d’arxivar i de 
reviure. 

Amb la finalitat de què molts d’aquets 
records no es perden per a sempre, ja que 
alguns d’ells són interessantíssim i apor-
ten moltíssima informació, el Museu Va-
lencià d’Etnografia, també conegut com 
l’Etno porta ja un temps desenvolupant 
un projecte amb el nom de “Museu de la 
paraula” el qual està creant un arxiu de la 
memòria oral valenciana. 



comissions i que segur que en la seua 
memòria tenen unes falles diferents de 
les que es viuen hui en dia? Estem parlant 
de  Presidents de comissió, Falleres Majors 
o simplement falleres i fallers, sense cap 
càrrec, que han viscut com evolucionaven 
les festes falleres. També podríem incloure 
ací a artistes fallers, músics, pirotècnics, 
floristes, fotògrafs i tots aquells, que d’una 
manera o altra treballen o estan vinculats 
al món de les falles. Segur que hi ha molta 
gent que té moltes coses a dir, sobre fa-
lles. Fer un arxiu de la memòria de la gent 
gran que ha viscut i conegut unes altres 
falles abans que nosaltres i que en els seus 
records, segur que guarda molta informa-
ció; seria possible? Segur que sí, a més a 
més, aquesta tasca, seria molt interessant, 
a banda d’important. Cal aconseguir que 
no es perda, tota aquesta informació, 
tan valuosa, que les persones grans, ens 
poden aportar i que es  perpetue  en el 
temps, perquè tots puguem, conéixer-la, 
gaudir-la i aprofitar-la.

Però, cal preguntar-se a qui correspondria 
aquesta tasca? Junta Local Fallera, Regi-
doria de Falles, Museu Faller, comissions? 
La resposta, pense que podria ser que 
caldria que s´implicaren tots.
Alguna cosa s´ha fet, no exactament 
amb aquesta finalitat, però ben bé, podria 
aprofitar, com a exemple a imitar. 

En les no falles del 2021, la Junta Local 
Fallera va realitzar unes càpsules falleres, 
editades i que encara es poden veure, en 
You Tube (3), on s’entrevistava a quatre 
persones, en aquest cas, no són perso-
nes de molta edat, però si, vinculades de 
diferents maneres, al món de les falles: 
Rafa Tortosa, faller i estudiós de les falles, 
Mercedes Montagut, indumentarista, José 
Sanchis, estudiós de les falles i de les tra-
dicions de Xàtiva, María Beltrán, regidora 
de falles. En aquestes càpsules, es parla de 
falles des de quatre vessants diferents i en 
elles també s’està fent memòria.
No seria interessant, fer alguna cosa simi-

lar en les persones majors que ens han 
precedit en les falles uns anys abans i que 
ens contaren totes les seues vivències i 
perpetuar-les perquè no es perden?
Pense que sí, a més a més, seria una tasca 
molt gratificant i instructiva.

Algunes comissions, en les edicions dels 
seus llibres, ha publicat, articles o entrevis-
tes, que, també podrien anar en aquesta 
direcció. Articles, on s’arrepleguen els 
testimonis de presidents, falleres majors, 
artistes fallers o simplement alguns mem-
bres veterà de la comissió i que es recorda 
com varen viure les falles en la seua joven-
tut o infància o com era la seua vinculació 
a la festa i els records que guarden. 

Donarem algun exemple d’aquests tipus 
d’articles, per a intentar plasmar millor 
aquesta idea. 
En el llibre de la Junta Local Fallera de 
Xàtiva de 1995, Agustí Garzó (4), publicava: 
“Antoni Grau Cros, en l’any de l’adéu a les 
falles”. En aquest article, el ja faltat artista, 
recordava un poc el que va ser la seua 
trajectòria amb les falles.

L´artista faller, ja faltat, Antonio Grau Cros.



Sobre aquest mateix artista, Josep Lluís 
Fito (5), publicava en 2006, en el llibre de 
República Argentina: “Grau: És un verí ser 
artista faller”, on l’artista repassava, nova-
ment,  la seua vinculació al món faller. 

En el 2004, la comissió de Molina-Claret, 
presentava en el seu llibre, l’article “Mano-
lo Blanco, quaranta anys d’artista faller” 
(6). Anava signat per la redacció i en ell, 
com indica el seu títol, es repassava mit-
jançant una entrevista, a aquest artista, els 
seus quaranta anys fent falles.
Sobre Manolo Blanco, també podem citar 
l’article d’Emili Navalón i Josep Barberà (7), 
el qual publicaven en 2009, en el llibre de 
República Argentina: “Un gran artista jubi-
lat. Manolo Blanco Sancho”, on es repassa 
la trajectòria d’aquest l’artista faller.

Begonya Martínez, en 2010, en el llibre de 
la comissió de República Argentina, publi-
cava, “Pintor de dia, artista de nit”. (8) On 
repassava el període del pintor Antonio 
Sáez, com artista faller.
En 1997, en el llibre de la comissió de Ben-
lloch, es publicava “Paco Roca 25 anys de 
falles infantils” (9) signaven l’article Pilar 
Sanvictorino i José Manuel Benet. L’artista 
faller repassava els vint-i-cinc anys fent 
falles infantils i sobretot, els seus inicis.
Aquesta mateixa comissió, uns anys 
abans, més en concret en 1993, publicava 
(10). “Enyorança fallera”, signat per Pepe, 
que no era altre que l’artista faller, José 
Martínez Molla, aquest, repassava la seua 
infantesa i com es va iniciar amb el món 
de les falles. Aquest artista també està 
molt vinculat a la comissió del Raval, ja 
que va ser la primera falla com a professio-
nal que planta a Xàtiva, “Quin pato de fira” 
ho fa en la plaça de Sant Joan. Seria inte-
ressant recuperar els records, que l’artista 
te d’aquella etapa.

Sobre aquest mateix artista, en 2005, Re-
pública Argentina, editava l’article  de Jo-
sep Lluís Fito i Jesús Fèlix Soler (11): “Pepe 
Martínez Mollà. Artesà faller”. Es tractava
d’una entrevista a aquest artista xativí, en

que ens parla de la seua activitat com 
artista faller.
En el llibre de Sant Jordi de 2000, M. Car-
mèn Balaguer (12) publicava l’article “Amb 
“Leña””, on el, desaparegut, pintor xativí 
ens parlava de la seua participació en els 
tallers fallers durant la seua joventut i de 
les condicions de treball tan dolents que 
hi havia en aquells anys.
Podríem incloure ací, “Dos artistes fallers 
de la casa” (13), publicat en el llibre de la 
comissió del Raval en 2012. L’article és 
signat per Ximo Roca i en el qual Pepe 
Castells i Xavi Ureña expressaven les seues 
opinions sobre les falles.

En aquest apartat, també podríem in-
cloure les entrevistes, que la majoria de 
comissions fan als seus artistes fallers, ja 
que aquestes, perduraran en els temps 
i en uns anys ens aportaran informació 
interessant sobre l’evolució creativa de 
l’artista.
 
Veiem ara publicacions sobre Falleres 
Majors. En 1997, el llibre de la comissió de 
la República Argentina, editava l’article: 
“Una fallera Republicana. Hermínia Moltó. 
Fallera Major de Xàtiva 1936” (14). On la 
protagonista extreia de la seua memòria, 
els records de la seua joventut com a 
Fallera Major de Xàtiva i les peculiaritats 
d’aquella època. En el llibre Sant Jordi 
2000, signat per Manolo Juan i Xavi Langa 
(15), publicaven “Amb la Fallera Major de 
1958” on es repassava, amb, Pilar Pons 
Ventura, com va viure la seua participació 
en aquelles falles.

M. Carmen Martínez Grau, Fallera Major 
de la plaça Enriquez de 1969, aml la co-
missió durant la cavalcada del ninot.



En 2013, Alícia Sáez (16), entrevista, per al 
llibre de la comissió de Benlloch, a Pepi 
Martí Garcia, Fallera Major de la plaça 
d’Enriquez de 1970” on es repassava les 
característiques i les anècdotes del seu 
regnat.

Un any després i també per a la comissió 
de Benlloch, novament Alícia Sáez (17), 
signava. ”Un viatge al passat”, on entrevis-
tava a M. Carmèn Martínez Grau, Fallera 
Major, també de la plaça d’Enriquez, però 
en aquesta ocasió de 1969, on la prota-
gonista, ens contava, com va ser elegida 
i les anècdotes que va tindre, en aquesta 
etapa.

En aquesta mateixa línia, estaria l’article 
“Records d’una infància fallera”, signat pel 
desaparegut Pepe Santamaria (18), en el 
llibre de la comissió de Benlloch de 1994, 
en ell, l’autor recorda, la falla infantil que 
en els anys quaranta i cinquanta es va 
plantar en la plaça de Benlloch.
Pepe Santamaria també va estar molt 
vinculat a la comissió del Raval, seria 
interessant, que des d’aquesta comissió es 
recuperarà la memòria d’aquesta persona.

En 1995, també en la comissió de Ben-
lloch, es  publicava “Bartomeu Murillo” 
(19). Un dels fundadors d’aquesta comissió 
i que ja era faller en la plaça d’Enriquez 
i persona molt vinculada al barri i molt 
popular per la seua famosa barberia.

La comissió de Molina Claret, en el llibre 
de 2009, feia una entrevista al fotògraf 
Antoni Marzal (20), en ella, es repassava els 
seus orígens com a fotògraf i la seua afició 
de fotografiar les falles i els fallers i les 
falleres de Xàtiva.

Acabarem amb un article de, Josep Lluís 
Fito (21) en 2018, publicat en el llibre de 
Benlloch, “Paco Belda: la crítica fallera ha 
de ser pròxima al barri”, on repassa amb 
Paco Belda, les crítiques falleres, que du-
rant molt de temps va fer per a moltes

comissions.

Açò, sols és una mostra de molts altres ar-
ticles que hi ha pels llibres de les diferents 
comissions falleres de Xàtiva, són escrits 
que val la pena realitzar, ja que sempre és 
interessant conéixer altres temps i si és 
amb un testimoni directe millor.

La comissió del Raval, té un passat faller 
molt interessant i no estaria de més entre-
vistar a fallers

Joan Quilis
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El que més mágrada d´ella és la 
seua sinceritat i les seues expressions 
facials tan característiques d´ella que        
no et deixent indiferent.

Des de sempre ella va voler ser Falle-
ra Major en el 50 aniversari i així és.
Ningú ni res podia impedir-li-ho.

Només em queda dir-li que ací estic.
Et vull.

    

Arancha Maravetz

Ella

Complicitat, aquesta és la 
millor paraula per descriure 
qui som nosaltres. Amb tan 
sols una mirada tenim suficient
per a saber el que vol una de 
l´altra.

Complicitat és saber que sempre 
estaràs al meu costat.

Juntes empre agafades de la 
mà o del peu...

Em pose a pensar i no hi ha 
record que em vina a la ment
que no estiguem juntes, 
esdeveniments bons i 
dolents encara que 
alguns volguerem 
esborrar de les 
nostres ments.



Recorda-ho tot, oblida-ho tot

Em demanen que escriga sobre la 
memòria, m´entrn dubtes de si escriure 
sobre la memòria o records, però quina 
diferència hi ha entre aquestes dos parau-
les? Ho intentaré explicar des de la meua 
perspectiva i el meus records universitaris.

La memòria és una capacitat que tenim 
els humans i que compartim en altres 
espècies, per tant la seua raó de ser no pot 
ser altra que la supervivència que significa 
que realment no ens ajuda a aconseguir 
altres coses, altres estats?

Pot ser la memòria no siga útil per a la 
felicitat, però si per a ordenar, organitzar la 
nostra ment, la nostra vida. Fa un mo-
ment no parlàvem d´una capacitat per a 
la supervivència? Donc sembla ser molt 
útil però inutilitzant-nos molt a la vega-
da, és a dir, que tot el que veiem, sentim, 
experimentem es codifica a les neurones 
(les cel·lules del cervell) per a despés so-
breviure?

Però els records... ara sí! això serien els re-
cords... les conexions entre neurones que 
s´han activat quan ha succeït quelcom... 
quina passada no? I perdoneu el meu 
llenguatge però quina putada al mateix 
temps... Si hi tenim memòria inconscient, 
automàtica o com se´ns ocorrega dir-li ja 
mai tornem a mirar les experiències des 
d´uns altres ulls de “principiant” a partir 
d´ahí el nostre cervell utilitza la capacitat 
de la memòria per a codificar, designar i 
organitzar... per tant la memòria d´aquest 
tipus ens condiciona a viure les experièn-
cies futures d´una manera determina-
da. No sembla que siguem molt lliures 
respecte a viure les experiències des d´un 
contacte primerenc. Esta memòria ens 
empresona, m´estic deprimint sols d´es-
criure una cosa així.

I què passa amb la memòria autobiogrà-
fica? És a dir, els records sobre la nostra 
pròpia vida? O la història que ens hem 
volgut contar sobre la nostra vida. Ja 
que s´ha demostrat que manipulem els 
records al nostre gust i conveniència, de 
nou aquesta capacitat de la memòria em 
decepciona...

Però ara comunicant-me amb vosaltres 
em ve al cap la meua iaia que no fa molt 
que va morir, perquè era llei de vida i ahi 
res que objectar, però va viure al menys 
uns cinc anys que no recordava ni tan sols 
qui era, molt menys qui erem; així puc 
veure que la capacitat de la memòria és 
meravellosa, com pot ser que una mateixa 
capacitat em cree aquestes sensacions 
tan paradoxes, que pareix ser una capaci-
tat que encaixa a la perfecció en l´existèn-
cia humana, paradoxa contínuament.

Espereu! ara veig quina capacitat tan 
necessària per a estimar, valorar, agrair, 
per a viure i sobreviure, si no recordem 
que el foc crema, experimentaríem una i 
altra vegada eixes sensacions i altres molt 
més tràgiques que impedirien la nostra 
supervivència...

Quina capacitat tan meravellosai tan 
desastrosa a la vegada, ha de ser com 
l´espècie humana...

Ara que ja saps un poc més sobre la 
memòria, et convide que utilitzes en me-
sura i en consciència, recorda i integra sols 
allò que et faja sentir feliç, no oblides mai 
ser feliç i per això sembla que en algunes 
situacions per a viure-les en intensitat és 
millor oblidar-te del teu “jo”, de qui ets...

Per això i per molt més, recorda-ho tot i 
ob lida-ho tot!

Recorda-ho tot per a no repetir les his-
tòries del passat, oblida-ho tot per a no 
quedar-te encorsetat a un jo efímer i 
caduc.
 



Recordem ballant

Podríem dir que memòria no és més que 
la facultat de recordar. La capacitat de fer 
la vista enrere per reviure mentalment 
moments que ens han marcat i que s’han 
quedat per sempre en la nostra base de 
dades. Aquesta base de dades és personal 
i intransferible, ja que cap altra persona, 
per molt propera a nosaltres que siga, no 
podrà accedir mai a eixe arxiu mental i si 
en té un similar, mai serà igual al nostre. 

De vegades, necessitem algun estímul 
perquè els nostres records apareguen, 
perquè eixos arxius s’òbriguen i apare-
guen en la finestra principal de la nostra 
ment. Els estímuls poden ser molt diver-
sos. Una imatge, una olor, una paraula, un 
lloc, un sabor, una persona... Però, també 
una cançó, una melodia, una nota o un 
soroll.

I les falles, entre altres moltíssimes coses, 
són soroll. El de la pólvora, el de la plan-
tà, el de l’emoció, el de la cremà, el del 
casal, el de la germanor… I també música. 
Molta música. És difícil o quasi impossible 
imaginar unes falles sense música. Ja que, 
eixa música, la música fallera és un dels 
millors estímuls per a la memòria de tots 
els amants de les falles. 

De segur que ja t’ha vingut al cap alguna 
melodia fallera mentre lliges aquestes lí-
nies. Una  melodia que et trasllada a eixos 
dies de març, a eixes nits al casal, a eixos 
moments al carrer o que et transporta 
al centre de la plaça que any rere any 
s’ompli de color amb els monuments que 
donen sentit a la nostra festa. 

Però, la capacitat de la música per a 
estimular la nostra ment i fer-nos viatjar 
per la memòria no es conforma amb això. 
La música marca les nostres vides i els 
moments d’aquestes. En la nostra ment 
tenim un extens llistat de melodies i 

cadascuna d’aquestes succesions de no-
tes ens condueix a un punt molt concret 
de la nostra memòria. Ens descobreix un 
record, ens trasllada a un lloc i moment 
concret, i ens fa reviure amb nostàlgia allò 
que ens va marcar. 

A partir d’acì, de segur que tots podem 
començar a fer una relació de cançons 
que ens porten allà on volem anar, que 
siguen la contrasenya per a desbloquejar 
eixa infinitat de records que tenim a la 
nostra memòria. Així podrem conformar 
una banda sonora, la nostra BSO. 

Per a acabar et propose un xicotet exer-
cici.

- Agafa paper i boli o obri les notes del teu 
telèfon intel·ligent si eres més modern. 

- Fes un llistat de pasdobles fallers o de 
cançons que associes amb la festa fallera. 

- Busca en la plataforma que et siga més 
còmoda o al CD que tens en la prestat-
geria eixes peces escollides i conforma la 
teua BSO Fallera. 

- Escolta-les i viatja amb la reua ment fins 
a on aquestes et porten. 

De 0 a 1000, quantes ganes de falles tens? 

                                                             Pablo Orts





que va crear expectativa ja que era una 
balança gegant coronada amb un perol i 
un dimoni, amb una altura i equilibri que 
et deixava bocabadat i bocabadada.

- Andrea Terol, Fallera Major al 2018, 
recorda que era el primer any que Ferni 
Llopis plantava a Xàtiva. El tema principal 
girava en torn als animals de forma que 
comparava a Xàtiva amb una selva plena 
d’animals lluitant constantment. Tenia 
personatges singulars com una girafa, un 
elefant o diferents monos que simulaven 
la desigualtat que es pot trobar i les ani-
malades que es poden veure a la natura 
i a la vida reial. Els seus colors vius i el seu 
risc van aconseguir que la elegiren com la 
millor falla d’aquell any.

- Verónica Navarro, Fallera Major al 1998, 
té a la memòria que la seua falla no tenia 
ninots, eren grangeres vestides amb caps 
de suro i llana com a monyo i tenia un 
castell fet de cartes de la baralla que de-
fensava el lema «Si cau un, caiguem tots»

- Arancha Maravet, Fallera Major al 2014, 
no oblida la grandària dels ninots que 
conformaven el monument, amb uns 
colors molt cridaners que li transmetien 
molta alegria. Amb expressions facials 
molt boniques. Recorda amb enyorança 
un elefant que hi havia amb una flor a 
la trompa que volia emportar-se a casa 
però que no va poder endur-se per ser un 
monument de 4x3 metres.

- Kaltoum Idrissi Yahyaohi, Fallera Major 
al 2017, descriu la seua falla com «aseà». 
La peça central del monument estava 
formada per dos dinosaures vestits de fa-
llers amb una part baixa enfocada a l’edat 
mitjana que varen ser pintats per Pepe 
Castells i Luis Terol. Eixe any les Falles van 
ser declarades patrimoni immaterial de 
la humanitat per la UNESCO, per ka qual 
cosa no oblida que el seu monument for-
ma part ja per sempre d’eixe patrimoni.

Art efímer, record permanent

Tots aquells que no entenen la festa de 
les Falles solen dir això de «quina barba-
ritat de diners es gasten per a després 
cremar-ho» o allò de «tot un any treballant 
per a botar-li foc en una nit». 
Però els qui sentim les Falles, les vivim, les 
gaudim i les compartim, sabem que la 
nostra festa «es foc, es flama, es un senti-
ment».

És foc, sí, però un foc encantador que no 
pots deixar de mirar quan crema el teu 
monument. Un foc de renaixença, les cen-
dres del qual deixen pas a un nou monu-
ment en el qual treballar amb il·lusió. Un 
foc d’esperança que et fa somiar amb un 
pròxim primer premi. Un foc de germanor 
que recull a tota la comissió, a tota la famí-
lia fallera, en un mateix moment al voltant 
del monument que, amb molt d’esforç 
i sacrifici durant un any, s’ha aconseguit 
plantar a la plaça de la Falla. És un foc que 
pren la flama de la passió per les falles.

Les falles són art, un art satíric, reivindica-
dor, denunciador, un art que et trobes al 
carrer i que està a l’abast de totes i tots. Sí, 
és una obra d’art d’una durada breu, de 
tot just un any, que pot semblar efímera 
però que es tot el contrari. Tota fallera ma-
jor recorda el monument del seu any com 
a  màxima representant de la comissió, 
tant si ho va ser fa vint anys com si ho va 
ser l’any passat. És un record per sempre, 
que es manté a la memòria de totes elles, 
que et poden descriure fàcilment en un 
obrir i tancar d’ulls com ho demostren els 
següents testimonis:

- Maribel Sisternes, Fallera Major al 1985, el 
recorda amb colors molt diferents als que 
acostumava a tindre sempre la falla ja que 
eixe any van canviar d’artista faller, pas-
sant de Manolo Blanco a Paco Roca, i amb 
una estructura diferent a la de sempre 



 Patri Santamargarita, Fallera Major al 
2004, encara somriu quan recorda la 
granota «fumeta» que tenia el seu mo-
nument. Estava format per un mariner i 
molts peixos que eixien d’un coral i d’una 
ona blava.

