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Un any més —i ja en van tres— arriba la Festa de les
Lletres Falleres, una celebració amb què volem tancar
l’exercici faller i reconéixer el treball que amb tant
d’esforç duen a terme les comissions de falla per a fer
dels seus llibrets uns productes editorials que recullen la
creativitat literària i plàstica de la festa fallera. Perquè
els llibrets són cultura en valencià, cultura valenciana.
Són poesia satírica i lírica, monografies fonamentals
sobre temes diversos, expressió artística. A la ciutat
de València i en altres comarques de la nostra terra: a
Gandia, a Xàtiva, a Borriana, a Alzira, a Sueca, a Sagunt, a
Torrent... vertebrant territori. Les falles són societat civil
i, per això, els llibrets són expressió de societat civil: un
patrimoni de tots i de totes, i una esperança per al futur.
En esta tercera edició de la Festa de les Lletres Falleres,
l’Associació d’Estudis Fallers, les comissions falleres La
Malva d’Alzira, El Mocador de Sagunt i Na Jordana de
València, l’Associació Cultural Premi Iaraní, la Federació
de Falles de Gandia, l’associació Amics del Mestre
Ortifus i la plataforma Malalt de Falles, reiteren el
seu compromís amb la literatura en valencià i amb els
llibrets de falla com un instrument d’expressió de la
cultura popular i un element patrimonial més de la festa.
I ho fem amb una festa literària, perquè, com deia el
poeta Vicent Andrés Estellés, les Falles són el goig de
la paraula i on tots ens assentem a la mateixa taula.
Una festa que tornarà a aplegar comissions, autors i
coŀlaboradors al voltant d’un objectiu comú: la promoció
dels llibrets de falla com una valuosa manifestació
literària, lingüística i artística, reflex d’una sociabilitat
festiva diversa i plural.

CONVOCA
PATROCINEN

Premi Enric Soler i Godes
al millor article d’un llibret de falla
de la comarca de l’Horta
Des de fa uns anys, els llibrets de falla han obert les seues
planes per acollir articles diversos que contribuïxen a la
creació i la reflexió al voltant de la festa de les Falles.
Amb este objectiu, confluïxen l’esforç editorial que
duen a terme les comissions de falla i la participació de
coŀlaboradors individuals. Amb la voluntat de distingir
este treball conjunt es convoca el Premi Soler i Godes,
que du el nom del president fundador de l’Associació
d’Estudis Fallers i destacat estudiós de la festa fallera.
Article guanyador
«Continua havent-hi censura en les Falles?», de Joaquim
Requena, publicat en el llibret de la Falla Ramón y Cajal
de Torrent (l’Horta).
Articles finalistes
«Gastronomia raonable», d’Enrique Navarro Martí,
publicat en el llibret de la Falla Avinguda de Torrent
(l’Horta).
«Foc de glaç», del Coŀlectiu Sinià, publicat en el llibret
de la Falla Falla Sant Vicent-Empar Iturbi de València
(l’Horta).