- Alba Aldabero, Fallera Major al 2016, 
rememora el lema de la Falla «Les noves 
generacions de socarradets». Té la imat-
ge, fins i tot, de quan va entrar al taller de 
l’artista faller per vore la primera vegada 
els ninots que conformarien la seua falla, 
quedant-se impactada per la sua gran-
dària. Tot el monument estava molt ple 
de ninots, un dels quals va agafar molta 
fama per ser «El Yonki del Dinero» i amb el 
que molts es van fer una fotografia. Tenia 
vàries plantes carnívores, cigonyes, una 
Mafalda o un Snoopy.

- Andrea Castells, Fallera Major 2020-
2022, menciona que el lema era «Natura 
i Antinatura». El monument feia una 
comparació de les dues cares del món, un 
conflicte entre la defensa del medi am-
bient i la contaminació, entre la igualtat i 
el el maltracte animal. Era una falla gran, 
amb un colorit atractiu i uns ninots molt 
representatius, com per exemple, el gran 
«Xaman», el tigre, la guerrera o el sol amb 
dues cares.

- Maria Terol, Fallera Major 2003, recorda 
que tenia un pallasso en una flor al nas 
damunt d’un cotxe descapotable on esta-
va l’anterior alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, 
com a crítica al mateix que sempre anava 
per la ciutat amb eixe tipus de vehicle i 
fumant un puro. Els seus colors eren el 
morat, el lila i diferents tonalitats de blau.

- Ángeles Soler, Fallera Major a l’any 1987, 
especialment recorda la seua monumen-
talitat i que va ser la millor falla que es va 
plantar a la Raval fins la data. Ocupava 
quasi tot l’ample de la plaça i amb molta 
altura i risc. Els seus colors eren de tonali-
tats pastis i tenia molts ninots amb 

diferents grandàries. A la part central hi 
havia un gerro que tenia pintades unes 
tulipes i el campanar de La Seu que 
ressaltava molt i formava el quadre més 
important del monument

- Mayte Garcia, Fallera Major al 1995, ma-
nifesta que de la seua falla no s’ha oblidat 
ningú ja era un quadre a través del qual 
es podia passar, amb quatre ninots. Es 
riu quan recorda que la seua amiga Mari 
Perigüell es va fer un pin per a no oblidar 
mai eixa falla.

Però les Falles són, per damunt de tot, un 
sentiment. Un sentiment que et recorre 
tot el cos i que t’emociona any rere any. 
Un sentiment que es transmet de gene-
ració en generació. Quina comissió no te 
entre els seus fallers a avis, fills i nets d’una 
mateixa família, inclús besavis i besnets? 
El sentiment faller és la sensació de for-
mar part d’una família, de treballar molt 
dur per la comissió sense esperar res a 
canvi, d’olorar la pólvora i saber que ja han 
arribat les falles, de girar la cantonada del 
carrer i obrir la boca i els ulls al contem-
plar la gran obra d’art que hi ha planta-
da a la plaça, de suportar el dolor de les 
forquetes que se’t claven al cap per portar 
amb orgull el monyo, rodets i les pintes de 
fallera, de nàixer el teu fill a l’agost i pensar 
sols amb vestir-lo de faller a la presentació, 
d’escoltar la banda de música i posar-se't 
els pèls de punta, de sentir la traca final 
que va a cremar el monument i començar 
a picar-te el nas i ficar-se’t llàgrimes als 
ulls. 

Les Falles es cremen però perduren a la 
nostra memòria per sempre, fent que el 
sentiment faller siga únic, màgic i encisa-
dor.

Iridiana Pérez





Les fotografies…patrimoni 
material de les falles

Cada fotografia està vinculada a la 
memòria i es converteix en un record que 
ens ajuda a reviure històries mitjançant 
l’àlbum de família tradicional. Aquest 
àlbum que tenim guardat “com or en 
pany” i en què cronològicament hem anat 
ordenant les imatges dels millors mo-
ments de les nostres vides. En el meu cas, 
últimament és la millor medicina per tal 
de combatre l’enyorança del meu pare Vi-
cent, el qual va faltar fa uns mesos a causa 
d’una malaltia, en la que  precisament 
la memòria és la protagonista principal. 
Una malaltia que va convertint la perso-
na en un laberint sense eixida amb una 
pèrdua absoluta d’identitat, en què la 
ment es torna absent i sols de vegades un 
somriure present, et reconforta i t ‘ajuda a 
superar els sentiments de ràbia i impotèn-
cia… fins que arriba el dia  en què el seu 
cor deixa de bategar quedant sols el seu 
record i les seues fotografies.

És evident que els arxius en imatges ens 
ajuden a recordar el nostre passat al cos-
tat de familiars i amics que ja no hi són, 
que ens porten a reviure els moments 
més especials i emocionants viscuts en els 
aniversaris, a l’escola, a tota mena de ce-
lebracions familiars, a les festes… i com no,  
a la falla!. Les fotos que pengen als caus 
fallers formen part del patrimoni cultural 
material de les falles i prenen especial sig-
nificació en efemèrides com la celebració 
d’un aniversari.

Les fotografies que conservem ens aju-
den a conéixer les primeres falles que es 
plantaven als carrers fa més d’un segle i 
la seua evolució pel que fa a les tècniques 
i materials utilitzats en la seua construc-
ció, així com la seua critica i sàtira; de la 
mateixa manera,  que ens han ajudat al 
llarg dels anys  a conéixer l’evolució de la

festa en tots els seus corrents. Hem expe-
rimentat també, com ha anat evolucio-
nant la indumentària fallera; allò que ha 
provocat que en l’actualitat estem fent ús 
de peces que havien quedat en desús, i 
que gràcies al treball d’investigació i docu-
mentació dels indumentaristes valencians 
tornen a estar de moda.

De les fotos en blanc i negre passàrem 
a les de color, i ara, a les digitals tenint a 
l’abast diferents aplicacions que ens possi-
biliten la millora de les imatges captades,  
I fer d’aquesta tècnica tot un art. Un art 
que forma part de l’activitat cultural de 
moltes  comissions amb l’organització de 
concursos a les xarxes socials com l’Insta-
gram,  aplicació que ofereix la possibilitat 
de compartir fotografies amb altres usua-
ris i poder rebre comentaris o “m’agra-
da” (likes) dels seguidors; sense dubte,  
tota una revolució mundial mitjançant la 
qual es pot divulgar allò que es vulga.

Enguany els fallers del Raval heu fet una 
gran labor de recopilació de fotografies  
emblemàtiques i singulars,  que vos hau-
ran ajudat a reescriure  la història d’aques-
ta gran Falla. Fotografies  que a més de 
mostrar el passat, vos ajuden a ensenyar 
als més joves l’origen  de la falla, al mateix 
temps que vos fan emocionar al   recordar  
tantes presentacions viscudes, tantes nits 
de “plantà”, les  vesprades emocionants 
d’ofrena, les llàgrimes de cada cremà 
i les alegries o plors dels premis; i per 
descomptat els moments de felicitat en 
cada cercavila viscuda al llarg de 50 anys.
La meua més sincera enhorabona a la 
Falla El Raval per la vostra trajectòria i per 
fer memòria de tants i tants anys de falla. 
Estic segura que tota la comissió, en espe-
cial la Junta directiva,  encapçalada per un 
gran faller,  porteu  treballant molts anys   
per tal de fer aquesta efemèride un record 
inoblidable.  

Que no vos apene la nostàlgia que senti-
reu quan veieu les fotografies,  en les quals



 trobareu persones que ja no hi ha estan 
entre vosaltres; perquè el fet de  recor-
dar-les,   vos donarà  l’energia necessària 
per a continuar  treballant per  la comissió, 
honrant així  els vostres avantpassats. A la 
fi, és molt  positiu sentir certa nostàlgia de 
50 anys de falla: una llarga història d’emo-
cions.

Ravalers i ravaleres aprofiteu aquesta efe-
mèride per a recordar cada moment 
viscut, perquè encara que les falles són efí-
meres… els records d’elles queden per a 
sempre!. 

Majo Boluda



Cada vegada que escolteu ixa cançó que, 
ja més que una simple cançó, és un him-
ne per als ravaleros i es poseu a cantar-la, 
estareu cantant-me i encara que jo no ho 
puga vore ni escoltar será com si el temps 
s’hagués-hi congelat i estiguera present 
perquè no ho dubteu, jo també tinc el cor 
taronja.

Visquen les falles i visca la falla del Raval!!!!  

                                                                                                         
Pilar Campos

Si la memòria no em falla

Com si hi hagués pausat una imagte en 
una pel·lícula, encara recorde vívidament 
la primera vegada que vaig saber de la 
falla del Raval. Pot ser els bons records 
són difícils d’oblidar i potser, els que ja són 
part de la familia, la meua familia, mai 
s’obliden.
És per això que si hem de parlar de 
memòria i de moments, d´històries i de 
records inolvidables, jo vull deixar cons-
tància i estar present.

Ja han passat més de 10 anys d’aquella nit  
quan Pep Montaner, Pepito per als amics, 
em va proposar ajudar-los amb uns balls 
per a la presentació - Res...poca cosa... a 
més... cobraries!!!- Això em va dir. Eixes pa-
raules foren música per als meus sentits; i 
encara que professionalment jo no hi era, 
ni molt menys,  ballarina, vaig aceptar el 
repte perquè actitut, ganes i poca ver-
gonya no em faltaven. Passat el temps i ja 
amb Xavi Ureña al capdavant de l’organit-
zació dels esdeveniments, la nostra relació 
es va consolidar més si cap, tant és així 
que el nom de la meua filla menuda és 
Pepa en honor a Sant Josep.
 
A dia de hui, i després d’unes quantes pre-
sentacions, d’una pandèmia, de mil rialles, 
i perquè no dir-ho d’ alguna que altra 
llàgrima, continue estant ben orgullosa 
de la decisió que vaig prendre aquell 10 de 
setembre de 2010. Perquè per molt que 
passe el temps i encara que la vida en al-
gun moment ens separe, sempre formaré 
part d’aquesta gran família de cor taronja 
que és la nostra falla, la falla del Raval.



 

Al voltant d’aquesta agulla, s’anaven 
enrotllant els blens seccionats de dues de 
les seccions del cabell de la cua, s’anaven 
enrotllant al voltant de l’agulla amb forma 
de huit o infinit, quedant així, un arreple-
gat central en la part posterior del cap. Al 
voltant d’aquests blens enrotllats, es rea-
litzaven dues trenes amb les sis seccions 
restants i, aquestes, s’enganxaven envol-
tant el monyo en sentit oposat.

Segonament, si avancem una mica en 
el temps, al segle XIX, els pentinats es 
modificaren respectivament al pentinat 
originari. En aquesta època,  el cabell es 
dividia en tres seccions -com coneixem 
actualment el pentinat-. La primera secció 
dividia el cabell amb una ratlla al centre 
i d’altra línia que anava d’orella a orella, ob-
tenint així les tres seccions per al pentinat.
Una vegada creades les tres seccions, si el 
cabell no tenia la longitud idònia, s’afegia 
cabell postís amb la llargària oportuna per 
realitzar les rodetes i el monyo amb els 
trenats posteriors.
Normalment, se centraven primerament 
amb el monyo posterior, on, de la mateixa 
manera  que al segle XVIII, se deixaven 
hui seccions de cabell en la part posterior, 
amb sis seccions es realitzaven dues tre-
nes per afegir com a últim pas de l’arre-
plegat de darrere.
Als costats es col·locaven dues forque-
tes, una en horitzontal i l’altra en vertical 
per enrotllar la secció de cabell al voltant 
d’aquestes. Una vegada l’arreplegat 

I si desenrotllem el pentinat 
de la indumentaria al llarg de 
la història?
 

Si fem una ullada enrere, podrem obser-
var la gran evolució dels pentinats de les 
falleres que hui omplin de goig els nostres 
carrers, la nostra festa.
El treball tècnic per a l’elaboració 
d’aquests arreplegats, també ha anat 
adaptant-se als canvis de la societat en la 
qual vivim.
Primerament, ens situarem en la primera 
datació, l’origen d’aquest pentinat es loca-
litza al segle XVIII – situació històrica on les 
dones arreplegaven el seu cabell amb un 
monyo-.  
La història ens narra, que l’original penti-
nat faller s’iniciava realitzant una cua pos-
terior que se dividia en huit seccions i, en 
aquesta cua, aplicaven l’agulla grossa de 
l’adreç de manera creuada en horitzontal, 
així subjectava i servia d’ancoratge per a 

l’arreplegat – espasa i canó-. 



estava finalitzat, per últim s’afegien les 
tres pintes, part característica i diferencia-
dora del pentinat faller a d’altres.

Com poden observar, aquests pentinats 
són modificats en l’actualitat, però, la seua 
essència roman fins ara.
És clar, que hi ha falleres que es pentinem 
amb ones, d’altres sense ones.
Això no obstant, tenim altres pentinats 
variats per a la indumentària de llaurado-
ra, podem trobar arreplegats amb ratlla al 
costat, sense ratlla, flors, sense flors, trenes 
ornamentades amb l’agulla i enrotllades 
amb blens circulars al costat d’aques-
ta, trenats amb cintes barrejades, còfia, 
etcètera. La qüestió és entendre bé que 
no ens tanquem a un únic origen, a un 
únic pentinat, sinó més bé, a una varietat 
que va adaptant-se a la situació històri-
ca, econòmica i social dels temps des de 
l’inici fins ara.

Si ens centrem a l’origen dels trenats, 
i desenrotllarem el nostre tradicional 
pentinat, observaríem que les primeres 
trenes realitzades als cabells, són uns dels 
pentinats més antics de la nostra història 
com a humanitat. Si cerquem la primera 
datació històrica, trobarem que se situen 
els primers trenats a 3.500 anys aC. Tot i 
això, al llarg dels anys, les trenes s’han

anat realitzant al llarg de quasi totes les 
societats del món – i, segueixen sent 
moda-, han anat marcat estatus socials, 
religions i, creant identitats ètniques.
Segons els historiadors i les historiadores, 
el concepte de trenar el cabell va co-
mençar a Àfrica, concretament a Nami-
bia, quasi quatre segles abans de Crist. 
Tanmateix, aquest pentinat en trenat, era 
comú en les dones, ajudava a diferen-
ciar-les i, identificar les tribus existents 
de la zona. No obstant això, els trenats 
estaven considerats com un art social, 
aportaven informació com l’edat, la rela-
ció, la casta a la pertanyien...  A més a més, 
s’usaven com un acte per socialitzar entre 
àvies, mares i filles.

Seguint la història, els egipcis també 
usaven trenes i joies per ornamentar les 
seus perruques; els romans, ja comença-
ren a incloure els trenats en pentinats 
arreplegats en la part posterior del cap. A 
Grècia, les esclaves portaven el cabell curt, 
però, les dones de l’alta societat el porta-
ven llarg i, quasi sempre amb trenes que 
envoltaven tot el cap per marcar i diferen-
ciar el seu estatus social i el rang de classe.
Durant l’Edat Mitjana, a Occident les 
dones cobrien les seues cabelleres i baix 
portaven el cabell arreplegat amb trenats.
Continuant a l’època de Maria Antonieta, 
les trenes s’usaven per subjectar -a mode 
d’ancoratge-, les grans perruques que 
eren moda en eixa època. Després de la 
Revolució Francesa, se reprengueren els 
valors de l’antiga Grècia i, amb aquests els 
trenats.

Fent seguir el fil, als segles XIX i XX, els 
pentinats amb trenats han sigut molt po-
pulars entre les dones occidentals (també 
ho són fins ara), ja s’usaven per ornamen-
tar rodets o simplement portaven una 
trena cosida al seu cabell.



D’on prové l’ornamentació amb pintes?

Si seguim fent aquest recorregut per 
èpoques anteriors, entre la història i 
la memòria, la fabricació de les pintes 
la situaríem en l’època preromana, en 
concret en l’època de l’antiga Ibèria. Les 
dones d’aquesta època es tallaven molt 
poc el cabell al llarg de les seues vides, 
per aquest motiu, tenien la necessitat 
d´arreplegar el seu cabell amb l’ajuda 
d’aquestes ferramentes que alhora servien 
d’ornamentació per a les seues llargues 
cabelleres.

Al seu origen, la pinta solia tenir una 
forma convexa i a la part inferior aquestes 
servien per a mantenir un bon ancoratge  
i facilitar l’aplicació i, subjecció al cabell. A 
més a més, aquestes xicotetes pues amb 
les feien servir per pentinar-se.
 A partir del segle XVII és on s´inicia a 
datar més utensilis exemplars relacionats 
amb les pintes, ja  què, en aquest segle, 
comença a ser moda dur els cabells reco-
llits.

Un exemple que ens servirà per entendre 
millor la iniciació al pentinat que co-
neixem hui en dia, és la figura de la Dama 
d’Elx, figura esculpida en pedra datada de 
l’època Ìbera compresa entre els segle V i 
VI aC.
Antigament, les pintes de fallera se talla-
ven amb metall, coure o zinc. Actualment, 
les podrem trobar de metall d’or, plata, 
platí, plata vella, etcètera.
També coneixem l’existència de pintes 
de fallera de conxa, més utilitzades per al 
pentinat adaptat al vestit de llauradora.

Les pintes, existeixen de diferents taman-
ys, per exemple, les realitzades per als 
pentinats del segle XIX en són tres: una 
gran que s’aplica al monyo de darrere 
i dues repliques més menudes que se 
col·loquen als costats, als monyets en for-
ma de caragol o ensaïmada, tècnicament 
anomentats  rodets. Normalment, les 
pintes dels costats, solen tenir la mateixa 
ornamentació i forma que les grans, això 
sí, adaptades en tamany més menut, ja 
que, formen part d’un adreç en conjunt.



Aquestes pintes, antigament, es feien 
servir també per pentinar i desembolicar 
les cabelleres.
A més a més, les agulles – espasa i canó-, 
com que les dones no anaven diàriament 
a la perruqueria per pentinar-se, degut 
a la dificultat i el cost per a l’elaboració 
d’aquest pentinats tradicionals, davant del 
prurit o picor de la pell del cuir cabellut, se 
feien servir com a rascadors.
La primera pinta de fallera es data que  
va començar a fabricar-se al segle XVIII, a 
diferència de hui en dia, sols se realitzava 
un únic monyo en la part posterior.

Quina similitud té el nostre pentinat 
amb altres pentinats regionals, nacio-
nals i internacionals?

A principis del segle XX, també trobem 
documentació històrica sobre les soldades 
mexicanes revolucionàries, anomedades 
també “Adelitas”. Aquestes dones for-
maven part de l’exercit de “Pancho Villa” 
durant la revolució mexicana, pentinat 
d’inspiració que va fer servir el creador de 
la filmoteca “Star Wars”, George Lucas, per 
donar l’estilisme de la princesa Leia.
I si les “Adelitas” s’inspiraren amb els nos-
tres pentinats de fallera?

N’estic segura que tothom, qui siga valen-
cià i, haja visualitzat la saga d’Star Wars, 
ha fet un pensament que li ha fet creure 
que la inspiració d’aquest personatge ha 
desenvolupat del nostre pentinat tradicio-
nal regional.

Al llarg dels anys, hem anant vivint, pro-
vant, combinant i modificant la forma de 
recollir, arreplegar, trenar, marcar, onejar 
i ornamentar el nostre tradicional penti-
nat. Com és obvi, les costums canvien, els 
vestits i els pentinats també. Amb aquesta 
argumentació, simplement voldria fer 
veure la bellesa que hi ha al nostre actual 
pentinat, amb un monyo o tres, fet a mà 
o cosit, amb ones o sense elles, amb ratlla 
enmig, al costat o sense aquesta, amb 
més o menys ornamentació, amb agulles 
de perles, brillant o metall brodat...
Evidentment, sempre haurem d’adap-
tar-nos als protocols, a la formalitat de 
l’acte i a la base de la tradició.

A més caldrà aplicar el sentit comú i 
adaptar el pentinat a l’època de la indu-
mentària, gust o preferència de la persona 
fallera. La innovació segueix en curs, la va-
rietat ens enriqueix i com no, el bon gust o 
mancança d’aquest, el deixarem a l’elec-
ció lliure de cada persona observadora.

                                                Alejandra Tortosa





 

Nostra família

En aquest trocet de paper contaré la 
història d’una falla, d´una família, i d´uns 
valors fallers. Per l’ any 2001 entre rises 
i bromes d’un grup d’amics eixien les 
típiques frases de… “Si em borre d´ací i 
me´n vaig a altra comissió...” “Jo si me´n 
vaig d´ací no me´n vaig a cap altra” i 
entre frase i frase va naixer la descabellada 
idea... “I perquè no fundem la nostra falla?” 
I aixi va ser com un grup alocat d’amics i 
amigues decidirem començar una nova 
etapa al món de les falles de Catarroja. No 
va ser un començament fàcil pero l’amor 
i la devoció per la nostra festa han fet que 
hui estem tots ací en aquesta grandíssima 
comissió celebrant 20 anys de festa.

Fa 20 anys tan sols érem unes 20 perso-
nes menejant cel i terra amb l’ajuda de 
famílies i amistats que ens recolzaven 
incondicionalment per formar aquest 
col·lectiu  faller. El primer que es va mon-
tar a la nostra demarcacio va ser la creu de 
maig acte del que fórem pioners.

Hui molts de nosaltres fem la vista enrrere 
i ens adonem que molts “rabalers” s’han 
quedat al camí, alguns decidiren prendre 
altres dreceres. D´altres ens protegeixen 
des del cel, però tots ells i elles segueixen 
formant part d’aquesta meravellosa his-
tòria.
          Els nostres principis van ser un poc 
revolucionaris  ja que com vos he contat 
van ser mesos difícils i de molt de treball. 
Des de l´inici el nostre casal s´anomena 
El Palleter. Cert és l´ubicació no és la del 
barri del rabal, pero tots i cadascú dels 
membres fundadors teníem vivències 
molt especials en aquest barri i volguerem 
posar-li eixe nom a aquesta aventura… 
Nostra família.

En 20 anys hem creiscut molt com a 
comissió i som la més gran de Catarroja 
amb 515 fallers i falleres, que treballen per-
què cadascú visca la festa amb el mateix 
sentiment que nosaltres la vivim... A poc a 
poc hem anant fent nom al poble, guan-
yant primers premis tant en monument 
gran com en infantil i també amb nostres 
play backs.

També hem sigut prioners de fer una 
trobada fallera amb les comissions que 
comparteixen nom amb nosaltres i així 
presentar-los nostra forma de vida al rabal 
i el nostre nom, la nostra identitat i el 
nostre orgull.
          
Com a anécdota o moment especial 
voldríem recalcar i aplaudir que nostre 
cap de comissio el primer any de vida 
es nostre cap de comissio a dia de hui, 
gracies JUANJO per tindre aquesta flama 
Rabalera sempre encesa al teu cor.

Falla del Rabal (Catarroja)
 



“La predecessora” li diem amb molt de ca-
rinyo a aquesta falla, ja que al any següent 
es va dissoldre aquesta comissió per a no 
tornar fins al any 1973 amb més força que 
mai. I és que des d’aquell any, la nostra 
falla mai ha deixat de plantar (Exceptuant 
l’any 2020 per raons evidents, com va ser 
la Covid-19), i com hem plantat!

En els anys següents, la falla, a poc a poc, 
anava creixent de manera gradual, fent 
presentacions i proclamacions, aconse-
guint un estendard per a la comissió l’any 
1974, un estendard per a la comissió 
infantil l’any 1976, un casal a l’any 1978 i 
aconseguint un primer premi al monu-
ment gran l’any 1979.

També som una falla pionera en molts 
aspectes: el nostre grup d’abonades es va 
crear l’any 1990 i són l’orgull de la comissió 
i del barri. Entre les seues activitats per a 
recaptar diners per a la falla figuren l’ela-
boració i venda de bunyols, rifes i qualse-
vol altra activitat que redunde en benefici 
per a la falla. Sempre treballant incan-
sablement i amb una força i un esperit 
admirables.

Una altra menció especial és per als nos-
tres equips de cultura, tant de llibret, com 
de teatre i turisme. En tots aquests casos, 
amb premis també molt importants en 
els concursos de Junta Local Fallera i de 
la Generalitat, en el cas específic del llibret.

Però sense dubte un any per al record 
serà el 2022. Després de no poder plantar 
durant els anys 2020 i 2021, tornar a veure 
les falles al carrer, amb tota la seua esplen-
dor, i damunt, aconseguir un nou doblet 
(primer premi en falla gran i primer premi 
en falla infantil), a més dels dos ninots 
indultats (gran i infantil), i els dos premis 
de turisme va ser una experiència única i 
inigualable.

De Raval a Raval: 50 anys

Hi ha moltes coincidències a la vida. Al-
gunes més boniques que altres, però en 
general, totes igual de peculiars.

I és que quan vam ser convidats al pri-
mer encontre de falles Raval a Algemesí i 
férem amistat entre totes les comissions 
allí presents. Donà la coincidència que els 
nostres amics de la Falla Raval de Xàtiva 
estaven, igual que nosaltres, a punt d’en-
cetar el seu 50 aniversari.

Dos falles “Raval” celebrant 50 anys al 
mateix temps. Si açò no és una bonica 
coincidència, que l’univers s’acabe!.

I és que a la vida es presenten moltes fites, 
especialment a la vida fallera, però sense 
cap dubte una de les majors és celebrar 
un 50 aniversari. No sols per ser una xifra 
tan singular i significativa, sinó també per 
totes les coses viscudes durant el mencio-
nat període.

La nostra falla és una de les més antigues 
de Cullera: va ser fundada l’any 1966 al 
Carrer València, centre neuràlgic d’aquest 
barri, de la mà d’una colla d’amics i veïns 
que veient la gran popularitat d’aquesta 
festa, decidiren plantar també ací.

L´any 1973, any en què la falla del Raval tornà. 
Comissió d´aquell any.



La comissió ostenta així, al llarg de la seua 
història, 35 banderins amb “L’1” de primer 
premi: 13 de la falla gran i 22 de la falla 
infantil, dels quals 9 són “doblets”.

Tots els premis i banderins aconseguits 
són un orgull per a la comissió, però el 
que realment ens ompli de satisfacció és 
la germanor fallera, present durant tot 
l’any i en totes les situacions.

I encara que en general, les anècdotes i 
històries que primer ens venen al cap son 
de sabor dolç, també tenim, com era 
d’esperar, moltes històries amargues. La 
més simbòlica i que més ha marcat la 
Falla Raval de Sant Agustí, va succeir l’any 
2008, i es que en plena nit de la plantà, el 
nostre monument caigué a terra, destros-
sant gran part del cadafal.

L´any 2008 va ser lány en què ens caigué el 
monument.

La caiguda d’un monument sempre és 
motiu de tristesa, però amb la determina-
ció i coratge de tots els fallers, aconsegui-
rem, després d’un dia d’intens i esgotador 
treball, reparar-la i tornar a alçar-la, encara 
que en alguna part eren evidents els dan-
ys, però en peus els tres dies de falles.

La gran idea dels nostres amics de la 
Falla Rabal d’Algemesí de celebrar el 
primer encontre de Falles Raval ens ha 
fet reflexionar que el nom “Raval/Rabal” 
va acompanyat de molta història i molta 
activitat fallera en molts pobles fallers de

la Comunitat Valenciana.

Aprofitem aquesta oportunitat de escriure 
en el vostre llibret per a convidar-vos que 
visiteu nostra pàgina web www.fallaraval.
com la qual acabem d’estrenar amb mo-
tiu també, del nostre 50 aniversari i en la 
qual podreu trobar, a més de notícies de 
l’activitat en aquest exercici del 50 aniver-
sari, tota la nostra història amb un disseny 
modern i avantguardista.

Esperem que tingueu tota la sort del món 
en aquesta nova etapa i volem fer-vos sa-
ber que a la Falla Raval de Sant Agustí de 
Cullera teniu una comissió amiga i amb la 
qual podeu contar per al que vullgau.
Amunt ravalers!

                 Rubén Colubi



vol faller de la falla del Raval no 
pot anar a puntuar una falla meua a un 
altre poble. Pense que és així. Encara que 
eixa persona vulga fer-ho tant bé com 
siga possible i segur que ho farà així, sem-
pre quedarà allò de com fa la falla tal, li ha 
donat eixe premi... Pense, per tant, que la 
Junta Local Fallera de Xàtiva hauria d’apli-
car uns filtres i saber qui ve a puntuar. 
Sota el meu punt de vista, tot i que puc 
estar equivocat, cap faller a qui jo li faça la 
falla o al revés, hauria de puntuar. Sim-
plement ja no per... Per què jo confie en 
la gent. Però és millor que no, per evitar 
polèmiques com la de l’any passat; crec 
que no hauria de vindre una persona així.

P. Però perquè fan un curset i ja està?
R. No, no és pel curset. Tu no pots anar a 
puntuar una falla meua...

P. Evidentment.
R. ...i enguany [en les falles de 2022] ha 
passat això. Enguany, una persona de 
Dènia ha hagut de puntuar una falla que 
li la fa el seu (artista) faller. Jo no dubte 
que eixa persona no ho haja fet el millor 
possible, però per evitar polèmiques com 
la que estem parlant ara, hauria d'haver 
eixos filtres. Com en Alzira. En Alzira, jo, per 
exemple, faig falles i sóc faller, i la meua 
comissió no va a puntuar falles meues a 
cap altre lloc. Per què? Per evitar polèmi-
ques.

P. Hauria de ser, per tant, un jurat profes-
sional?
R. És que dona igual que ho siga o no, 
perquè al final jo, i tots, tenim amics 
professionals. Per tant, el que ha de ser 
és que qui vaja, puntue de bona fe i que 
evitem polèmiques com la que acabe 
de dir. Perquè jo sé que tot aquell que 
va a puntuar, va amb bona fe. O almenys 
vull partir d’eixa base. Però per a gustos, 
colors. A tu t’agrada el roig, a mi el negre. 
Ahí no podem discutir. Per tant, es tracta 
d'evitar polèmiques. Tu em fas la falla? Tu 
no puntuaràs. Tú eres cosí meu? Tu 

ENTREVISTA AL NOSTRE ARTISTA FALLER

Ferni Llopis: «Enguany tenim 
una falla brutal, totalment 
diferent a les anteriors»

Fernando Llopis Torres (Alzira, 19XX) és el 
nostre artista faller pel que fa al monu-
ment gran des de 2018. Els quatre anys 
amb ell han estat d’allò més fructífers: Ra-
val va tornar a guanyar després de més de 
vint anys la secció Especial, el premi ab-
solut de les falles de Xàtiva. Però també hi 
ha hagut decepcions per no obtindre un 
premi cantat com el de 2022. En aquesta 
entrevista per al nostre llibret, Ferni, que 
és com el coneguem, es mostra crític amb 
el sistema de jurats ja que considera que 
es pot millorar. També dona les gràcies a 
la nostra comissió per la decidida aposta 
que s’ha fet per ell, i no es talla gens a l’ho-
ra de donar la seua visió de les falles com 
a Patrimoni de la Humanitat.

P. Quatre falles consecutives amb la falla 
del Raval, ja són unes quantes...
R. Sí, no? Els animals, la geisha, el negre i 
la d’enguany; quatre, sí.

P. I un gran palmarés.
R. Primer, segon i tercer... Així que espe-
re que siga una roda i, enguany, de nou 
primer. O esperem no emportar-nos el 
quart... (riu molt fort).

P. Sobre els monuments actuals i els ju-
rats, què en penses?
R. Opine que els jurats ho fan el millor que 
poden, però sí que he de fer una crítica, 
sobre tot pel que fa a Xàtiva, i com en Alzi-
ra, on en el seu moment ja ho vaig dir. I és 
que pense que cal posar uns filtres. Per a 
qui no ho entenga: has de saber qui ve a 
puntuar. No pot puntuar-te una persona a 
la que tu li fas la falla. És a dir, que qualse



tampoc. I ja està. Es aplicar tres o quatre 
filtres, que no costa res, i ens evitem polè-
miques. I menys ara que amb les xarxes 
socials... Mireu, a Borriana fan una cosa 
que està molt bé. Tu vas a puntuar una 
falla i puges tu (a explicar la puntuació pú-
blicament) en vegada de l’alcalde llegint 
els punts... No, no; puges tu.

P. Dones la cara
R. Correcte! Ahí ho tens. I si tots puntuen 
huit, huit, huit... i tu has puntuat dos, dius: 
hòstia. Ah, doncs jo també vull huit. I 
enseguida allí et xiulen, perquè un altre té 
huit i tu dos... Alguna cosa falla. O al revés. 
Per tant, es poden evitar polèmiques? 
Sí. Es poden posar en marxa coses per 
evitar-les? Sí. Ens equivoquem tots? Per 
suposat, jo el primer. Quan hi ha concurs, 
el que queda segon mai està content.

P. Com explicaries la progressió de la falla 
del Raval quant al monument?
R. Oh, espectacular! Jo vos puc dir que a 
dia de hui el meu taller està obert gràcies 
a vosaltres, a la falla del Raval, ja que en 
el seu dia i amb la pandèmia, apostàreu 
per gastar-vos els diners amb una falla 
sencera. I insistisc, estic obert per vosal-
tres. A més a més el vincle és molt fort, tot 
i que jo no he vollgut tindre mai vincles 
més enllà d´allò professional, però tant 
Javi (Santamargarita Pino, el president) 
com vosaltres (Yolanda i Ginés, els entre-
vistadors) es feu de voler i ja no és només 
una cosa professional, ja hi ha alguna 
cosa més. El dia que no siga així, doncs ja 
veurem... Serà tot una vall de llàgrimes i 
au (riu). Però, en fi, ja vindrà. Espere que 
tarde.

P. Què opines de la declaració com a 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat de 
les Falles?
R. (Pausa) Doncs... És una molt bona pre-
gunta perquè, per exemple, ací a Alzira hi 
va haver fa unes setmanes una convoca-
tòria de presidents i jo pense que la gent 
està equivocada amb això de Patrimoni

de la Humanitat. Patrimoni de la Humani-
tat no vol dir borratxera i alcohol... Patri-
moni de la Humanitat és: monument, és 
dir, les falles; indumentària i coets.

P. I música.
R. Ah, sí, correcte, i música. I ací la gent es 
pensa que açò és, com en Alacant, una 
barraca. Festa, alcohol, beure i menjar. 
No. Això no és Patrimoni. Això és el que tu 
vulgues fer, però Patrimoni és una bona 
falla, una bona banda de música, banda 
de música! (recalca), que en Alzira no hi ha 
banda de música, són xarangues. I coets.

P. A Xàtiva també hi ha xarangues...
R. Correcte. Però és que en Alzira hi ha qui 
es gasta més diners en xarangues que en 
falla.

P. (...)
R. Sí, sí, sí. La meua falla, per exemple, es 
gasta 6.000 euros en la xaranga i 4.000 en 
la falla.

P. Això no és Patrimoni...
R. Ni això ni que tu vages a la falle i et 
servesquen en mantell, no. Això és festa 
de barri...

P. Creus que es pot millorar eixa actitud?
R. Es podria millorar, però és complicat 
perquè la gent el que vol és festa i si a la 
gent no li dones el component de la fes-
ta... es borra. Per tant, estem equivocats: 
Patrimoni és tot el que hem parlat. Però 
reconec que és complicat, si lleves això 
quasi el 60% es borraria.

P. Canviant de tema... Podem il·lusio-
nar-nos enguany amb guanyar?
R. Home, il·lusionar-nos en guanyar des-
prés de les dues decepcions que ens hem 
emportat... Només podem estar segurs 
que anem a tindrem una falla brutal, que 
la gent, com l’any passat, que em parava 
pel carrer i em deia: era la millor... Però ens 
emportarem el tercer. La gent, com dic, 
veurà una falla brutal, totalment diferent



al que hem tingut fins ara, que ha sigut 
de monumentalitat, i enguany serà gran 
també però a banda, gràcies als diners, 
tindrem molt de detallet: fins a l’última 
virgueria. Per tant, resumint, una falla 
gran i amb detalls. Guanyarem o no 
guanyarem? Això ja... Tant de bo poguera 
dir-ho, així faria totes les falles. Però bé.

P. Però per a la comissió, i per a molt gent 
de Xàtiva no sols de la comissió, érem 
guanyadors l’any passat...
R. Sí, sí, sí... A mi, gent en Alzira em va dir: 
vaig anar a Xàtiva i quin robatori! Doncs ni 
segona sinó tercera. Bueno.

P. Alguna cosa més?
R. Que faça bon temps en la plantà.

P. En la plantà i en la resta de dies, que tu 
també eres faller...
R. Ha, ha, ha (riu molt fort) però de faller, 
encara que ploga, t’amagues en el casal 
i au. Però pluja i vent en la plantà, i dos 
anys així que portem, vaja tela...

P. Doncs bé, esperem celebrar el primer 
premi en març...
R. I si no el primer, celebrarem el que ens 
donen (riu).
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De memory... faller

Com els benvolguts lectors s’haureu 
adonat l’article va de fer memòria i com 
aquesta de  vegades es manifesta d’im-
mediat i d´altres costa un poc, he volgut 
cercar ajuda consultant amb amistats, 
dels quals, com tots vostès, en tinc de 
totes les classes: dels que et diuen “no et 
preocupes compta amb mi”, però que a 
l´hora de la veritat no troben mai temps; 
d’altres que se’n passen posant un muntó 
d’informació al teu abast, tanta que pots 
fer una tesi doctoral: Per contra d’alguns 
que no donen res, per no donar no donen 
ni ombra quan fa sol; d’aquells que t’en-
caminen a internet...  Parlant d’aquests 
últims, en tinc un que no sols és un ena-
morat d’aquesta eina si no que la utilitza 
per fer compres compulsives online. Par-
lant-hi del tema va traure immediatament 
d’un calaix una caixeta de píndoles recent 
comprada que mostrava un cridaner ròtol 
“DE MEMORY...faller” i que segons ell si 
et prenies una píndola els records fallers 
te es despertaven ràpidament. Em vaig 
posar una tira de píndoles a la butxaca i 
me n’aní a casa més content que unes 
pasqües a provar la seua eficàcia.

Primera píndola:
Em dona una miqueta de son, pegue una 
becadeta i mig adormissat em ve al cap 
un article que vaig llegir fa poc:
En 1954 “s’inventa” l’anomenat “tratge 
faller” o “llaurador de gala” estrenat pels 
membres de la Junta Central Fallera per 
anar a l’ofrena. Tal mesura, que se deslli-
gava de qualsevol fidelitat històrica a la 
indumentària valenciana, va intensificar el 
procés d’uniformització del faller masculí, 
associat al desig de diferenciar-se com a 
col·lectiu. Aquest procés es completa amb 
la introducció d’una particular jerarquia 
de faixins, en funció del grau ostentat en

 la comissió, en la Junta Local Fallera o en
la Junta Central Fallera, (1).

I com era d’esperar, una vegada estrenat 
per la Junta Central Fallera, les Juntes 
Locals l’imitaren i més prompte o més 
tard en totes les ciutats on es plantaven 
falles apareix la nova indumentària amb 
els faixins corresponents. En una ciutat 
d’aquestes es reuní l’executiva per acordar 
l’adopció de la moda amb faixins inclosos, 
prenent nota dels colors corresponents als 
càrrecs i enviant a un membre a la capital 
per fer l’encomanda pertinent. A l’aplegar 
a la capital se n’adonà que havia oblidat 
el paperet dels colors -pensem que en 
aquells temps no hi havia mòbils ni la 
facilitat de comunicació que tenim actual-
ment- optant per dir-los a ull i tornar-se’n 
a casa. Al cap de poc de temps van 
aplegar els desitjats faixins repartint-se 
tal com els havia encomanat l’encarregat 
de la compra, adonant-se que n’havia 
encertat alguns però no tots i com no hi 
havia temps per canviar-los s’acordà callar 
i seguir el nou model “nosaltres serem 
diferents”. Mentre la cosa anava per casa 
no passava res però quan es feien visites o 
n’anaven allí venien els problemes:
Al president de la JLF se’l considerava 
artista faller ja que li havien atorgat el 
color verd i per tant quan anava a altres 
ciutats no se li feia quasi cas fins que no 
el coneixien; als membres de l’assemblea 
els confonien amb presidents de JJ. LL.FF. 
ja que anaven de groc i quan feien un 
acte amb gent de fora creien que havien 
vingut tots els presidents de les Juntes 
falleres, i la cosa va seguir igual fins que 
s’implantà l´actual indumentària valen-
ciana amb llibertat per posar-se la faixa 
que combinara amb el tratge o et passara 
pels nassos per agradar-te més.

Segona píndola:
El mateix efecte, son... son...
Els valencians del S. XIX no confiaven en 
la seu llengua per produir i intercanviar 
literatura de qualitat. Els escriptors que 



volien obtenir la consideració de tals, 
havien de transvestir-se inevitablement al 
castellà. Però encara en aquestes condi-
cions adverses existia una corrent de lite-
ratura populista autòctona que era a la fi 
qui mantenia a la seua manera, la fidelitat 
a la llengua i la tradició dels seus majors. 
El que pareix indubtable és que aquest 
escriptors “d’espardenya” tenien el seu 
públic i la seua influència, a pesar que no 
pensaven passar a la història de les arts li-
teràries. Les falles s’adscriurien en aquesta 
literatura de fàcil digestió, sense complica-
cions culturalistes. La component literària 
de les falles, en forma de versos i llibrets 
d’explicació s’ajustaria al model literari 
vernacular (2).

Parlem d’una època on els autors dels 
escrits fallers al llibret ben fent l’explicació 
dels monuments o col·laborant en articles 
feien el que podien segons les seues 
aptituds literàries, trobant-n´hi preparats i 
menys preparats.
Per animar a millorar els llibrets s’establi-
ren premis i per tant jurats per a classifi-
car-los. Els encarregats de cercar els jurats 
procuraven que aquests foren especialis-
tes en el tema intentant que el compo-
saren escriptors professionals o al menys 
amateurs, cada vegada trobem menys 
fallers aficionats que són els que major-
ment omplin les pàgines del llibret. Arran 
del que parlem recorde que comentant 
el nivell dels llibrets una jurada, escriptora 
professional deia: “Els fallericos” sou molt 
atrevits, quan feu l’explicació en vers no 
utilitzeu estrofes conegudes, quartet, 
dècima, sonet... la majoria se les inventeu, 
pitjor encara és la mètrica, no conteu les 
síl·labes, mediu els versos a centímetres, si 
tenen més o menys la mateixa llargària ja 
serveix.