Continua havent-hi censura en les Falles?
Joaquim Requena Piles
Les falles durant molts anys han estat en el punt de mira de la censura. Una censura persecutòria
i maligna que ha volgut acabar amb l’objectiu fonamental de les falles, com és la crítica i denúncia
de tot allò que s’ha considerat injust i nefast per a la societat o simplement buscant un somriure a
partir de personatges populars sense cap ànim d’ofensa. He dit bé, ha volgut acabar, perquè de fet no
ho aconseguit quasi mai. Si la censura era contra alguna escena o ninot, es llevava quan convenia i es
tornava a posar quan ja havia passat el perill, i si la censura era contra els cartellets que contenia el
monument, no es coŀlocaven. Els mateixos fallers s’encarregaven d’emprar una de les ferramentes
més enriquidores que sempre hem tingut, com és la parla, i feien que el missatge censurat fóra més
comentat i divulgat que tots els restants.
El cas és que hui en dia tot este assumpte es comenta com una pura anècdota, que fins i tot provoca
somriures i comentaris burlescos, però, certament, els que ho han viscut en el seu moment hauran
experimentat una sensació d’impotència i falta de llibertat que seria molt difícil d’explicar i entendre.
I ara, ben entrats en el segle xxi , pensem que ja no hi ha censura en les falles? Que ja podem actuar
amb tota llibertat per a fer i desfer en el món de les Falles i gaudir de la festa en totes les seues
dimensions? És evident que la majoria dirà que sí, que aquella etapa no té res a veure amb la que
estem vivint actualment. I fins i tot hi haurà gent que preguntarà per què estem parlant de censura si
es veuen coses molt atrevides en els monuments fallers que no s’hi havien vist fins ara.
Evidentment, hi ha raons per a pensar així, però, si analitzem amb deteniment i reflexionem
profundament sobre la realitat de les falles en l’any present, podrem trobar-nos situacions que fan
pensar que en el món faller continua havent-hi censura. És possible que esta no vaja referida al
mateix monument faller o a la crítica que conté. Però n’hi ha encara.
No seria just pensar que totes les autoritats i càrrecs públics d’anys arrere eren uns irresponsables
empedreïts, però el canvi que ens ha tocat viure en estos últims anys ens fa pensar que sí que ho
eren. Les limitacions que ens han imposat en la qüestió dels focs d’artifici, amb normatives i més
normatives, és un exemple clar d’este pensament. No discutirem sobre la seguretat ciutadana. Cap
festa mereix ni un sol cas d’accident i molt menys, que alguna persona resulte danyada, però hi
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ha valors com el respecte, la tolerància i la comprensió, que es podien haver tingut en compte a
l’hora de redactar les noves legislacions, buscant alternatives concretes que ens facen esborrar de la
nostra ment sensacions de prohibició, persecució i censura, provocades per les decisions dels governs
actuals. Resulta inquietant i més que preocupant, la responsabilitat que dia a dia van adquirint
els mateixos presidents. Les notícies referents a assumptes judicials, on els protagonistes són els
presidents de falla, ens semblen injustes i gens respectuoses per a unes persones que, per valentia i
amor a la festa, es posen davant un coŀlectiu de fallers i falleres que només desitgen que un barri del
seu poble o ciutat puga gaudir de les falles, com a símbol de festa i tradició.
Però n’hi ha més. Els casals fallers són un altre exemple de falta de sensibilitat de les autoritats pel
que fa al món faller. Per què els ajuntaments no poden oferir tots els seus servicis municipals per a
adequar els casals a la normativa vigent? No es pretén canviar el casal per un palau. No és l’objectiu,
aconseguir un casal de cinc estrelles. El que els fallers volen és un local digne per a fer vida fallera i
treballar cada dia pel bé de la festa. Moltes vegades, es fan reformes, que no aconsegueixen abastar
totes les exigències que marca la llei, altres vegades, es fan obres que superen de molt els mínims
requerits, i en tot cas, per falta d’acompanyament i assessorament que caldria vindre del mateix
ajuntament, les comissions s’enfronten a uns pagaments que sempre perjudiquen la festa, perquè
quasi tot el volum del pressupost va a parar a les reformes del casal.
Més d’un preguntarà on està la censura en este cas. Efectivament, mirant-ho des d’eixe angle cal
pensar que no n’hi ha, però, d’alguna forma, no facilitar la iniciativa de la reforma del casal segons
marca la llei ni donar-hi suport, sí que es pot interpretar com un obstacle o «censura» a la voluntat
de la comissió de tindre un casal dins la legalitat vigent.
Sempre que parlem de censura, tenim el que la pateix i l’autoritat que la imposa segons marca la
llei. Però, en la censura que volem presentar a continuació, les dos parts són les mateixes. Açò pot
resultar una mica confús, però té la seua explicació: quan parlem de falles, parlem de treball i de
festa. El treball està garantit per l’esforç i la generositat dels fallers i les falleres que, emprant
hores de descans i oci, fan possible que les Falles siguen protagonistes quasi tots els dies de l’any i
no sols els quatre que tenen en ment els que no coneixen en profunditat esta festa tan singular. Però
què passa amb la festa? Realment, la potenciem en el seu màxim esplendor? La vivim els fallers com
mereixem? Gaudim de les Falles sense inquietuds, sense patiment? És clar que no!

/8/

I qui són els responsables de esta situació? Evidentment, nosaltres mateixos, tots els fallers que de
forma involuntària, estem «censurant» el dret a una diversió que mereixem sens dubte. I com ho fem?
Molt fàcilment, posant normes i més normes a totes les activitats que programem. Cada any apareixen
noves normes, i què significa açò? Falta de llibertat. Impossibilitat de fer el que es vulga sense perdre
l’opció de competir. Els fallers ens caracteritzem per la capacitat de creació i l’esperit d’iniciativa,
i cada vegada tenim menys opcions per a manifestar-ho. I és que a poc a poc tots els concursos
estan dirigits i manipulats de tal forma que no es pot aportar res de nou i precisament minva eixa
creativitat de la qual parlàvem. Però no acaba ací la censura a la llibertat que tant hem reclamat i
reclamem. Perquè l’apartat de les penalitzacions, de les sancions o de les desqualificacions, és un
maldecap tan present en tot el que fem, que no ens dóna temps a gaudir dels actes que preparem amb
tant de treball i sacrifici. Quina pena!
Els jurats són o cal que siguen persones qualificades en la matèria de la qual tracta cada tipus de
concurs. No necessiten tanta normativa. Estem, fins i tot, censurant la tasca dels mateixos jurats.
Deixem que ells valoren cada participació i atorguen els premis de la forma que creguen que és la
millor. Moltes vegades, i estem convençuts d’açò, els jurats han dictaminat segons els seues criteris i
no han fet massa cas de les regles indicades pels organitzadors, perquè ells són els que han de prendre
la iniciativa i en ells està la responsabilitat de fer justícia en l’adjudicació dels premis corresponents.
I on ens porta tanta reglamentació? A un altre tipus de censura. Una censura a les bones relacions
entre les diferents comissions, que, com a conseqüència de tantes condicions, poden cometre
més d’un error i, per la sanció que poden rebre, provoca entre estes una quimera i un sentiment
de venjança que evidentment no facilita l’esperit de germanor i bones relacions que persegueix la
festa de les Falles. Respecte i tolerància; quines paraules més boniques! Apliquem-nos-les en tots
nosaltres i d’esta forma estarem censurat la desconfiança, els mals rotllos i la falta d’estima entre
totes les comissions falleres. Reivindiquem la llibertat i el bon gust en totes les nostres actuacions i
no permetrem que ens tallen la creativitat i el goig de participar-hi. Que el temor no siga la constant
en tot el que fem, sinó tot el contrari. Treballem tot el que calga, però arrepleguem el premi de la
diversió, que les Falles són festa i els fallers també la necessitem. No la censurem, per favor! Que no
mai més puguem dir que per culpa dels fallers, en les Falles continua havent-hi CENSURA!
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CONVOCA
PATROCINEN