La veritat és que tenia raó, no escrivim 
per fer una obra literària...però això ho diu 
millor Enric Soler i Godes en el seu article 
“Literatura fallera”:
La poesia fallera no és una classe de 

literatura especial. Pot ser tan lírica com 
qualsevol altra, però en el fons alegre per 
portar en les entranyes el divertit sen-
tit de l’humor. La poesia fallera és de la 
família del col·loqui, de la conversa, del 
raonament, d’aquella literatura popular 
del cordell i canya; els versos fallers posen 
en solfa tots els problemes de la vida 
familiar i social, la política del municipi o 
del govern de la nació o els temes més ex-
cel·lents de l’estranger, versos que satirit-
zen tot l’humà i diví amb la sana intenció 
de passar-ho bé, és el complement escrit 
del cadafal.

Tercera piiiiiiiiin...

(1) Gil Manuel Hernández Martí. (1991) Las 
Fallas de la postguerra 1939-1959 
(2) Ricardo Rodrigo Mancho. Fallas y lite-
ratura en el S. XIX

                                                         Jesús Garcia



El faller que jo vull ser

Eixe tipus de faller que no li agrada figurar 
però sempre està ahí. En tots els guisaos, 
eixe faller per a mi era el meu pare. Serm-
pre estava apunt per un esmorzar, per un 
bon dinar, per reepartir loteria casa per 
casa i també a cobrar.

“Sisternes que hem de posar publicitat al 
llibret, ja li demane jo a fulanito o a men-
ganito que no em diràn que no.”
“Que falten diners per a la falla fem uns 
fallers d´honor”.
Pare que anem el diumenge al secà? Serà 
després de misa que hem de fer una rifeta 
per a la falla i vendre-la a la porta.

Quan arribava novembre: “va a qui li 
queda loteria de nadal? Se n´anem pels 
pobles del voltant a vendre paperetes 
casa per casa.”
“Que ens hem quedat sense local, ja parla-
rem en el tio Paco i ens en deixa un”.
“Que venen una caseta ahí en el carreró 
de la placeta, doncs la paguem entre uns 
quants i ja tenim casal. Que falten diners, 
va jo el primer i uns quants més avalen un 
préstec per a la falla.”
“Que ningú vol escurar el caldero, eh 
xiquets! ahí teniu 1000 pessetes i aneu a la 
font a escurar. 

Però si per algiuna cosa era més conegut 
era per la seua afició a la pólvora. El primer 
dia de falles es posava el barret de casa 
matoses, i a la butxaca sempre portava 
coets per fer alguna que altra brometa i 
alguna maldat.

Són diferents temps, però així és com jo 
vaig conéixer les falles. Pense que vaig tin-
dre molta sort, en ma casa quasi sempre 
hi havien batalles que contar. Les ma-
teixes que hui en dia li conte jo als meus 
fills. Hui per a mi aquesta falla és com la 
meua família. Em van ensenyar a esti-
mar-la, cuidar-la defensar-la i fer-la gran.

Maribel Sisternes
      



Memòria selectiva

Etimologia
Memòria: Facultat psíquica per mitjà de 
la qual es reté i recorda el passat.

Coneixem la memòria com tots aquells re-
cords que emmagatzemem en el nostre 
cervell, aquests records que de tant en 
tant utilitzem per a reviure en la nostra 
ment grans moments ja siguen bons o 
dolents, que hem tingut al voltant de 
les nostres vides. Però, perquè no som 
capaços de recordar tot el succeït en les 
nostres vides? Què és el que realment te-
nim al nostre cap que fa que uns records 
siguem capaços d’emmagatzemar i altres 
no? Sense anar més lluny, jo seria incapaç 
de recordar que és el que vaig sopar fa 
una setmana, però no obstant això, tinc 
molt en la meua ment un acte que em va 
ocórrer fa dècades.

La ficció ens ha anat donant pistes d´allò 
que pot ser que tinguem al cap. Tenim 
l’exemple de la pel·lícula “Inside out” on 
ens ensenyen com dins del nostre cos 
tenim una gegantesca biblioteca on 
s’emmagatzemen tots els nostres records 
i podem veure com uns “éssers” es dedi-
quen a seleccionar aquests records que 
manquen d’importància en les nostres 
vides, i eliminar-los de la nostra ment. Una 
cosa eixelebrada, no? Tots sabem que és 
ficció, però, i si no ho és? M’encantaria 
poder recordar aquests moments de la 
meua infantesa on jugava i barallava amb 
el meu germà, o aquest primer potet que 
em van donar, però soc incapaç d’això. 
Aquests records només els tinc presents 
“gràcies” a anècdotes contades pels meus 
pares o familiars, i els envege, perquè ells 
sí que són capaços d’emmagatzemar 
aquests records. 

Un altre cas dins de la ficció que tenim és 
la popular sèrie “Locke & key”. En aques-
ta versió ens mostren com la gent en 
arribar a la seua majoria d’edat, perd la 
gran part dels seus records, però gràcies a 
una màgica clau són capaços de veure la 
seua memòria, tots i cadascun dels seus 
records emmagatzemats dins d’ells. Qui 
pogués tenir una d’aquestes màgiques 
claus...

Existeixen molts estudis que expliquen el 
motiu pel qual som capaços de recordar 
uns certs moments de les nostres vides 
i perquè uns altres no, però jo no és que 
vulga llevar-los el mèrit dels seus anys 
d’estudis, però em negue a creure que 
han sigut capaços de ficar-se en el cervell 
d’alguns subjectes per a poder comprovar 
i demostrar el motiu pel qual succeeix 
això al nostre cap.

Diguem que preferisc pensar en la fanta-
sia d’un món paral·lel que desconeixem, 
un món on som capaços de retindre tota 
la informació i vivències que hem tingut al 
llarg de les nostres vides i no sols aquelles



que per haver-li posat més atenció o
menys, directament el cervell a decidit 
eliminar-les per complet.

Si se suposa que som l’animal més in-
tel·ligent que habita en la Terra, com és 
possible que amb l’avançada que està la 
tecnologia, fins i tot no hem aconseguir 
avanços tan grans com alguna cosa que 
ens faça recordar, aquestes farinetes, 
aquesta llet que bevíem de bebès, aquest 
primer bes que et vas donar quan tenies 
tres anyets amb el teu amic o amiga de 
la infància, o fins i tot la cosa més absurda 
com el sabor de la paella que vas men-
jar fa dues setmanes. Jo no vull recordar 
només els moments que el meu cap ha 
triat, jo vull recordar-ho tot. Ser capaç de 
tancar els ulls i sentir aquesta olor, aquest 
tacte o poder recordar aquest moment 
que el meu cap ha decidit eliminar.

Alguns em diran il·lús, que aquestes coses 
són inevitables, que jo mai seré capaç 
d’això. Però a mi això m’és igual, jo soc 
un somiador i vull imaginar que algun 
dia aconseguiré el meu objectiu. Així que 
siguem somiadors junts, agafa la meua 
mà, viatja amb mi i somiem que un dia 
arribarà aquest magnífic moment on els 
somnis es compleixen i puguem desco-
brir aquesta porta misteriosa dins de les 
nostres ments, on accedir a tots i cadas-
cun dels nostres records.

Abraham Sanjaime



Patrimoni fet història amb 
adsl, cucaratxes, música, 
monuments i molta festa

La festa fallera creix i, amb ella, també les 
seues comissions. Inevitablement, el pas 
del temps marca noves modes, a la indu-
mentària i als monuments, però també 
arrossega les nostres pròpies vides.

Amb la inestimable ajuda d’una grandíssi-
ma fallera i festera, com és Yolanda Pérez, 
hem aconseguit enregistrar xicotets 
fragments fets records de nou membres 
històrics de la festa: Ximo Sanchis, Rafa 
Santa, Javi Santa, David Montero, Ramón 
García, Vicente Aznar, Luis Terol, Jesús 
Terol, Jaume Llorens. Amb les seues veus, 
i també la de Yolanda, hem aconseguit 
10 fotografies orals, 10 mirades falleres, 10 
vides unides per a sempre a la Falla del 
Raval. 

A tots ells els hem demanat una com-
paració, en primera persona, de les falles 
del segle passat i les actuals. La resposta 
quasi unànime és que canvien els hàbits 
-“abans les vivíem al 100x100 com a joves 
que érem, ara amb més calma-, els horaris 
–“abans vivíem un continu ADSL, i ara 
canviem la nit pel dia”-, la indumentària 
–“del tratge de cucaratxes hem passat al 
saragüell i al de torrentí i altres molt més 
lluïdors”-, alguns actes –“el ral·li ara és una 
prova divertida de cotxes bojos”- però el 
sentiment faller no desapareix mai.

Ser Patrimoni Immaterial de la Humani-
tat i no parèixer-ho

A més, al llarg dels últims anys, la societat 
valenciana ha vist com la seua festa ha 
sigut declarada Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat, un reconeixent molt pres-
tigiós però que, tal volta, no està tenint la 
repercussió esperada en les comissions.
“Al món faller no ens ha beneficiat”, diu 

convençut Ximo Sanchis i explica: “al 
turisme, als visitants, és possible, però al 
dia a dia dels fallers no, es més per a la 
repercussió que té Xàtiva, l’Ajuntament no 
es bolca en la proporció que altres festes, 
com ara la Fira d’Agost”.

De manera semblant opina Javi Santa, 
però matissa: “El reconeixement ens posa 
com en un aparador mundial, ens dona 
publicitat, és cert; però a dia de hui veig 
que no ens repercuteix massa en més 
participació o en més tema econòmic o 
en més patrocinis i ajudes. És a dir les Co-
missions estem com estàvem, igual”.

En aquest sentit, Jesús Terol comenta, 
“bé, al poble tot li fa, però, val per a algu-
na cosa? Mira, que facen el que vulguen, 
eixes coses, ho diguen, ho declaren o no, 
les Falles són el nostre patrimoni”.

Segons Yolanda Pérez, “va ser impactant 
aquell 2017, l’any de la Declaració Mundial, 
perquè a més es van fer moltes coses i 
vaig tindre la sort de viure-les molt a prop 
ja que el meu fill era” acompanyant de la 
Cort de la Fallera Major Infantil. Però, crec 
que tampoc la gent acaba d’entendre el 
que significa i no sabem exactament la 
repercussió que té per als fallers i falleres”. 
Aquest escepticisme és també compartit 
per Jaume Llorens i per Ramón García 
qui assenyala que “aquesta distinció no 
sé si serveix per alguna cosa, perquè si no 
ve acompanyada d’alguna subvenció, si 
continuem igual, és tot el mateix”.

“A mi em té igual, perquè a més jo no 
entenc massa d’eixes coses. Ara, el que és 
ben cert és que si no remem tots junts, la 
festa no avança”, puntualitza Llorens.

D’altra banda, Vicent Aznar veu aquest 
reconeixement patrimonial “com una 
injecció total per a la festa”. “Patrocinar als 
pobles que tinguen eixa festa és molt per 
a les falles i per a la festa en general”. 

La Declaració ha vingut a reconèixer una



manera de viure la festa que no tè ningú, 
-adverteix David Montero- i alerta sobre 
una situació que sol donar-se en quasi 
totes les Comissions: “per desgràcia, tot i 
que puga repercutir, hi ha fallers de casal i 
fallers de monument, i la festa no sempre 
dona la seua millor imatge”.

En la mateixa línia es manifesta Rafa 
Santa qui, a més, comenta que “ens ha 
beneficiat perquè hi ha més gent que ve a 
les falles, a veure-les”. 

I Luis Terol va més enllà i assegura que “ja 
era hora d’un reconeixement així. Plantem 
autèntics monuments i molta gent viu 
d’això, músics, artistes, floristes, pirotèc-
nics... Fa anys que ens ho haurien d´haver 
donat”.

Més que una festa

Encerta de ple Luis Terol amb la seua 
reflexió ja que les Falles són molt més que 
una festa. Per al poble valencià, es també 
un sector econòmic que dona ocupació a 
la societat. 

L’artista faller es tracta potser de l’ofici per 
excel·lència de les Falles, i com la pròpia 
festa, ha evolucionat molt amb el pas de 
les dècades. L’origen d’aquesta professió 
està entorn dels anys 50 i 60 del segle 
XIX. Encara no es podia parlar del terme 
d’artista faller perquè els seus protagonis-
tes eren, sobretot, artesans d’oficis plàstics: 
fusters, imatgers, jogueters. Des de llavors, 
i fins a l’actualitat, molt ha canviat el pano-
rama i s’han incorporat professionalment 
altres sector del món de les belles arts, 
de la música, de la indumentària i de la 
pólvora.

És a dir, les Falles han aconseguit trans-
cendir la vessant festiva i han assolit la 
categoria de motor econòmic capaç d’en-
gegar il·lusió i, també, riquesa.

De l’ADSL a l’aplaudiment i de Casa 
Chulla al casal

Però en les Comissions de barri, en les 
falles de la terreta més humil, les Falles 
es planten sobre tot gràcies a la il·lusió 
i a l’esforç d’un grup de persones que 
dediquen moltes hores de les seues vides 
a fer realitat que la seua plaça faça realitat 
la màgia fallera en la Setmana de Sant 
Josep.

És el cas de la Falla del Raval, una Comis-
sió de les anomenades de “solera” a la 
ciutat de Xàtiva. Al bell mig de la place-
ta, tots els anys s’enlaira un monument 
que, desafiant pluges i tempestes, flirteja 
sovint amb guardons de la Secció Espe-
cial. Una obra d’art de primera categoria 
en un barri humil i treballador que pot dir 
ben orgullós que compta amb una de les 
millors falles del voltant.

Les 10 mirades dels nostres amics fan un 
viatge al passat i rememoren com s’ha 
viscut la festa des de les entranyes de la 
Falla. Comença Ximo recordant amb per-
centatges que, “abans vivíem al 100x100 
en el casal. Erem poquets i no sabíem ni el 
que era portar el xiquet al metge. Tot era 
faena i falla. I en la Setmana de Falles, dor-
míem si calia en una cadira. Acte darrere 
acte, fent un ADSL continu. Esmorzant (ho 
pronuncia amb A), dinant, sopant i el que 
vinga...”.

La intensitat de la joventut dona pas a una 
manera més tranquil·la de viure la festa en 
la maduresa. “Ara ja ni m’arrime al casalet 
perquè tinc vergonya d’anar. Ara visc la 
festa des de fora. Vaig a la plantà i aplau-
disc quan arribe a La Raval”, diu emocio-
nat Ximo Sanchis.

Dins del Casal han canviat alguns hàbits 
i costums. Comenta Rafa Santa, un dels 
fundadors de l’actual seu de la Comissió 
juntament amb el seu amic Jesús Terol, 
que “ara tot és diferent, no té res a veure. 



Una festa més igualitària

Pel que fa al paper de la dona a la festa 
sí hi ha un gran canvi en les falles a partir 
de finals del XX i les actuals. El paper de 
la dona. Les dones hem passat de fer poc 
més que de maniquís i “floreros”, a ser 
membres amb veu i vot i formar part de 
les directives. En definitiva, a ser iguals 
que els homes. Yolanda Pérez és un bon 
exemple. “Sóc una dona de 47 anys i porte 
des dels 14 sent fallera. Quan em vaig 
apuntar era molt jove i ho vivia amb ganes 
de festa sense pensar massa més enllà 
però, amb el pas del temps he estat en 
diferents càrrecs, inclòs el de Fallera Major, 
i el de mare de faller. I d’una cosa estic se-
gura, NO SABRIA VIURE SENSE FALLES”.

Laura Martínez

Abans la nit era per als majors i el dia per a 
tots. Ara, tot per a tots”.

Terol assegura que hui, “tot és millor, més 
ordenat, però, també crec que abans era 
més festiu l’ambient i un faller ho era 365 
dies a l’any”.

Coincideixen quasi tots en què no només 
la festa ha canviat, sinó que la viuen dife-
rent per una qüestió generacional. “Ara els 
meus fills em podrien gitar a mi -apunta 
Vicente Aznar- perquè de jove vius la festa 
més intensament, si dorms tres hores no 
t’importa però de major comences a can-
viar, sobre tot quan ja vas amb xiquets. Els 
horaris vas canviant-los i vas a altre ritme”.

“De jove vius les falles molt intensament”, 
coincideix Ramón García. “He sigut de tot, 
faller, vicesecretari, president, però hui, ja 
més major, no sóc ni faller, les visc des de 
fora però veig que tenen molt de futur”.
A més de les diferències típiques de l’edat, 
Luis Terol fa menció a detalls que han 
anat canviant. “El ritme de juerga diari 
que dus de jove canvia. Ara ens ho pre-
nem amb més calma i amb més serietat. 
Ja no anem de bar en bar, ni a fer-se els 
llagostins a Casa Chulla”.



La meua falla i els seus fallers

A l´any 72/73 un grapat d´amics i gent 
del barri, alguns que ja estaven abans a 
la comissió i altres de nous comencen 
aquesta aventura, que avui coneguem 
com a falla del Raval.

Jo era menuda però vclar tots apuntats a 
la falla. Tots menys les dones dels fallers 
que si bé eren les que portaven tot el 
tema de menjars i casal, fins a finals dels 
anys 70 no apareixien ni en cens. De fet, ni 
es vestien de falleres.

D´aquells anys ens queden molt bons 
records, era tot molt diferent i en res feiem 
festa. Recorde les rifetes de torrades del 
forn d´Evaristo, els diumenges a la porta 
de misa, el casal que teniem al carreró de 
l´església (a la casa del pare de Ramón el 
de Paquita la tarrana), les disfresses que 
sempre ideaven mon pare i el tio Agustín 
i que Conchín (la del Palasiet) sempre els 
feia. 

Després en la cavalcada sempre anaven 
arrastrats però eren l´espectació de tota 
Xàtiva repartint rotllets d´anís i alguna 
vegada ous durs, recorde a la tia Delmire-
ta i les seues plantes ben verdes de fulla 
ampla amb les macetes pintades de roig 
que ja tenien el bunyol d´or de tantes 
vegades que havien eixit del seu pati, cap 
a la presentació i la carrossa.

A Fina la de Sarrión que sempre estava 
apunt per a ballar amb Juanito que va 
ser el cobrador; encara que molta gent 
recorda a Toni, el cobrador i la seua dona 
Maria. A Rafael Benet i Rafaela, a Pepe el 
Cadirer i a Carmen la Pata que va ser com 
ella deia la fallera més major de la falla. Al 
tio Paco Alcazar un dels pilars fonamen-
tals d´aquells anys. Va ser vicepresident i 
estava per al que fera falta. El Chato, Este-
ve, el Reverendo i posteriorment, la família 
Perigüell que vivien dalt 

mateix d´on estava el casal a l´Argenteria.

A Carmen l´esquiladora que ens va deixar 
fa poc, que de vegades ens pegava un 
renegó que obría casa perquè tots els 
xiquets i xiquetes estioguerem allí. Al seu 
marit Paco, a Rosendo i a Maruja.

Salvador García i Daría el nostre secretari 
uns anys impulsor d´aquelles segones 
parts de presentació, el nostre cap de 
protocol. Al capdavant d´aquest embolic 
com a president Agustí Perales i la seua 
dona, Manolo, Pepe Sisternesel tresorer, 
l´inventor de tot tipus de rifetes. Tot valia 
per a traure diners per a la falla i la seua 
dona Isabel la Xata junt a Conchín, Del-
mira, Rafaela, Fina, Maruja, etc, sempre 
apunt per a fer una paella, uns bunyols o 
el que fera falta. La família Vidal, el tio Mut 
que va triar eixe 21953 que no surt mai 
però és el número de la falla. La família 
Madrid, i molts més que no recorde.

Un poc més jòvens estaven Mercé Pla, 
Lidia, Carmen Montaner, Juanito, Molina.
Els germans: Castells, Terol, Molina, Ga-
llego, Jordán, Martínez, Sabater, Ortega, 
Santamargarita, i tots els fills, nevots, 
coneguts i amics que vos he dit abans. 
Cognoms que de segur vos resulten fami-
liars. Perquè som una família.

Uns se´n van, d´altres queden i altres de 
nous venen per engrandir la nostra falla.

Maribel Sisternes  





L´inici de la festa de les falles 
al Raval de Xàtiva

El barri del Raval de Xàtiva és una zona de 
la ciutat on començaren a plantar-se falles 
ja en 1936, poques setmanes abans de la 
sublevació militar de Franco que va aca-
bar en guerra. S´han produït intermitèn-
cies en la seua continuïtat amb presències 
i absències d´aquesta festa al llarg del 
temps. Absències que comencen quan 
després d´aquell primer any de plantar 
falla no les vam tornar a veure fins 1943 
amb canvis sustancials com la censura 
prèvia obligatòria per poder plantar-les.

És des de 1972 que les comissions cons-
tituides al Raval de Xàtiva Planten falles 
ininterrompudament fins l´actualitat dels 
quals s´ha aconseguit guanyar primers 
premis en alguns anys consecutius.

Cal recordar la història de la festa fallera 
en la nostra ciutat per apropar-nos on els 
va nàixer als veïns del Raval el seu interés 
de plantar falles a prop de sa casa. Hem 
de remuntar-nos a 1934 i 1935 quan fa 
eclosió la festa a Xàtiva quan hi aparegue-
ren un total de 14 falles entre les quals es 
trobava en 1934 la primera infantil al carrer 
Argenteria, que duia com a lema “Coli-
ta” la qual va aconseguir el segon premi. 
L´any següent, 1935, es tornà a plantar 
falleta infantil en aquest carrer tan lligat i 
a prop de barri, amb el lema “El año pasa-
do se nos marchó Colita”. El seua artista 
va ser Fernando Albiñana, tot i que en 
altres llocs figura el lema “Ensomits” i se li 
atribueix a Rafael Martínez Serra. Aquesta 
va guanyar el Primer Premi de falletes 
infantils que atorgava l´Ajuntament. Altre 
lloc pròxim al Raval on es plantaren falles 
grans aquells anys va ser el carrer Vernissa. 
Cal deduir que estar envoltats de tant de 
veïnat entusiasmat en plantar falles, els 
habitants del nucli del Raval decidiren de 
tindre la seua pròpia falla.

És així com a l´abril de 1935, recentment 
cremades a Xàtiva les falles de l´exercici 
anterior, un grup d´arravalers decideix 
constituir la que seria la primera comssió 
fallerade barri, per a plantar i cremnar 
una falla en març de 1936. La relació dels 
membres fundadors apareix al periòdic i 
es va fer pública la divulgació dels noms i 
cognoms de tots els seus membres.

Així, els càrrges foren:

President: Enrique García Seguí

Vicepresident:Ramón Samit Julià

Secretari: Emilio Lagardera Sabater

Vicesecretari: Francisco Femenia Segrelles

Tresorer: José Alba Vidal

Comptador: Agustín Perales Orts

Vocals: Vicente Agustí Bolinches

Rafael Cuenca Ferri

José Llana Martí

Rafael Sabater Sanchis

Rafael García Sanchis

Delegat al comité central faller (actual-
ment anomenat Junta Local Fallera): 
Enrique García Seguí.

D´aquesta manera, quedava constituida 
la primera Comissió de la Falla de la plaça 
Sant Joan del Raval i carrers adjacents, 
que es va posar de seguida a recaptar 
fons per dur a terme la contratació d´un 
monument faller la qual cosa va recaure 
en l´artista plàstic José Aragonés.

Enrique García, el delegat de la comissió 
en el Comité Central Faller, va ocupar el 



càrrec de tresorer en aquest organisme, 
que presidia Ramón Alonso de la comissió 
falla plaça Doctor Simarro (actualment 
Porta de Sant Francesc).

Per març de 1936 es plantaren a Xàtiva un 
total de 13 falles grans i 4 infantils, i entre 
elles trobem la primera en la història falle-
ra del Raval. L´artista a qui se li va enco-
manar la seua construcció i pintura va ser 
José Aragonés, escultor que va arribar a 
desnvolupar funcions d´assessor muni-
cipal de Belles Arts abans de la guerra. El 
lema fou: “Pobre llaurador”, on la crítica 
feia referència al problema que sofrien 
els homes que treballaven al camp en 
aquella època, cosa que lamentablement 
és aplicable 88 anys després, també en 
l´actualitat. Els versets publicats al costat 
de l´esbós de la falla, que fou dibuixat per 
la comissió, deien:
 

Morta l´exportació a fora, 
de tota classe de fruit, 

sols el pobre llaurador plora
i té negre el seu honrat pit!...

En aquells temps els ninots es feien amb 
el cos de palla, vestits amb roba de tela 
i les mans i la cara estaven modelades 
en cera, la qual cosa feia que els dies de 
molta calor, quan el sol era fort i els raigs 
insolaven damunt la falla, pareixia que els 
ninots suaven al fondre´s fàcilment aque-
lla cera de baixa qualitat.

Igualment, les poques escenes i escasos 
ninots que configuraven la part baixa de 
les falles estaven distribuides sobre unes 
bases molt elevades que obligaven la gent 
visitant a alçar el cap per poder aconse-
guir veure-les. El pis de les escenes no 
existia, perquè no estaven a l´abast dels 
ulls dels visitants, per això no importava 
que quedaren el l´aire els entramats dels 
llistons de fusta que componien l´interior 
del cadafal, els si s´observaven des dels 
balcons i finestres de les cases que envol-
taven la plaça on es muntaven les falles. 
Eren altres temps, amb altres técniques

 
que al pas dels anys van anar superant-se 
i polint-se. 

El nom oficial amb què va ser inscrita 
aquella primera comissió de la falla al 
Raval en el Comité Central Faller de Xàtiva 
va ser Falla plaça de Sant Joan, i va ser 
plantadadavant del forn, al costat de la 
font de la bola per on sortia en aquella 
època  l´aigua Santa que entrava a Xàtiva 
des del terme de Canals per una canalit-
zació situada en una copta més amunt 
del Camí la Bola.

El programa de festejos d´aquell any 1936 
contemplava la plantà de la falla per al 
dimarts dia 17 de març a les 12 de la nit. El 
dimecres 18, de vespra de Sant Josep, es 
va fer la primera despertà, ben matiners, a 
les 6 exactament, amb disparada de mor-
terets i masclets i acompanyats de música 
de dolçaina i tabal. A les 12 del migdia hi 
havia cercavila pel barri amb acompan-
yament de banda de música i disparada 
de traques. A les 5 de la vesprada es va 
efectuar la visita oficial a totes les falles de 
la ciutat i després el repartiment de prmis 
atorgats pel jurat. Va resultar guanyadora 
la falla de la plaça Méndez Núñez, actual-
ment Sant Jaume quan per l´altra banda 
el primer premi de l´Ateneu Popular 
se´l va endur la falla de la plaça d´Emi-
lio Castelar, hui plaça La Bassa i el millor 
ninot, que va ser indultat, fou un llaurador 
jugant al truc que posaren en la falla plaça 
Hernán Cortés, hui plaça Santa Tecla; a la 
nit va haver-hi concert d´orquestra i revet-
la al barri.

El dijous 19, festa de Sant Josep va co-
mençar amb una gran despertà i acom-
panyament de música de la mateixa ma-
nera que el dia anterior; a les 12 del migdia 
es repetia un acte semblant, aquesta 
vegada amb traques. A les 5 de la vespra-
da es va dur a terme una carrera pedrestre 
organitzada pel Cente Valencianista de 
Xàtiva que consistia en que els partici-
pants havien d posar una bandereta en 
cadascuna de les falles que es van



 ser la seua primera Fallera Major que va 
tindre el Raval a Josefina Nicolás Ramón.

Després, els anys 1944, 1945, 1946 i 1948 
també es va plantar la falla ací. En la 
década dela anys 50 va haver-hi falles a la 
plaça de Sant Joan del Raval els anys 1950, 
1951 i 1953. Durant la década dels 60, sota 
la presidència del forner Evaristo Lorente 
Castells, es va plantar falla els anys 1960 i 
1961.

Després en la década dels anys 70, Agustí 
Perales Orts i Ramón García Beltrán des-
prés, comencen a presidir un gran cicle on 
la comissió de la Falla del Raval sempre ha 
estat present fins a l´actualitat i per això 
celebrem enguany 50 anys continuats de 
plantar falles al barri, però que no se´ns 
oblide mai que fa 86 anys de la primera 
falla que va poder gaudir i cremar ací els 
nostres avis i besavis. 

José Sanchis
 

plantar a la ciutat aquell any seguint un 
recorregut que començava en la plaça 
Emili Castelar ara plaça La Bassa (falla), 
i pel carrer Hostals s´arribava a la plaça 
Sant Jaume (falla), continuant pel carrer 
Argenteria (falla infantil) i Forn de Na 
Pinyola s´arribava a la plaça Sant Joan 
del Raval (falla) des d´on es dirigien a la 
placeta de l´Om, carrer capuxins i Cantal 
Gentil fins a arribar al carrer Llibertat-Ver-
nissa, avui anomem¡nat carrer Blanc 
(falla) i des d´allí per la plaça Sant Jordi 
cap al centre continuant visitant les falles. 
Als guanyadors se´ls va donar valuosos 
premis. A les 9 de la nit el ninot indultat va 
ser traslladat pels fallers amb acompan-
yament musical a les Cases Consistorials 
per formar el Museu Faller. Ja a la nit es va 
dur a terme un concert de música en la 
plaça al voltant de la falla i a les 12 en punt 
es va pocedir a cremar-la, transformant en 
cendres aquella primera falla del Raval.

La premsa local el dia 20 deia: “Ha pasa-
do la fiesta de las fallas dejándonos la 
impresión de que ha arraigado honda-
mente en nuestra ciudad...” Dies després 
es tornava a fer ressò de l´èxit: “La fiesta 
de las fallas va aclimatánsose en nuestra 
ciudad. Este año han sido muy visitadas 
y elogiadas todas... La avalancha de 
forasteros, con motivo de las fallas fue 
verdaderamente extraordinaria el jueves. 
Invadieron calles y plazas como en los 
días de feria de Agosto...”

Però una guerra que estava a punt d´es-
clatar va truncar les grans espectatives hi 
van haver d´esperar 8 llargs anys per tor-
nar a vore plantar la segona falla del barri 
del Raval, al mateix lloc de la plaça Sant 
Joan, quan em març de 1943 es consti-
tueix una comissió encapçalada en la pre-
sidència per qui ja havia estat president 
en aquella primera falla dels temps de la 
II República Espanyola, Enrique García 
Seguí que li encarregà a l´artista Antonio 
Grau Tomás una falla que duia per lema: 
“Casos i coses”, escollint per a









Abans la nit era per als majors i el dia per a 
tots. Ara, tot per a tots”.

Terol assegura que hui, “tot és millor, més 
ordenat, però, també crec que abans era 
més festiu l’ambient i un faller ho era 365 
dies a l’any”.

Coincideixen quasi tots en què no només 
la festa ha canviat, sinó que la viuen dife-
rent per una qüestió generacional. “Ara els 
meus fills em podrien gitar a mi -apunta 
Vicente Aznar- perquè de jove vius la festa 
més intensament, si dorms tres hores no 
t’importa però de major comences a can-
viar, sobre tot quan ja vas amb xiquets. Els 
horaris vas canviant-los i vas a altre ritme”.

“De jove vius les falles molt intensament”, 
coincideix Ramón García. “He sigut de tot, 
faller, vicesecretari, president, però hui, ja 
més major, no sóc ni faller, les visc des de 
fora però veig que tenen molt de futur”.
A més de les diferències típiques de l’edat, 
Luis Terol fa menció a detalls que han 
anat canviant. “El ritme de juerga diari 
que dus de jove canvia. Ara ens ho pre-
nem amb més calma i amb més serietat. 
Ja no anem de bar en bar, ni a fer-se els 
llagostins a Casa Chulla”.

Una festa més igualitària

Pel que fa al paper de la dona a la festa 
sí hi ha un gran canvi en les falles a partir 
de finals del XX i les actuals. El paper de 
la dona. Les dones hem passat de fer poc 
més que de maniquís i “floreros”, a ser 
membres amb veu i vot i formar part de 
les directives. En definitiva, a ser iguals 
que els homes. Yolanda Pérez és un bon 
exemple. “Sóc una dona de 47 anys i porte 
des dels 14 sent fallera. Quan em vaig 
apuntar era molt jove i ho vivia amb ganes 
de festa sense pensar massa més enllà 
però, amb el pas del temps he estat en 
diferents càrrecs, inclòs el de Fallera Major, 
i el de mare de faller. I d’una cosa estic se-
gura, NO SABRIA VIURE SENSE FALLES”.

Laura Martínez

2023 és l´any que espere mai ens llevem de la memòria.

I per què?

Perquè espere que tant els menuts, com els adults del nostre benvolgut barri, així com la resta 
de la ciutat i totes les persones que ens viviteu de pobles del voltant compartiu la celebració 
d´aquest aniversari del Raval.

Des de la meua posició privilegiada com a President Infantil us convide a totes i a tots que visi-
teu la nostra placeta engalanada amb els nostres monuments que amb tant d´esforç i cons-
tància us hem preparat.

Per això, obrim les portes del nostre casal perquè ens visiteu i així junts poder disfrutar, ballar, 
riure, plorar... i viure l´experiència del 50 aniversari del Raval i així quede en la memòria de la 
família ravalera i de la resta de la ciutat.

Cridem tots junts i ben fort:
Comença la celebració del 50 aniversari!

Vixca Xàtiva!
Visquen les falles!
Vixca la falla del Raval! 

Eric Guerrero Ortega
President Infantil





Mai pensava que un dia escriuria els recods que tinc de la meua estimada falla del Raval.

La meua infància són records de mascletades, passacarrers, dinars al casal... anys en els que 
jugàvem a la porta del casal.

Recorde el temor als coets i avui, desitge la setmana fallera per poder gaudir d´aquell olor a 
pólvora.

Quan arriben falles, el barri s´ompli d´alegria, música i diversió, carrers plens d´il·lusió, i el que 
més m´agrada, els berenars i jocs al casal.

Tan sols tinc 9 anys, però el meu sentiment ravaler perdurarà per sempre en la memòria.

Vixca Xàtiva!
Visquen les falles!
Vixca la Falla del Raval!

Gimena Martínez Sanchis 
Fallera Major Infantil







1a escena: 

Ací tenim a Josep, l’avi que guarda amb 
molt de carinyo, les fotos dels seus fami-
liars. A sovint es queda pensatiu mirant els 
retrats, segurament recordant persones o 
situacions passades. 

Ausades, quins records més bonics, em 
venen a la memòria:
passe del plor a l’eufòria quan mire retrats 
antics. 

2a escena: 

Abans i ara, sempre ha estat molt diver-
tit fer-li foto a una ballarina, vestida per 
a l’ocasió. Ballant en l’escenari, en una 
sala de ball, o simplement en l’estudi del 
fotògraf, la ballarina feia una pose especial 
perquè el fotògraf la pillara ballant. 

Feu foto a la ballarina, estant en plena 
actuació. Del públic rep adoració, tan esti-
litzada i fina. 

3a escena: 

Si prens la comunió ara, et faran moltes 
fotos durant tot el dia... Però, fa a anys 
enrere, uns dies abans els teus pares et 
vestien amb la vestimenta de comunió 
i el fotògraf et feia una sola foto!. Això sí: 
s’emmarcava i es penjava a ta casa per a 
tota la vida. 

El retratista em farà
la foto de comunió.
Un record que acabarà penjadet... en el 
saló! 

Te’n recordes?

Centre: 

Diuen que diuen que algú ha dit, que fa 
uns anys enrere, la gent no tenia a sa casa 
càmeres de fer fotos, i que això de fer-se 
fotos era una cosa molt especial, que no 
succeia sovint, i que es convertia en una 
festa quan passava. 

M’han contat a l’orelleta
que abans que vinguera al món, no existia 
el fotomaton ni de fotos, camareta. 

Més, si la família volia una foto, tots en 
conjunt, tindria que pagar un munt i ves-
tir-se amb galania. 

Avis, pares i nebots, oncles, cosins i ger-
mans: tothom agafat de les mans, en 
compostura i seriots. 

Quan els pares tenien prou diners, porta-
ven els seus fills I filles a l’estudi, que era el 
lloc on el fotògraf tenia una gran càmera 
fotogràfica, perquè els retratara, amb la 
finalitat de tenir un record d’ells, de xico-
tets. 

Quan els pares tenen als fills perden el 
nord per intentar
al seus xicotets retratar,
més bonics que trenta gesmils. 

L’estudi del retratista
tenia una càmera gran,
un focus de llum enlluernant, i un fons del 
tot colorista. 

Anaven amb alegria
com si de festa es tractara. La xiqueta amb 
tiara
i el bebé... amb moneria. 



4a escena: 

«Per anar a la Fira necessites cames», pen-
sen aquests vellets, mentre veuen fotos de 
la Fira, de fa molts anys, quan ells eren jo-
ves, i es dedicaven a passar-s’ho d’allò més 
bé en eixa festa. Les fotos també serveixen 
per recordar. 

«Que bé vivíem la Fira!», li diu Pepet a Ma-
rieta, mentre trau de la caixeta la foto que 
mira i mira. 

5a escena: 

Però, per a festes especials, les nostres 
Falles. Ben bé que ens fan fotos als fallers I 
a les falleres quan eixim desfilant pels nos-
tres carrers! Així, al pas del temps, podem 
fer un àlbum de fotos de tots els anys i 
conservar-lo com un bé preciat, del qual 
no ens agradaria desprendre’ns. Ni que 
ens el furtaren. 

«Que les fotos no s’emporten!» crida forta-
ment Fineta,
mentre veu per la finestra
com els lladres abandonen. 

6a escena: 

Ara, tothom té alguna càmera de fer fotos. 
I, si no, sempre es pot utilitzar el mòbil. 
Això fa que puguem fotografiar qualsevol 
cosa, en qualsevol moment. Ara ja no ens 
dediquem tan sols a fotografiar persones. 
Ens agrada molt fer fotos als animals que 
tenim al nostre abast, siguen de la nostra 
família o simplement els veiem pel carrer.
 
Una caseta els han fet
per a dos gatets del carrer. Sorprés, una 
foto els vaig fer, mentre els tirava un ca-
cauet. 

7a escena: 

A altres persones els agrada més fer fotos 
de paisatges, com a Fineta. Ací veiem a 
Fineta, que gaudeix anant-se’n a la mun-
tanya acompanyada pels seus borreguets 
a fer fotos al camp. 

Dos borrreguets revoltosos acompanyen 
Fineta als camps, a veure si pot fer fotos 
d’animals, arbres i rellamps. 

Ramón Olivares i Maribel Beltrán
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Gravat en la memòria

Aprofitant que enguany és el 50 aniversari 
de la nostra comissió que millor que fer 
memòria de temps passats i clar, que puc 
recordar jo?

Doncs vos puc contar una història d´una 
xiqueta que va nàixer fa catorze anys ano-
menada Paula i que a les hores de vida ja 
formava part del cens faller ravaler.

En tan sols quatre mesos va gaudir la 
seua primera cavalcada del ninot en la 
nostra estimada albereda al bressol del 
seu pare va poder desfilar difressada de 
carabasseta, ja que el lema d´aquell any 
era Halloween.

Als sis mesos va brillar en la seua prime-
ra presentació. Passant els anys Paula ja 
anava creixent, i baixava al casal a ajudar 
en tot en que puguera o simplement 
estar asseguda al carro per vore els fallers 
treballar.

Paula no es perdia ni una, sopars al casal, 
quedades, proves de disfresses, etc...

Quan van anar passant els mesos i els 
anys, Paula en el 2017 va decidir que volia 
ser Fallera Major Infantil per a l´exercici 
2018 i representar la seua pròpia falla, li ho 
va dir als seus pares i ells van aceptar. 

Al 2018 Paula va reprentar la seua comis-
sió ben contenta junt al seu president i 
la seua Fallera Major i va asistir a tots els 
actes que feren, no es perdia ni un, el dia 
de l´entrega de premis va ser un dia molt 
especial, ja que la falla gran va guanyar el 
primer premi de secció especial, la millor 
falla de Xàtiva després de 31 anys.



En març de del 2019 va vindre la pandè-
mia i Paula estava trista a casa perquè 
suspenien les falles i al 2020 també...

Per fi al 2022 hi van haver falles, unes falles 
molt esperades per tots els fallers i que 
Paula tenia moltes ganes de gaudir, però 
a causa de la pluja no es van poder portar 
a terme els actes fallers que tenim eixa 
setmana, aleshores la Junta Local Fallera 
de Xàtiva va organitzar la baixada de Sant 
Josep per al 3 d´abril d´eixe any perquè 
tots els fallers i falleres pogueren gaudir 
aquell dia tan especial.

El dia 7 de maig vam donar comiat a la 
nostra màxima representant de Xàtiva 
dels passats anys. 

Finalitzat aquest any donem pas al 2023, 
any que s´agafa amb molta força ja que 
celebrem el nostre 50 aniversari, el que es-
tem preparant amb molta estima perquè 
no ens falte detall i ens quede gravat en la 
memòria per sempre.

Paula Molina
 





Hem de fer memòria… 

Conte: la puça Boleta i la gos-
sa Vernissa.
Per a totes les persones del barri del Raval 
i del col·legi de “La Bola” que són o han 
sigut xiquets.

Un conte escriuré, tan bé com jo sabré; si 
el llegiu el sentireu, qui no el sentirà no el 
sabrà… Fa molts anys en un dels quatre 
barris antics de la ciutat, El Raval, es va 
construir en la vessant de la serra (les Ere-
tes) el col·legi “Beato Jacinto Castañeda”, 
anomenat per tots “La Bola”. Un col·legi 
on anaven la majoria de xiquets i xique-
tes del barri, al capdavall molts dels que 
ara són pares i mares. L´alumnat anava 
molt a gust a l´escola, ja que tenien  molt 
bones instal·lacions per a aquella època,  
professorat jove i un entorn privilegiat en 
el  medi natural.

Un dia de tardor, que per cert feia molt de 
fred, aparegué pel pati de primer d´E.G.B, 
una gosseta sense collar,  d´una alçada 
mitjana ,de color marró clar amb alguna 
taca blanca;  amb molt de pèl,  orelles i  
llarga cua; el que més destacava en ella 
era la cara de fam i por, anava sempre 
buscant les restes de menjar que  l´alum-
nat  deixava  després de l´esplai. No tenia 
definida la seua raça, era com solem dir 
un “gos de carrer”.

Tots els dies apareixia pel pati buscant 
menjar. Al principi no passava de la porta, 
però a poc a poc tenia més confiança i 
entrava més endins, l´alumnat anava 
donant-li menjar dels seus esmorzars. 
Encara que alguns xiquets tenien una 
mica de por, va ser una xiqueta la primera 
en acariciar-la i a poc a poc anaven fent el 
mateix la resta d´alumnes de primer, la 
gossa estava molt contenta i no parava de 
menejar la cua. 

 El divendres a la vesprada, com totes 
les setmanes tota la classe i el mestre 
feien l´assemblea de classe per parlar 
com havia anat la setmana i programar 
la propera. Un xiquet proposà que podien 
quedar-se a la gossa, és a dir, adoptar-la, 
la resta de companys van començar a 
xillar  com a bojos -Sí,Sí,Sí -per fa! -per fa! 
El mestre digué que primer calia intentar 
buscar si la gosseta tenia amo.

A partir del dilluns següent s´informà del 
tema a tots els cursos i professorat perquè 
anaren preguntant si algú havia perdut 
una gosseta. Però per molt que buscaren  
la gosseta no tenia on anar-hi.

Així que en la següent assemblea  s´a-
cordà adoptar la gosseta, però abans el 
mestre els exposà la gran responsabilitat 
que tenien, i que tots i totes calia que par-
ticiparen en la tasta de cuidar l´animalet.

El primer que havien que fer era posar-li 
un nom. Després de diverses propostes 
s´acordà anomenar-la “Vernissa” com 
la serra on està el col·legi. Després com-
boiant a un parell de pares que eren 
obrers li feren una  caseta en un racó del 
pati. La gossa a poc a poc recuperava 
l´alegria; era  molt agraïda, intel·ligent i 
afectuosa.

El que més ganes tenien els xiquets era 
que arribara el divendres, ja que eixe dia 
un xiquet o xiqueta s´emportava a la 



gosseta a sa casa. Tots estaven desitjant 
que els arribara el torn.

Anaven passant els dies, les setmanes,  els 
mesos i la gosseta cada dia estava més 
llustrosa i més alegre. Encara que li va cos-
tar una mica superar tot el rebombori de 
la falla del col·legi i després de la falla del 
Raval, i  com no Vernissa també portava el 
seu mocador taronja al coll!

Un dia de principi del més de maig, 
Vernissa tot era rascar-se i rascar-se, no 
parava. Fins que el mestre l´escorcollà de 
cap a  cua. Tota la picor venia perquè tenia 
una  companya que vivia amb ella, sabeu 
qui era?…era un insecte molt xicotet, amb 
un cap petit, llargues pates i una panxeta 
molt redoneta que  li feia pessigolles…sí sí 
era una puça! 

Dibuixa a Boleta.

La puça, botava i botava i no es deixava 
agarrar, fins que el mestre li digué que no 
li farien cap  mal, i així es deixà vore.  La 
puça contà que venia de molt lluny, molts 
dies de viatge,  estava molt cansada i tenia 
fred, així que amb aquesta gosseta vivia 
d´allò més bé.

La puça, la gosseta  i els alumnes de 
primer  es feren molt amics; a la puça li 
posaren de nom “Boleta” ja  que era com 
una bola xicoteta i pel nom de l´escola.

La puça contà que havia  treballat  en un  
circ molt important, el circ Rodamón que 
actuava des de la Xina al Canadà,  des 
de Londres a Austràlia i inclús havien fet 
una gira per la Lluna. Era una artista molt 
estimada  per l´amo del circ, ja que sabia 
fer molt números diferents. A vegades 
actuava com a Super forçuda, ja que era 
capaç d´alçar fins a tres formigues roges 
a la vegada; també actuava de trapezista 
amb una companya que l´agarrava des-
prés de pegar en l´aire tres salts mortals. 
Però el que més li agradava era fer de 
pallassa, deia que vore riure els xiquets 
i les xiquetes és la sensació més bonica 
que ha tingut en la seua vida. Així que ara 
amb Vernissa i amb tanta xicalla al voltant 
estava molt contenta.

Cap a final de curs i com tots els anys el 
col·legi Jacinto Castanyeda celebrava la 
Setmana Cultural. L´alumnat de primer 
junt a la puça Boleta van decidir convidar 
a totes les puces artistes del antic circ. Així 
que van realizar una funció de circ per a 
tot l´alumnat del Centre, on actuaren pa-
llasos, equilibristes, mags, malabaristes…i 
com no la puça Boleta que eixe dia actuà 
de trapezista, i va arribar a fer el seu
famós i perillós triple salt mortal.

L´últim dia de la Setmana Cultural i com 
és habitual se celebrava la Volta a Peu. 
Totes les puces volien participar i Vernissa 
digué que ella les portaria al seu llom, i 
així fou com Vernisa i les puces guanyaren 
la medalla d´or.



Eixe cap de setmana una xiqueta portà 
a sa casa a Vernissa i la resta de la classe 
s´endugueren una puça a sa casa. Van 
haver de que fer un sorteig per vore qui 
s´enportava a Boleta. Aquella nit tots i 
totes es dormiren molt prompte, això si un 
poc lluny de la seua puça, per no escla-
far-la

Quina felicitat més gran, quan es tenen 
uns set anys…pensar, jugar, desitjar, ima-
ginar…

Hem arribat al final, aquest conte s´ha 
acabat, i sinó és mentira, serà veritat.

Paco Ybias







Ompli els buits i després comprova el resultat 
escoltant la nostra cançò

SOM RAVAL                       

QUE LES FALLES SÓN EL NOSTRE ________, 
TOTS SABEN QUE SÍ PER AIXÒ ESTEM HUÍ ACÍ.

 SÓN _________, MÉS QUE TRADICIÓ, 
L’EXPRESIÓ D’UNA FESTA QUE ESTÀ PLENA D’IL.LUSIÓ.

 TENIM UNA EMOCIÓ EN COMÚ
VOLEM COMPARTIR-LA AMB ___.

 I FER-LA MÉS GRAN SI CAP.
PERQUÈ EN AQUESTA HISTÒRIA SOM UN ÚNIC ___

 QUE BATEGA AL PALPIT D’UNA ________ UN SENTIMENT ARRELAT
AMB PROPIA IDENTITAT

 SOM ______   
SAPS QUE POTS COMPARTIR

AQUESTA EXPERIÈNCIA, JUNTS PODEM _____

I DEL CALOR DE LES _____ QUE ÉS ABRASADOR
RESURGIR

OH, OH, OH, OH (4BIS)
 MOMENTS INOBLIDABLES FORMARAN 

 UN ______ PER A SEMPRE 
A LA RETINA TATUAT

AROMES QUE ACUDIXEN A LA ____

 I QUE DE SOBTE ET TRASLLADEN
AL LLOC D’ON SURGEIX TENIM UN _________ COMÚ

VOLEM COMPARTIR-LO AMB TU
I FER-LO MÉS GRAN SI ___.

PERQUÈ EN AQUESTA HISTÒRIA SOM UN ÚNIC COR
QUE ______ AL RITME D’UNA COMISIÓ

UN SENTIMENT ARRELAT

AMB PROPIA IDENTITAT
___ RAVAL   

SAPS QUE POTS COMPARTIR
AQUESTA EXPERIÈNCIA, _____ PODEM GAUDIR
I DEL CALOR DE LES FLAMES QUE ÉS _________

RESURGIR
OH, OH, OH, OH (4BIS)



SOM _____
OH, OH OH, Oh (4 BIS)

PERQUÈ EN AQUESTA HISTÒRIA SOM UN ÚNIC ___
QUE BATEGA AL ______ D’UNA COMISIÓ

UN SENTIMENT ARRELAT
AMB PROPIA IDENTITAT

SOM RAVAL   
SAPS QUE POTS _________

AQUESTA EXPERIÈNCIA, JUNTS ______ GAUDIR
I DEL CALOR DE LES FLAMES QUE ÉS ABRASADOR

__________
OH, OH, OH, OH (4BIS)

SOM RAVAL

Creus que Gimena i Eric es trobaràn?

Un cop finalitzat l´exercici pots assegurar-te 
del resultat.



Creus que Gimena i Eric es trobaràn?

Un cop finalitzat l´exercici pots assegurar-te 
del resultat.



Troba la paraula secreta

Xiquets , xiquetes i alguns “majorets”... Vos atreviu a desxifrar la paraula amagada? 

Cal posar a prova la vostra memòria.

1. Nom del nostre President Infantil.
2. Com es diu la nostra Fallera Majot Infantil.
3. Serra de muntanyes que té el mateix nom que la gossa del conte. 
4. Mes en què els valencians i valencianes celebrem Sant Josep.
5. Quina puça treballava al circ Rodamón?









La imatge corporativa per al 50 aniversari ha 
sigut creada per un antic faller que ens té 

molta estima.

José Luís Mollá.





1973-1983  AGUSTÍ PERALES AGUSTÍ
1984-1991 / 1993-1998

RAMÓN GARCÍA BOLINCHES

1992 LUIS TEROL MOLINA 1999 VICENT AZNAR VICEDO



2000-2002 XIMO SANCHIS ALMIÑANA 2003-2005 JESÚS TEROL MOLINA

2006 DAVID MONTERÓ GORDILLO 2007-2010 RAFAEL SANTAMARGARITA BELDA



2011-2013 JAUME LLORENS CREMADES 2014 JAVIER SANTAMARGARITA PINO





1973 VICENTA MADRID CAÑAS

1974 MARINIEVES VIDAL FAYOS



1975 MARI AMPARO SOLER GREGORI

1976 MARI CARMEN MONTANER LÓPEZ



1977 MERCE PLA BOSCÀ

1978 INMA GRAU SEGRELLES



1979 NIEVES SOLER NAVARRO

1980 AMPARO BLANCO CLIMENT



1981 NIEVES GRAU SEGRELLES

1982 LOLI MARTÍNEZ SABATER



1983 TRINI SOLIS PERIS

1984 VICENTA GARCÍA ARRANZ



1985 MARIBEL SISTERNES ADRIÀ

1986 LOLES MIRALLES SANCHIS



1987 ÁNGELES SOLER NAVARRO

1988 INMA SOLER NAVARRO



1989 MARI ÁNGELES BOLINCHES MONAGO

1990 ANA SANTAMARGARITA BELDA



1991 MARIA DOLORES MATÍNEZ MARCH

1992 EVA BIOSCA LLANA



1993 ISABEL PERIGÜELL ORTEGA

1994 MARI SEO CAMAÑEZ LEDESMA



1995 MAYTE GARCÍA MEJIAS

1996 SEFA PERIGÜELL ORTEGA



1997 NEUS GONZÁLEZ CHÁFER

1998 VERÓNICA NAVARRO VIDAL



1999 LAURA CANET ALMIÑANA

2000 NIEVES CANET ALMIÑANA



2001 NOELIA GISBERT HERNÁNDEZ

2002 JULIA MORENO SANCHO



2003 MARÍA TEROL ALBERT

2004 PATRICIA SANTAMARGARITA PINO



2005 REBECA ORTEGA MATEU

2006 REBECA ORTEGA MATEU



2007 BEA ROBRES DEL CAMPO

2008 MARÍA MONTANER PÉREZ



2009 TOÑI BLESA NAVARRO

2010



2011 JESSICA SANCHIS SANCHIS

2012



2013

2014 ARANCHA MARAVET ALBERT



2015

2016 ALBA ALDABERO FERRANDO



2017 KALTOUM IDRISSI YAHYAOHI TORMO

2018 ANDREA TEROL MIRALLES



2019 MAR MARZAL SARRIÓN

2020/2022 ANDREA CASTELLS MONRÓS



Això li ho pregunteu al 
president...

Entrevista a nou expresidents de la 
falla del Raval i al que ostenta el càrrec 
actualment per què ens conten de 
manera directa els records; les llums i 
ombres de la seua gestió al capdavant 
de la comissió.

Aquest treball és fruit de deu entrevistes 
presencials realitzades totes elles per Yo-
landa Pérez, coordinadora del llibret de la 
falla del Raval d’enguany. Amb el material 
gravat he fet la transcripció i he extractat i 
editat tot eixe contingut sonor per donar 
forma al següent text.

 Des de l’exercici 1972-1973 (des de les 
falles de 1973) fins a l’actualitat han osten-
tat la presidència de la falla del Raval de 
Xàtiva un total de deu presidents, amb 
mandats tan perllongats com el d’Agustí 
Perales, amb dotze exercicis entre la dè-
cada dels 70 i els 80 i el de Ramón García 
dotze anys, tot i que en dues etapes o 
l’actual, el de Javier Santamargarita, que 
és president ininterrompudament des de 
les falles de 2014. 

Per contra, hi ha tres casos de presidència 
efímera. Només un any, en les falles de 
1992, va exercir la presidència Luís Terol. 
També un sol exercici (les falles de 1999) 
fou president Vicent Aznar. De la mateixa 
manera que David Montero Gordillo, presi-
dent el 2007. Dels 50 anys de la trajectòria 
actual del Raval, només un dels presidents 
ha faltat, Agustí Perales Agustí. Ell encetà 
l’etapa moderna de la comissió, però el 
Raval ja havia fet falles des de finals dels 
anys 50 encara que va interrompre eixa 
activitat durant més de deu anys. Com a 
curiositat, esmentar que el Santamargari-
ta president actual és fill del Santamarga-
rita que ho va ser uns anys abans.

  
Agustí Perales 1973-1984

La glòria dels cinc primers premis amb 
els cadafals de Manolo Blanco

Agustí Perales stigué en el càrrec fins des-
prés de les falles de 1984, ja que després 
va accedir a la presidència de la Junta 
Local Fallera de Xàtiva. Fou dirigent clau 
en la creació de la comissió del Raval en 
1972. La seua és una etapa gloriosa al si de 
la falla. Va obtindre cinc primers premis 
absoluts de la competició local de la mà 
sempre del mític artista Manolo Blanco. 
Agustí Perales, que també fou regidor 
de l’Ajuntament de Xàtiva (1983-1987) 
va morir l’un de maig de 2007. Un dels 
seus fills, el conegut fotoperiodista Agustí 
Perales Iborra, ens ha recordat la intensitat 
de la gestió al front de la falla per part de 
son pare. A casa recorden que ell i gent 
com Sisternes, per citar-ne algun, eren 
els que ho portaven tot endavant. «Van 
ser uns fallers molt compromesos amb 
el Raval i molt apassionats de les falles», 
explica Perales Iborra. Gran defensor de 
comptar amb una pedrera per garantir el 
futur de la falla, Perales creà la comissió 
infantil i, de president de la Junta Local 
Fallera de Xàtiva posteriorment impulsà la 
Cavalcada del Ninot Infantil, una desfilada 
a banda de la dels majors el model de la 
qual hui perdura.
 
Ramón García 1985-1991 i 1993-1998

Dues llargues etapes d’un dirigent 
que estava en tots els llocs i a totes les 
hores

Ramón García és un dels tres presidents 
de llarga durada del Raval. El càrrec el va 
ostentar en dues etapes: la primera entre 
el 1985 i 1991; i l´altra entre a993 i 1998.. 
Considerat per tots com un dirigent al peu 
del canó en tots els fronts, ara, vint-i-cinc 
anys després de deixar la presidència per 
segona i última vegada, admet sentir 



nostàlgia per les falles. Però les noves 
tecnologies, diu, farien impossible que 
torne. «No soc de mòbil», bromeja per re-
ferir-se a un món de connexió permanent 
amb grups de whatsapp, mails i xarxes 
socials al que ell és totalment alié.

«Jo arribe a la falla —conta García— fent-
me Faller d’Honor, en 1977. I a partir d’ahí, 
amb amics con Luis, Fernando, Jesús... 
vàrem anar implicant-nos en la comissió. 
És important dir que en esta falla es va fer 
molt allò de portar Fallers d’Honor, una 
cosa que ens reportava ingressos, es feia 
un sopar de gala... Era una tradició nostra 
també fer Fallers d’Honor a la Fallera Ma-
jor de Xàtiva de l’exercici anterior. “Li feiem 
banda i tot” explica. Abans de la presidèn-
cia, «jo vaig ser president d’un congrés fa-
ller de Xàtiva, i d’un altre congrés secretari. 
I en la falla, vaig ser vocal primer; després 
vicesecretari, i d’ahí a president. S’ho 
havia deixat Agustín Perales Agustí, que 
venia a la ferreteria on jo treballava i em 
donava consell. Això i el fet que érem un 
grup d’amics em va animar a llançar-me. 
Perales Agustí em deia: tu fes-te president 
de la falla del Raval i et coneixerà en Xàtiva 
tothom. I és de veres, per què de tots eixos 
anys recorde haver-me relacionat amb 
gent de tots els àmbits: de les falles, del 
comerç, de la política d’una tendència 
i  de l´altra... Així que he tractat amb tres 
alcaldes diferents: Casesnoves quan jo 
encara no era president, Calabuig, Rus. 
I ara, Roger Cerdà, diu que se’n recorda 
de mi com el de les rifes, ja que la falla 
era l’encarregada de la rifa dels partits de 
l’Olímpic en la Murta. També recorde que 
vàrem vendre la rifa del dia d´Induráin [El 
Criterium Internacional de 1996, a Xàtiva, 
on l´històric ciclista Miguel Induráin va 
córrer per última vegada] i venguérem 
una barbaritat de paperetes».

Pel que fa al fet de tornar al càrrec, és 
clar: «No sé si hui estaria capacitat per a 
portar una falla, perquè jo soc molt po-
quet de mòbil i no el domine, i hui sense 
aquest dispositiu  ja no es pot fer res: et 

convoquen, t’envien açò o allò, i jo no sé 
desenvolupar-me massa amb tot això ni 
amb internet ni res...». I sobre la comissió 
vista des de fòra, assegura que: «el futur 
de la falla del Raval el veig cada vegada 
millor. Si en aquells primers temps meus 
de president n´érem un centenar, hui 
crec que sou ja més de 300 o més. Això 
assegura un futur molt bo. I Javi, l´actual 
president des de 2014 en el càrrec, ho 
porta molt però que molt bé ja un quants 
anys, i que siguen molts més i que guanye 
molts primers premis. Estic esperant i 
desitjant que em superen a mi, que com a 
president vaig sumar dos primers premis», 
evoca. Garcia destaca a dos grans artistes 
referents en la falla del Raval: «Manolo 
Blanco i Paco Roca». «I Pepe Castells, que 
ens va donar un primer premi d’infantil», 
afig. A ells dos corresponen les dues eta-
pes glorioses de la falla quant a premis.
 
Raval és sinònim de grans presentacions; 
en especial, de les segones parts o finals 
de festa. «Hem fet moltes grans segones 
parts de presentació, com per exemple El 
fantasma de la Ópera, El rey León, An-
nie, Qui no corre vola... Em deixe moltes, 
moltes. Esta última, després de molts anys 
de president, va ser la primera vegada que 
em vaig atrevir i em vaig estrenar com a 
actor», conta. «Com a cosa curiosa, puc dir 
que abans en les presentacions les falles 
érem totes una pinya i contractàvem junts 
moltes coses com la llum i el so, les flors... 
Es contractava en conjunt per a tots i hui 
crec que les falles passen un poc d’això 
i van per lliure, crec. Fins i tot, la pólvora 
moltes comissions juntes la compràvem 
al mateix proveïdor per estalviar costos. 
La del Raval ha sigut de les falles que més 
s’ha encarregat de comprar eixes coses i 
de fer el repartiment», explica per refe-
rir-se a uns temps de major col·lectivitat 
fallera.

Les falles han passat de fer sopars i dinars 
modestos, de pa i porta, a sopar fins i tot 
en salons de convits. «Quasi sempre, els 
dinars i sopars —explica García— s’han fet



en la falla. Però quan un està molts anys 
de president tots pensen que ha de re-
soldre-ho ell tot. Ramón, falta açò; Ramón 
falta allò... Falta? Doncs tu també saps el 
què falta, els deia jo. Això era molt cansat i 
va arribar un moment que era més còmo-
de anar al Palasiet [conegut saló local] i no 
cansar tant a la gent encara que hages de 
pagar». Sobre la dificultat de trobar fallera, 
assegura que «abans, els primers anys, jo 
crec que era més fàcil trobar fallera major 
que actualment tot i que algun any va 
costar ja molt que els pares pegaren la 
cabotada. Costava, costava... Però no sols 
fallera major costava de trobar; fer la junta 
executiva de la falla crec que costava més. 
Et ficaves a buscar 10 o 12 persones o 15. 
Tu, delegat de loteries; tu, encarregat de 
presentacions; tu, de carrosses... I recorde 
que la gent, després de fer uns quants 
anys una d’eixes coses, es queixava i et 
deia que ja no volia. Renegaven, però 
ho feien. Sempre hem tingut falleres i 
fallers molt treballadors. Però, sí, costava 
molt convèncer alguns que estigueren 
en la junta un anys més. Jo, perquè no 
digueren, anava a tot. A tot és a tot; estava 
damunt de totes les coses. Víctor Torres 
[director de la companyia Teatre de la 
Lluna] va dir un dia que jo havia anat a 
més assajos que ningú dels participants 
en la presentació, i això que no actuava», 
rememora l’expresident. «És estar al costat 
dels que treballen. Jo, de totes maneres, 
sempre he tingut un gran equip; però 
gran de veres. I també és de veres que 
els primers anys foren més fàcils que els 
últims. I això era perquè el personal estava 
cansant-se. Cansant-se fins i tot de mi, eh. 
No passa res en dir-ho, perquè és veritat 
que jo ja estava massa anys. I Luís, que fou 
el que em va espentar a ser president per 
primera vegada, em va rellevar després de 
la primera etapa meua. I jo, contentíssim».

García està totalment allunyat de les 
falles. «Jo no soc dirigent fa anys, però és 
que no soc ni faller. Però quan planten la

falla, pegue una miradeta sempre. Veig 
que estan tots units, tant o més que 
abans. Es treballa molt i a gust. I a mi 
alguns encara em coneixen i em recorden, 
però són molt joves ja una majoria. Jo 
també era jove el primer any de presi-
dent... De fet, veia a altres dirigents com a 
persones molt majors i jo em trobava jove-
níssim», conta. «Ha sigut una època de la 
meua vida a destacar, una cosa molt gran. 
Això i la meua família. La dona i els fills, el 
primer. Vaig ser primer faller, després la 
meua dona, després els fills... I la falla del 
Raval sempre la portaré en el cor, i enca-
ra que alguns diuen que només es sent 
nostàlgia el primer o el segon any després 
de deixar la falla, jo dic que no: jo sent la 
música, els trons... I no sé ni el que m’entra 
pel cos. Però no puc ser faller pel tema 
econòmic; jo tinc una pensió i és només el 
que entra a casa i la vida té moltes despe-
ses. Però la setmana fallera no m’oblide 
d’ells ni ells de mi, i me’n vinc a esmorzar 
un dia al casal. Vestir-me? No tinc vestuari 
d’ara, i si fa falta eixir eixiré en la presenta-
ció... Però desfilar pel carrer ja no».

Luís Terol 1992

L’expresident que tornaria a ser-ho tot i 
l’any de les «faves contades»

«Arribe a la presidència de la falla del 
Raval perquè va haver una crisi monetària 
gran; ningú volia ser president perquè 
suposava fer-se càrrec d’uns comptes an-
tics», explica Luis Terol. «Ramón volia des-
cansar, i amb ell jo vaig ser quatre o cinc 
anys vicepresident primer i vaig acceptar 
més que res per veure com solucionàvem 
el problema. Va ser un any on, per fi, es 
van poder actualitzar els deutes i saber 
els diners que tenia la falla». Però... «amb 
un any ja en vaig tindre prou. Vaig perdre 
quinze quilos, vaig perdre els diners que 
tenia en la butxaca, i vaig perdre tot... [riu]. 
Va ser un any crític. Però no, eh, vàrem fer 
falla, vàrem fer de tot; bona presentació, 
guanyàrem uns quants banderins... Per



eixa part, bé. Però tot austerament, 
perquè no teníem capacitat monetària 
per a emprendre un primer premi ni un 
segon...», es sincera trenta anys després un 
dels clàssics de la falla del Raval.
Segons Terol, «el més important va ser 
l’estabilitat econòmica: és a dir, comptes 
reals. Un faller et deia: la nostra falla té 
molts diners. No, esta falla té aquest dèfi-
cit, i hem de solucionar-ho. Va ser l’any on 
es va poder dir: estos diners són per açò, 
estos per a allò. Que per a la presentació 
hi ha cent-mil? [pessetes] Doncs no n’hi 
ha més. Comencem a treballar amb un 
pressupost real, i que en acabar l’exercici 
les xifres foren de dèficit o de superàvit, 
però reals: amb els diners en el banc, amb 
una llibreta bancària per al president... Ja 
no eren diners en la butxaca en metàl·lic 
ni en cap altre lloc», resumeix Terol.

«Pel que fa a la presentació, vàrem tindre 
una presentació molt bonica. Vàrem 
recrear la placeta de la font, vàrem tindre 
una commemoració molt important: 
la del matrimoni Montaner, per tots els 
seus sacrificis, a la dona i al marit; era un 
vint aniversari, sí, i la presentació fou molt 
emotiva... Justament l’any que jo vaig 
ser president vaig fer delegat de la Junta 
Local Fallera al fill, a Pepe Montaner, que 
precisament era la guerra que teníem en 
eixa època, l’activitat fallera. El que repre-
sentava a la falla en la junta era el que 
s’encarregava de les activitats de la falla 
per a tindre puntuació, i ell feia moltes 
coses amb els infantils de la falla, concur-
sets, excursions... I eixe any guanyàrem 
l’activitat fallera en falla gran i xicoteta». 
Aquella competició tingué en el 92 una 
de les anècdotes més recordades. «Va 
ser un any famós —explica Terol— que 
tots recorden perquè en recollir el nostre 
premi es va alçar un faller i va dir que no 
ens el donaren. Deia que no el mereixíem, 
se’l mereixia la seua falla. I la seua falla era 
Sant Jordi, i el president Bolinches que era 
el cunyat de Ramón [García, expresident 
del Raval], Bolinches. Va ser famós perquè 
una contestació seua va ser que les faves

estaven contades, i les faves, segons ell, 
no ens donàvem com a guanyadors. I ens 
vàrem fer una foto els fallers ensenyant el 
cul i dient-li: veges si les faves estan con-
tades o no. Eixa foto crec queva eixir en el 
periòdic i tot. [riu fortament]. Van ser dos 
premis forts, perquè sabíem que quant 
a falles no tenía res a fer», conta. Durant 
anys, el dirigent faller Vicent Bolinches fou 
conegut com “Vicent Faves Contades” o 
també “Vicent Deu Punts”.

Activitat fallera... I el ral·li, com no. «Home! 
El ral·li era una cosa en que posàvem molt 
d’interès. El meu germà [Jesús Terol, pos-
teriorment també president] era el que 
tenia la idea, i jo era el que la construïa. Jo 
me’n venia al casalet de vesprada i amb el 
soldador anava donant forma a les seues 
idees. Que les ales del vehicle s´havien de 
plegar, es plegaven. Que el tanc havia de 
moure la torre, doncs es movia la torre; el 
barco havia de dur veles, nosaltres a fer les 
veles. Ell era el que ho ideava; se n’anava 
al vàter a cagar i allí tenia la idea», explica 
gràficament Luís Terol.

Sobre el futur de la seua comissió, Terol 
diu que «la falla del Raval jo ara la veig 
molt bé. Clar, la perspectiva nostra és que 
no ens enrecordem de l’edat que teníem 
quan érem fallers i presidents, i resulta 
que teníem la mateixa edat que ara tenen 
ells, els que ho porten ara. Jo l’any de pre-
sident tindria 33 o 34 anys... i Javi, l’actual, 
en té 39; el meu fill, també 39. Tota aques-
ta gent té l’edat que teníem nosaltres 
quan érem els màxims responsables de la 
falla. Per tant, jo m’alegre molt que vagen 
molt bé i que la falla tinga diners. Perquè 
tindre una estabilitat econòmica és molt 
important, és el més important. Ha passat 
a ser una falla molt gran; quan vinc ací i 
veig tanta gent jo al·lucine. A tots els que 
no conec, els pregunte: qui és ton pare, 
qui es ta mare? Per què als xiquets no en 
conec a cap, conec als pares. I és que veig 
una quantitat de joventut... Això és bonic. 
En anys anteriors alguna vegada arri-
bàrem a tindre dos-cents fallerss i escaig.



destacar ells també destacàvem nosaltres. 
Ens han fet unes falles molt importants. 
Manolo [Blanco], Paco [Roca]... Sempre 
ens han donat com a artistes més del que 
ens gastàvem nosaltres amb ells; Paco 
sempre ha fet molt més del que tocava», 
recorda. 

Vicent Aznar 1999

La núvia i la mili el feren faller... I més 
endavant, president

Conta Vicent Aznar que va arribar a la falla 
del Raval «per la meua núvia, aleshores 
encara núvia, Imma Soler. Jo estava fent 
la mili [el Servei Militar] i era normal que la 
falla remetera una carteta al capità, o a qui  
manava en la caserna, li feien un rendibú 
demanant un permís especial per a un 
soldat perquè anaven a fer-lo faller d’ho-
nor... I en fi, va colar. Feren la carteta els de 
la falla del Raval i em varen donar permís 
d’una setmana, la setmana de falles. Eixe 
mateix any era fallera major la germana 
de la meua núvia i vaig estar convidat al 
sopar, i al final, amb la mili acabada em 
vaig fer ja faller. He sigut faller de manera 
intermitent; m’he borrat i apuntat de nou 
algunes vegades, em vaig apuntar de nou 
quan la meua filla fou fallera...», conta Az-
nar, que fou president només un exercici.

Aznar no té un record plenament feliç del 
seu mandat. «Va ser un any complicat; va 
ser el mateix any —explica—que va nàixer 
el meu fill, el primer, i la meua dona estava 
un poquet agobiadeta: entre ser jo presi-
dent, que no pares per casa, i ella emba-
rassada i després amb el xiquet acabat de 
nàixer... Era molt complicat», recorda. En 
la presentació tampoc ho va passar massa 
bé. «Recorde molt de la presentació, quan 
vaig anar a parlar i no ho vaig poder fer; 
se’m va fer un nus en la gola. No em va 
eixir ni una paraula, i vaig fer plorar a mig 
pavelló [les presentacions de 1998 a 2000 
es feien al pavelló poliesportiu Francisco

Però, clar, després vingué la crisis i vàrem 
baixar molt. Pero sí, m’alegre molt que 
la falla tinga tants fallers, que també és 
un problema perquè has de donar més 
servici; necessites alimentar-los i és més 
responsabilitat. Crec que tenim el futur 
garantit... Almenys, el que a mi em queda, 
bromeja. Jo ja vull jubilar-me de faller: dos 
o tres anys més i acabe. El meu germà, 
que igual s’paunta enguany, ja no és faller. 
I jo vertaderament soc el més antic de 
tota la falla. Perquè jo ja estic en el cens 
de 1972-73, i eixe any érem 22 fallers. D’eixe 
cens ja només quedava el meu germà 
i ara ja només quede jo, la resta o ja no 
estan o s’han borrat de fallers. Però amb 
el meu germà soc el més antic», subratlla 
Terol.

«Repetir de president? Hui, conforme està 
la falla, sí. Sí. Conforme estan, sí. Perquè te-
nen un bon equip», revela Terol, únic dels 
exdirigents que repetiria. «Quan jo vaig 
ser, era president i vicepresident primer, 
segon, tercer i quart. Era tresorer, secre-
tari... Antigament, un president tenia el 
50% dels càrrecs de la falla. Si no del 50%, 
quasi. És molta responsabilitat de cara a 
la falla i als fallersi falleres i has d’anar a 
tot», explica. «Però hui en dia està tot més 
ben organitzat; tens un equip darrere i a 
un li toca una cosa, a l’altre li´n toca una 
altra. Hi ha un grup de junta molt gran. 
Érem una junta de cinc, de sis... Hui en 
son 25. Jo, per exemple, m’encarregava de 
comprar la beguda, de contractar la mú-
sica... de tot. I ara això està molt repartit, 
per tant jo sí que repeteria perquè ho veig 
més còmode ser president del que ho era 
en la meua època. I pel econòmic, això 
és indiscutible, ara funciona millor. Anar 
a contractar a músics i que et demanen 
50 i dir, no; només en tinc 30. Doncs lleva 
músics o lleva actes. Ara no, ara et dema-
nen 50 i els tens i li ho pagues», assegura. 
Quant als artistes, «hem tingut molta sort 
perquè eren artistes en un moment on 
volien evolucionar, i per eixes ganes de 



Ximo Sanchis 2000, 2001 i 2002

No tot fou fàcil per al primer president 
del Raval del segle XXI

«Arribe a la falla del Raval de xicotet; tots 
els meus amics i jo érem ravalers, i des de 
molt xicotets, amb dos o tres anyets, ja 
ens apuntaren. Érem un grupet d’amics i 
de fallers des de xiquets», explica Sanchis. 
«Tinc moltes vivències dels tres anys de 
president, però al final la balança és molt 
positiva». I és que sembla que no tot va 
ser fàcil, ni molt menys. «Vaig tindre molts 
moments negatius, perquè jo em vaig tro-
bar de president en unes circumstàncies 
anòmales; jo venia de ser vicepresident 
amb Ramón García, i amb el meu antece-
sor, Vicente Aznar, que va ser president un 
any, jo també era vicepresident, i havia si-
gut cinc anys tresorer... O siga que rodatge 
dins de la junta de la falla en tenia. Però 
la presidència no és el mateix; no és el ma-
teix manar i dir que es facen les coses, que 
ser un més que treballa en equip i que 
mane un altre. I en eixa època la falla va 
canviar totalment, eren unes formes dis-
tintes. Jo puc dir que soc el primer presi-
dent de la falla del Raval del segle XXI. Per 
exemple, en el 99 recorde tota la polèmica 
que els ordinadors anaven a paralitzar-se 
[el temut Efecte 2000, una possible fallida 
informàtica mundial que després va que-
dar en no res] i a perdre tota la informació. 
També recorde que els amics estaven al 
meu costat, però que els altres em fallaren 
un poquet. Fins el segon any, que no vaig 
agafar cert rodatge com a president... I el 
tercer any em varen donar tots l’esquena. 
Calia prendre algunes mesures. Luís, que 
va ser un any president anys enrere, ja va 
prendre algunes d’eixes mesures i el varen 
dilapidar. Es que la política de la comis-
sió havia canviat completament...», deixa 
caure.

Sanchis conta algunes de les coses que 
feren del seu mandat un camí no massa 
còmode. «Tant Luís, com Vicent Aznar i 
com jo no arribàvem mai al pressupost. I 

Ballester] i és que hi havia molta tensió 
perquè jo vaig ser el president que substi-
tuïa a Ramón García, que crec que osten-
ta el rècord d’anys de president del Raval, 
i clar fer un canvi d’un estil de presidència 
a un altre, amb una persona molt més 
jove que ell... Doncs hi havia algun rifirra-
fe; bé, rifirrafe no perquè al cap i a la fi és 
una festa... Ell ja no era president, però ell 
intentava per darrere, com si diguérem... 
Jo ho faria així, jo de president feia açò, jo, 
jo...», deixa caure.

«Tornar a ser president? No, no; em sent 
un poquet major. Pense que és una cosa 
per a gent més jove. Per a gent més jove 
i amb menys obligacions», diu Aznar al 
respecte de poder repetir l’experiència. 
«Jo, ara, per les obligacions que tinc ho 
veig inviable, mentre que tornar a la 
falla, de faller... M’ho estic pensant, evi-
dentment m’ho estic pensant. Quan em 
van dir que s’apuntava molta gent i que 
anaven a fer un gran aniversari, els vaig 
dir: compteu amb mi. O siga que és una 
possibilitat que ocurrisca, sí. Quan ve 
l’estiu la cosa es gela en les falles, però allà 
pel Mig Any Faller t’entren més ganes...», 
admet. Almenys, el vincle amb la falla no 
s’ha perdut. «Estic connectat a la falla —
explica l’expresident— perquè els meus 
fills són fallers, i de fet estes falles vaig 
anar un dia al casal i em vaig sentir molt a 
gust. I enguany, no sé si per motiu del 50 
aniversari o no, s’han apuntat voran cent 
fallers diuen... Per tant, és una falla que jo 
la veig amb molta projecció de futur. A les 
proves em remitisc: sí, el cens s’ha triplicat 
respecte al de fa una anys, ahí està tot dit. 
Si li sumem els monuments que s’estan 
fent, que són iguals... Iguals no, superiors a 
allò que s’està fent, considere que l’esforç 
de la comissió és titànic, i jo el que veig és 
una gran projecció i un gran futur per al 
Raval, sí», conclou.



sempre amb falles en segona, en primera. 
Perquè la falla no donava per a més. Va 
baixar l’entrada de diners, érem menys 
gent... Tot això va influir molt. Era una 
pedra que cada vegada es feia més gran. 
S’arrossegaven els pressupostos d’un any 
per a l’altre per a tapar els deutes, deutes 
de fallers de tota la vida que no pagaven. I 
això hi havia que tallar-ho. Era incobrable. 
Luís va tractar d´esborrar-ne uns quants, 
i jo sí que vaig tallar sà i ras. En la loteria 
de Nadal, era el que se guanyava pel que 
se’ns devia i encara perdia la comissió... Tot 
això ho vàrem tallar i clar, érem els roïns», 
explica. Tot i la crisi, per altra banda, «vaig 
tindre la sort de comptar amb fallera ma-
jor i infantil els meus tres anys», subratlla 
l’expresident.

Sanchis considera que la del Raval sem-
pre ha sigut una falla referent a la ciutat. 
«De la falla del Raval es parlava en tota 
Xàtiva per la feina que feiem, pel ral·li, per 
les segones parts... Víctor Manuel [Torres, 
director de Teatre de la Lluna] ens va aju-
dar moltíssim; i dins de la falla, Montaner, 
que és tot un artista; la Perigüella, la mare, 
que era una artistassa en la seua època; 
Maribel Sisternes, Manolo Cabanes, que 
en tots els números eixia... Fins i tot jo, que 
em veig en vídeos i dic: eixe era jo? Això 
feia jo, ensenyar el cul en públic? En una 
presentació vaig fer de Perón, en el mu-
sical Evita...». Sanchis també té paraules 
per a una persona clau en la trajectòria del 
Raval, tot i no ser mai dirigent de manera 
oficial: «Al senyor Francisco Alcázar se li 
hauria de fer un monument. Eixe home, 
quan acabava l’exercici, tant si en faltaven 
20 com si en faltaven 22, tocotoc! Senyor 
Paco! Anàvem i el senyor Paco, ahí estava. 
Era un mecenes que ens cobria l’esquena, 
encara que després li ho tornàrem, que de 
vegades ja no li ho tornàvem... No teníem 
casal un any, i l’home ens prestava un 
local seu. No teníem on deixar la falla, i ell 
ens deixava un espai... Però tot això es va 
acabar. I ens veiem amb una falleta que ja

no guanya premis, que la gent va ge-
lant-se i que en la comissió ens quedem 
les quatre famílies de sempre, els Perigüe-
ll, els Sisternes... i el grup d’amics nostre. I 
clar, no hi ha via alegria», explica Sanchis 
per descriure la crisi de la falla de finals 
dels 90 i primers 2000.

Sobre la tan controvertida en ocasions 
germanor fallera i tot i què Sanchis es 
mostra crític en moltes coses del món 
faller, «entre els presidents de les diferents 
comissions he de dir que sí, que de veres 
va existir la germanor fallera. I que a mi 
em van recolzar molt presidents d’altres 
falles com Diego, de l’Espanyoleto; Julio, 
de República Argentina... Curiosament, 
un president viu un 40% de les falles en 
els actes i convocatòries de la Junta Local 
Fallera, és dir, de totes les falles, i no en 
el teu casal. I si ahí no estàs bé... Era una 
germanor molt bona entre totes les falles, 
sí», assegura.

A banda de les sempre emotives presen-
tacions, Sanchis evoca el ral·li. «Recorde 
els anys bons de nosaltres, que ja érem 
pares; pares joves. Tots amb xiquets xico-
tets i abandonàvem la família; els cotxes 
nostres no tenien res a veure en el que es 
fa ara... Nosaltres vàrem estar anys i anys 
guanyant el primer premi. I per tindre un 
cotxe així, amb un vestuari adequat, has 
d’estar setmanes i setmanes en el casalet, 
fent hores. Avions, tancs, barcos... alguns 
dels vehicles que férem no cabien per 
alguns carrers». També hi ha un exemple 
molt especial pel qual els fallers del Raval 
són recordats: la rifa del camp de futbol 
de la Murta, els diumenges que l’Olímpic 
jugava a casa. «Varen ser vora quinze anys 
venent rifa, deixant-nos de vegades el di-
nar en taula per arribar promte a la Murta. 
Guanyàvem un dineral amb eixa rifa, però 
clar era un esforç de moltes persones que 
no sé si hui la gent voldria fer-ho...».

Tornaries a repetir ara, li preguntem: «Hui 



és un luxe ser president si et rodeges, com 
Javi Santa, d’uns pilars ben forts on ca-
dascú assumeix una feina; si tens quatre 
vicepresidències i cadascuna s’encarrega 
de la seua tasca... Estem parlant de ser 
unes 30 persones treballant. Per tant, con-
sidere que és més fàcil ser hui president. 
O això crec jo; igual entraria de president 
ara i em cauria una catedral... Potser la Seu 
em cauria damunt, no sé», bromeja. «Però 
ho veig des de fòra més fàcil perquè hi ha 
molta més gent, més organitzats. I quan 
demanes alguna cosa, tens a trenta aju-
dant-te. La falla també s’ha fet molt gran. 
El futur el veig molt bo, el veig impressio-
nant: molta gent, molta joventut, molta. 
He vingut a esmorzar o a sopar un parell 
de voltes i m’he trobat amb molta gent 
que no conec. Tinc cinc nets i crec que se-
ran fallers. Però tornar a ser president? No, 
no. Em veig molt major [riu]. Això sí, em 
senc faller. I si m’apuntara algun dia, que 
ja no crec, seria al Raval», conclou.

Jesús Terol 2003-2006

Cofundador i exponent d’un tipus de 
faller «currante» que sempre està ahí

«Jo no arribe a la falla... Jo soc dels fun-
dadors! Quan jo tenia 14 anys, en el 72, 
un grup de fallers, Agustí, Sisternes... 
nosaltres, que érem dels joves, fundem la 
falla. Però no, no. És important aclarir que 
aquesta de 50 anys és la segona etapa 
de la falla del Raval, perquè Raval és molt 
més antiga que això. El que passa és que 
va estar deu o onze anys sense activitat, 
per problemes amb la Junta Local Fallera, 
per equis, i en el 72 comencem de nou», 
especifica Jesús Terol, germà de Luís, el 
president del 1992.

«El millor record que tinc és l’experiència 
en sí. Era una experiència que volia passar, 
perquè jo sempre he dit que el simple 
fet de ser president ja és tot un mèrit; ho 
faces com ho faces, si eres president, per 
a mi això ja té mèrit. Totes les falles que 
hem plantat i tots els exercicis tenen un 

mèrit. I jo, per ningun motiu en concret, 
volia tindre eixa experiència; era un mo-
ment bo per a mi, era un moment en el 
que jo podia portar-ho, tenia el saló [El Pa-
lasiet, del que fou propietari] en espera... I 
em vaig plantejar ser president dos anys, 
que després, per circumstàncies, en foren 
més. Una experiència més dins de l’expe-
riència general que es ser faller. Jo sempre 
ho he dit: per a ser president cal ser va-
lent, atrevit. Jo mai criticaré un president, 
perque només ser president ja demostra 
valentia. Perquè és un càrrec amb el que 
no guanyes res i, en canvi, et pots empor-
tar moltes garrotades», descriu Terol. «Jo 
abans de ser president ja vaig ostentar 
algunes càrrecs, algunes responsabilitats 
dins la falla. Però no massa, per què era 
una etapa de la meua vida en que jo tenia 
una projecció professional i tampoc podia 
fer massa més enllà del meu negoci», afig.

Sobre el que li espera a la comissió, Terol 
considera que «la falla del Raval sempre 
ha tingut futur perquè sempre s’ha basat, 
des dels seus orígens, en un grup molt 
compacte, de famílies de les que han eixit 
fills que han seguit endavant, que han 
continuat sent un grup molt compacte. 
I per a mi sempre ha sigut una falla molt 
homogènia. I del 50 aniversari no espere 
més que... que no ens roben quant a la fa-
lla, siga qui siga; que ens donen el que ens 
toca, que no ens roben, i que la gent s’ho 
passe bé. Tampoc fa falta molt més», deixa 
caure. Això sí, s’enfada si algú considera 
que el Raval ha sigut una comissió me-
nuda. «Menuda mai! Raval mai ha sigut 
menuda. Ha sigut mitjana o gran, però 
menuda mai. Val, perfecte, sí, este any és 
un boom amb tant de faller nou, però la 
nostra comissió xicoteta no ha sigut mai; 
sempre ha estat ahí entre les quatre o 
cinc comissions més fortes». «Raval —in-
sisteix— sempre ha estat ahí, sempre ha 
sigut una falla puntera. Puntera en tot, en 
tot. Unes vegades amb més fallers i unes 
altres amb menys, però sempre ahí. Sem-
pre ha sigut una falla important a Xàtiva. 
Es la segona falla que més primers premis



ha tingut de Xàtiva, i això està ahí. No ha 
estat mai en tercera secció, ni en segona 
crec. Només alguna vegada hem fet una 
falleta... diferent», admet.

També planta la canya quan se li nomena 
la superioritat de la falla en el ral·li o en 
les segones parts de presentació. «Buah! 
Jo vaig guanyar onze ral·lis; onze en vaig 
guanyar! —recalca— I les presentacions, 
doncs imagina’t les presentacions que 
hem fet. I les obres que feiem en les 
presentacions; no s’ho han currat, no... Jo 
he cantat, he ballat... Mare de Déu. Però, 
sincerament, no recorde cap presentació 
en especial. Vaig eixir de zíngar, vaig eixir 
en Evita... Però no jo, tots. En el Raval sem-
pre hem sigut molt artistes. Això i que no 
hem tingut vergonya de res», bromeja.

Sí que troba diferència amb les falles 
d’abans quant a la generació d’ingressos. 
«En la nostra època de més joves jo recor-
de que generàvem molts diners: fèiem ba-
rri, anàvem en motocarro venent dolços; 
les banderetes, la rifa de l’Olímpic que la 
portàrem nosaltres molts anys; venent 
loteria pels pobles, fent fallers d’honor... 
En el Raval vàrem ser els pioners en eixir a 
la Fira d’Agost, i era perquè si volíem una 
gran falla calia currar-s’ho. No era un barri 
ric, era un barri normal. Ara és tot la quota. 
Ara pagues la quota i ja eres faller, no 
necessites fer més esforç. Nosaltres feiem 
una falla de molts milions de pessetes, 
quan les pessetes eren pessetes... I això no 
es pot fer pagant una quota i au. Però bé, 
són èpoques diferents», resumeix Terol.

A la pregunta de si tornaria a ser presi-
dent, afirma amb rotunditat que no. «No, 
no. Jo he sigut de tot en esta vida: presi-
dent de les festes del Raval, president de 
l’hostaleria de Xàtiva [la patronal Adexa], 
president de la falla... És a dir, ho he provat 
ja. Ara, si em digueres una cosa nova, per 
exemple ser fallera major, doncs diria que 
sí. O millor, faller major de València.

Diria: sí. Pero tornar a ser una cosa que ja 
he sigut? No! A mi m’han demanat ser 
president d’Adexa una altra vegada i he 
dit que no. Jo ja he sigut! Les experiències 
són per a viure-les, i una vegada les has 
viscudes... [pega una forta palmada] Aire! 
El següent». I insisteix: «A veure: el teu 
marit tornaria a ser president d’una falla? 
—li pregunta a Yolanda Pérez, l’entrevis-
tadora, l’espós de la qual, Ginés Medina, 
fou president de Ferroviària, i ella contesta 
rotundament que no—. «Què conste en 
acta!», crida Terol.

David Montero Gordillo 2007

Un any només... Però un any molt in-
tens

El faller Salvador Garcia va fer que un 
xiquet de 4 anys veí seu, David, partici-
para en una Cavalcada del Ninot sense 
tindre-ho previst i s’enverinara de falles. 
Aquell faller provisional es faria fixe i, amb 
els anys, arribaria a la presidència. Només 
un exercici, el de les falles de 2007. Però 
inoblidable. David Montero Gordillo, a qui 
tots coneixen majorment pel seu segon 
cognom, destaca «la unió que hi ha entre 
els presidents; crec que és una cosa que 
des de dins de les falles no es veu molt. Hi 
ha molta unió», explica sobre el que més li 
va sorprendre del seu mandat. 

Tot i que fou només un exercici; fou molt 
intens «un any per a un president és molt: 
és anar a València, és l’entrega de premis... 
Tot, tot. És un cúmul de coses brutal», 
enumera. Els lligams fallers, tot i això, no 
es perden. «Sí, sí, les dos xiquetes meues 
ho porten en la sang. I la dona també, que 
ha sigut fallera major: en 1996, si no m’en-
ganye. Amb Ramón García de president», 
explica per a recordar que a sa casa la falla 
del Raval continua molt present.

Per fer comissió, com se sol dir, res millor 
que les convocatòries on fa falta un



grapat de fallers. «Tots els concursos, les 
presentacions, el de ral·li, les cavalcades... 
són actes molt bons per a fer que la falla 
estiga unida. De la presentació destaque, 
especialment, la segona part. En el tema 
de primera part sempre hem funcionat 
normal, però en les segones parts sem-
pre hem buscat el primer premi. I això 
es pot aconseguir amb tots els xiquets i 
xiquetes assajant, estant els majors amb 
ells. Tota una unió. Tots els dies durant 
tres mesos estem algú al casal, assajant, 
estudiant l’obra. El meu any férem El Rey 
León, primer premi per cert. Va ser una 
segona part sonada, molt impactant. Era 
el boom quan estava fent-se a Madrid, 
que encara està hui en dia, i va ser un 
espectacle que de tan bé que va quedar 
vàrem tornar a fer-lo; el vàrem repetir 
un dia més fòra de falles per a recaptar 
diners», explica amb orgull Montero.

Sobre plantejar-se ser president de nou 
alguna vegada, es mostra dubtós inicial-
ment. Però en seguida és molt clar: «Qui-
na pregunta m’acabes de fer! Si és pel 
gust de ser president, sí. Si és pel treball 
actual meu i per les obligacions perso-
nals, no. És per falta de temps, res més», 
tanca. «El futur de la falla del Raval? A 
tope. Estan treballant impressionantment 
el president i el seu equip. La falla la veus 
cada vegada amb més alegria; s’apunten 
més fallers, i veus un ambient brutal, sí. 
Espere que el 50 aniversari siga un any es-
pecial, que siga un despegament emocio-
nal i que il·lusió no ens falte. Després de, 
amb totes les paraules, el robatori de l’any 
passat, esperem que enguany no siga així 
i que ens emportem, sempre que siga 
legal i just, el primer premi», sentència.

Rafael Santamargarita 2008, 2009 i 2010

El rtime de la presidència és massa per 
a la carabassa...

Rafael Santamargarita té l’estranya sensa-
ció d’haver deixat de ser president fa més 
de deu anys i, alhora, sentir-se encara hui 

un poc president. La raó? Que el seu fill, 
Javier Santamargarita, és l’actual màxim 
mandatari. I ho és des de fa ja vora deu 
anys. És indiscutible que una part de la 
gestió li la consulten encara, tan el fill com 
la resta de fallers. Però de tornar a ser pre-
sident ell, ni hablar.

«Tornaria a repetir l’experiència de ser 
president, em preguntes? Ara, ja no. En 
este moment, no. M’ho he passat bé, molt 
bé, sent president. Però crec que són 
èpoques que passen i ara li toca a altra 
gent més jove. Perquè jo de president 
he fet unes coses... He arribat a acabar 
de treballar i empalmar amb una acti-
vitat sense descansar... Això jo ja no puc 
portar-ho. Ara és la gent jove la que ha de 
dur-ho endavant. Damunt, el meu cas ja 
sabeu: el meu fill és el president. Home, 
recorde que quan jo era president es va 
convertir en una cosa fixa sopar tots els 
presidents els divendres, cada setmana 
en un casalet; presidents i falleres majors. 
I d’ahí, al Rompeolas [conegut pub de 
l’avinguda Selgas de Xàtiva molt freqüen-
tat pels fallers]. I jo, moltes vegades, d’ahí a 
treballar directament. Tots els presidents 
eren estudiants! Però jo, a treballar! Al peu 
del canó», recorda Santa, com es conegut 
tan ell com el fill.

«El futur de la falla el veig molt bé per-
què hi ha gent que té moltes idees i no 
és perquè siga el meu fill, que porta ja 
nou o deu anys de president, però s’ha 
notat molt. A ell li agrada molt la falla, viu 
per a les falles... I és dels que pensa que 
el monument és el més important, que 
fa falla: tindre un bon monument, que la 
gent vinga a veure-ho... En aquest cin-
quantè aniversari m’agradaria que ens ho 
emportàrem tot! [riu]. Home, falla hi ha. 
Però ja no depèn de nosaltres. Que l’any 
passat ens van fotre? Enguany, més falla 
encara. Quan estiga montada diran: hòstia 
el que han montat!», anuncia. Queda Rafa 
Santa en la falla per a temps?, li pregun-
tem. «Fins la mort! [riu] I més ara que tinc 
una neteta també, que si no passa res serà



fallera, fallera», vaticina.

Jaume Llorens 2011, 2012 i 2013

De president se’n va anar... que de se-
cretari es va quedar

Semblava predestinat. «Quan era xico-
tet, vivia a València i al tornar als 9 anys a 
Xàtiva recorde que la falla del Raval estava 
al seu apogeu, me’n recorde tot i ser jo tan 
xicotet de la falla del moro i la dels tuli-
pans [1986 i 1987, primers premis conse-
cutius de les falles de Xàtiva] i li deia a ma 
mare que volia ser faller d’eixa falla, seria 
sobre el 86, 87 crec... I em vaig apuntar». 
Ahí comença el Jaume Llorens faller, que 
anys després seria el Jaume Llorens presi-
dent. I el Jaume Llorens etern secretari.

«Abans de ser president —explica— 
vaig tindre algun càrrec en la falla, però 
fou en 2011 quan em vaig llançar. Un amic 
meu era president de falla en Dénia, em 
va picar... Em vaig tirar al bou. Vaig ser pre-
sident fins al 2013 i hui encara soc secre-
tari; el secretari més vell de totes les falles 
de Xàtiva. No el més vell —acalreix, amb 
risa— el més longeu».

«El millor record que tinc de la falla és la 
baixada per les escales de l’Ajuntament de 
Xàtiva, però no l’any que vàrem guanyar 
coses si no l’any que no vàrem guanyar 
res», deixa caure. «Eixe dia, el dels premis, 
de casa al casal, passe per davant de la 
falla, em pare davant del monument, i 
era de veres que estava molt mal acaba-
da; era una falla que per circumstàncies 
doncs estava mal. Vaig arribar al casal mig 
plorant, i quan anàvem cap a l’ajunta-
ment, al lliurament de premis, tots sabíem 
que no anàvem a recollir res eixe any», 
conta. «Després dels premis baixàrem 
per l’escala amb els dos banderins de la 
classificació de la falla només, i resulta que 
els fallers m’esperaven davant de l’ajunta-
ment com si fora un heroi. És el record 

més bo que tinc de la comissió i dels 
meus anys de presidència».

Llorens va tastar en casa, és a dir en la 
comissió, les dificultats de trobar falleres 
tan freqüent a Xàtiva. «El primer any tin-
gué major i infantil, el segon any ni major 
ni infantil, cap fallera; i el tercer, només 
major», explica. Respecte de la possibilitat 
de tornar a la presidència, no dubta: «No. 
Però no per com estan les falles, sinó sim-
plement perquè jo ja no tinc el temps que 
tenia. I ser president és estar en tots els 
llocs i fer molta feina; moltes vegades si no 
està el president, la gent no mou... I no per 
què no m’agrade —dubta— però no, jo 
ja no dispose d’eixe temps en esta època 
diferent de la meua vida», sentència.

«A la falla del Raval —diu— li veig un futur 
bo, hi ha molt bona gent. Ara s’han apun-
tat nous fallers i falleres, en algun mo-
ment donat baixarem també perquè això 
va a onades i ara estem en una onada de 
pujada. Però crec que l’essència de la falla 
es manté, és una comissió bona i amb 
ganes de fer feina. Jo recorde que en 2011 
quan vaig agafar la presidència es va pro-
duir un canvi generacional. Encara queda-
ven molts fallers majors, dels d’abans, que 
m’ajudaven... Però després vàrem tindre 
moments d´esborrar-se molta gent i jo 
pensava: on m’agafe? Arribàrem a ser 
unas 120 fallers com a molt entre grans i 
xicotets, i hui en dia som uns 330 fallers. 
Hem triplicat», proclama Llorens.

En el seu mandat de tres anys complets, 
Llorens va confiar sempre en els matei-
xos artistes. «Vaig tindre a Paco Roca en 
la gran els tres anys, guanyant un primer 
premi de la secció primera un d’eixos tres 
anys. I en infantil a Xavi Ureña, crec recor-
dar que els tres anys també...». Però té un 
especial record per a les presentacions, 
eixes segones parts en que Raval era el 
rival a batre sempre. «En presentacions —
evoca l’expresident—hem fet coses molt



grans, jo recorde ja de xicotets espectacles 
en l’antic cinema Avenida, com La botiga 
dels Horrors; en l’Alan Bon... Eren presen-
tacions espectaculars. Jo, des de ben xico-
tet, vaig començar a actuar en quasi totes, 
he participat molt. I les recorde molt bé 
perquè en quasi totes he eixit», assegura.

Javier Santamargarita 2014 a 2023 i...

El dirigent amb el qual el Raval torna a 
fer-se amb el màxim banderí

«Jo soc de la falla del Raval des de que 
vaig nàixer; vaig nàixer i els meus pares 
em van apuntar a la falla, que eren fallers 
molts anys». Javi Santa, president i fill d’ex-
president. Sempre del Raval.

Un record de president que el va mar-
car fou la victòria en la competició local, 
després de més de 30 anys. «Està clar que 
el 2018, l’any que guanyàrem el primer 
premi que anàvem buscant des de feia 
tants anys, va ser una cosa molt gran», 
admet. «Molts de la meva edat sentíem 
parlar dels primers premis de la falla del 
Raval, però feia tant de temps que ningú 
ho havia viscut directament. Viure això 
i damunt com a  president, va ser molt 
emotiu. Eixe any va ser una festa sense 
privar-se de res, per què veníem de molts 
anys sense el primer premi i ho perse-
guíem des de feia uns quants anys ja», 
destaca.

«El futur de la falla el veig bé... Si la gent 
continua com ara, bé. Però també veig 
que fa falta millorar alguna coseta, perquè 
des de 2013, 2014 som quasi la mateixa 
gent amb poques incorporacions noves; 
molt vàlides totes les persones que estan, 
però vulgues que no ser tant de temps 
quasi la mateixa gent... Vols cada any un 
poquet més que l’anterior, i la gent la ca-
rregues massa de feina i algun dels anys 
tot i que continuen, és normal que no tin-
guen tantes ganes», explica Santamarga-
rita per definir que, al si d’una comissió, el

cansament és una cosa normal. «Per això 
dic —continua explicant—que els dos 
anys de pandèmia han sigut molt durs, la 
gent ha estat molt apagada i li ha costat 
tornar a enganxar-se a la falla. Però pel 
que fa a la gent jove que ve darrere i en el 
tema econòmic, a la falla del Raval li espe-
ra un bon futur i anys molt bons», vaticina.

Santa explica que «hi ha hagut anys molt 
bons de la falla que no he viscut per edat, 
però pel que em conta la gent i pel que 
sé pels meus pares, ha sigut una comissió 
molt activa i una referència en presenta-
cions i en ral·li. De les presentacions tinc 
més records, perquè tot i ser un xiquet, 
en casa es vivia molt. I tots hem participat 
en els teatres, i quan no es feia encara 
concurs de segones parts, Raval fou pio-
nera en els musicals, si no m’equivoque 
en l’any 1990... Sense premi encara, que 
fou el 91. El 1990 férem Evita. I des d’eixe 
any, moltes: Annie, La planta dels horrors, 
Grease... La gent tenia ganes de veure la 
presentació del Raval pels seus teatres 
i els seus finals de festa. Per a una falla, 
sense cap professional, tot amateur, eren 
una passada de presentacions», recalca 
el president. Per afegir que «en el tema 
de les presentacions hem canviat un poc. 
Els últims anys la gent de que disposà-
vem abans ara jo no és igual, ara tota la 
gent treballa i no és fàcil que tinguen eixa 
dedicació, Aquelles posades en escena 
són molt costoses quant a assajos i en allò 
econòmic. I ara mateix ens hem dedicat 
un poc més a les primeres parts, que és 
més curt i costa menys temps. Es neces-
sita menys gent per a portar-ho a terme. 
I les últimes segones parts ens havien 
reportat poc benefici per a tant d’esforç; 
és només una satisfacció personal però el 
benefici econòmic ja no era important ni 
hem arribat a guanyar diners tot i repe-
tir-les algunes. Per exemple, l’any de La 
Bella i la Bèstia, que és l’última gran se-
gona part que hem fet, crec recordar que 
ens va costar 8.000 euros de produir. Jo 
preferisc d’eixos 8.000 destinar 2.000 a



un bon a propòsit i la resta al monument, 
que no a una segona part», detalla l’actual 
dirigent del Raval.

Del 50 aniversari, «la meua aspiració és 
el monument; hem fet una gran aposta 
i crec que l’aniversari ho demana que 
siga així. I en quant al tema de projectes, 
estem encaminats a fer coses interessants 
que seran pioneres. Intentem fer un bon 
paper en alguns concursos on sabem que 
no anem a guanyar pero sí què volem fer 
un bon paper», anuncia.

Però la desbordant alegria de 2018 fou 
una decepció brutal en 2021, quan la falla 
del Raval tenia un primer premi «cantat», 
segons el veredicte del carrer. «El que vaig 
sentir el dia dels premis va ser, va ser... No 
trobe la paraula. Sobre tot, decepció», es 
confessa el president. «Havíem fet una 
gran aposta i després de l’any anterior, 
que també ens quedàrem amb un sabor 
agredolç, va ser una aposta personal 
buscar una falla encara més gran. La sa-
tisfacció que em queda —afig— és que la 
gent, el carrer, diu que era millor la falla la 
del Raval. Amb això ens quedem, però, sí; 
una decepció molt gran perquè crec que 
teníem el millor monument i si el jurat no 
va saber interpretar-ho així o no sé el que 
se’ls va passar pel cap eixe dia... Mentre 
que el primer premi d’especial d’infantil va 
ser tot el contrari, ja que era més ines-
perat. El pitjor de tot —subratlla Santa-
margarita— és que no guanyar el primer 
premi va eclipsar tota la resta. Si hague-
rem guanyat el primer premi de falla gran 
haguera sigut el millor any de la comissió 
perquè guanyàrem cavalcada, que no 
s’havia guanyat mai, les dues; guanyàrem 
en carrosses, i tot eixe gran any amb la 
falla infantil també guanyadora, va quedar 
eclipsat. Has guanyat la falla infantil, cosa 
que no passava des de 1988 crec, i jo no 
ho vaig disfrutar com s’hauria d’haver dis-
frutat. En el 2018 ho disfrutàrem molt, i la 
comissió infantil mereixia que els férem

 més cas; els xiquets i les xiquetes no es 
mereixien que la comissió estigués tan 
decaiguda. No els vàrem fer el cas que 
tocava», es lamenta el màxim mandatari 
un any després.

Respecte del seu futur, assegura que «ja 
fa temps que vinc dient que després de 
l’aniversari em retire... Però sempre dic 
també que mentre tinga el suport de la 
gent, i de la meua parella sobretot, sem-
pre intentaré continuar o plantejar-me 
seguir un poc més. Si veig que la gent 
està més decaiguda i note que fa falta un 
canvi d’aires o que entre gent nova, jo em 
faré a un costat. De moment, com no és el 
cas, si la gent continua com ara seguirem 
donant un poc de guerra... », vaticina.

Dinar de Presidents 50 aniversari
 a gener del 2023.






































































































































