Premi Malva Alzira
al millor poema satíric
d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana
El Premi Malva Alzira busca potenciar una major presència
de la poesia satírica, de llarga tradició històrica i popular
entre els valencians, en els llibres de les comissions
falleres, ja que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes
que han estat sempre associats al món de les Falles. Així,
es pretén evitar la progressiva desaparició, en els últims
anys, de les explicacions en vers del monument faller o
d’aquells poemes solts que fan un repàs en clau d’humor
de totes aquelles notícies, successos i fets ocorreguts als
nostres pobles o al món que ens envolta.
Poema guanyador
«Plany», José Antonio Martínez Giner, publicat en el
llibret de la Falla Cambro de Tavernes de la Valldigna (la
Safor).
Poemes finalistes
«Abracadabra», d’Antoni Lluís Martínez Furió i Enric
Xavier Ferrús Fayos, publicat en el llibret de la Falla
Avinguda de Josep Pau d’Alzira (la Ribera Alta).
«La desfeta de València», de Salvador Bolufer Femenia,
publicat en el llibret de la Falla Avinguda de BurjassotJoaquim Ballester-Reus de València (l’Horta).

Plany
José Antonio Martínez Giner
Sempre t’estaré agraït
quan a tots els valencians
ens vas intentar protegir
quan el metro es va estavellar,
i per a no fer-nos patir
vas decidir no contar
res d’aquells que van tenir
culpa del que va passar!

En temps de Mariacastanya,
allà pel huitanta-nou,
per ofrenar glòries a Espanya
naixies tu, Canal Nou.
Els polítics dirigents
mai no t’han utilitzat,
ni t’han ferit els sentiments,
per fer-se publicitat;
sinó més concretament
com a senyal d’identitat.
Has sigut tota la història
tan pública i tan plural,
que et guardaré a la memòria
per la teua parcialitat.

Fins que un dia el president
malalt de «fabra» increïble
tancà unilateralment
nostra tele «insostenible»!
Ell que havia sostingut
un aeroport sense avions,
i també la fórmula u
diguent: «Açò ho pague jo!».

Vas encetar un procés
per a la normalització,
i en castellà, de John Wayne,
feies la programació.

Aquell dia tan llunyà
en què Paco Telefunken
va enviar a fer la mà
al govern i a més d’un jutge,
el meu avi que plorava
com si fos l’avemaria
davant teu em preguntava:
«On fan ara L’Alqueria?».

Quanta gràcia que tenies
per amagar veritats,
i mostrar-nos tots els dies
un país idealitzat:
nostra Ciutat de les Arts,
nostra immensa Terra Mítica,
dos projectes tan barats
que no mereixien crítica.
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CONVOCA

Premis Mocador i Emili Llueca
al millor assaig sobre Falles i cultura popular
d’un llibret de falla

PATROCINEN

Des de l’any 2010 es convoquen estos premis al millor
assaig sobre Falles i cultura popular valenciana publicat
en un llibret de falla. El Premi Mocador té com a àmbit
la Comunitat Valenciana, mentre que el millor article
publicat per una falla del Camp de Morvedre rep el Premi
Emili Llueca, en record de l’historiador i cronista morvedrí.
L’objectiu és reconéixer l’esforç que fan les comissions
falleres en els llibrets, publicant-los com a vehicle de
comunicació amb la resta del món promocionant l’ús del
valencià.

Assaig guanyador del Premi Mocador
«La religió al programa de festejos faller», de Rafa
Tortosa, publicat en el llibret de la Falla Juan Ramón
Jiménez de Xàtiva (la Costera).
Assajos finalistes
«Sobre els escuts fallers», de José Luis Torres, publicat
en el llibret de la Falla La Vall d’Albaida-La Canal de
Navarrés de València (l’Horta).
«Fogatas d’Almansa, falles per treball», de Juanjo
Medina, publicat en el llibret de la Falla Comte de
Salvatierra-Ciril Amorós de València (l’Horta).

Assaig guanyador del Premi Emili Llueca
«Falles i Fogueres, el pròleg i l’epíleg», de de Juan Carlos
Vizcaíno, publicat en el llibret de la Falla La Victòria (el
Camp de Morverdre).
Assajos finalistes
«La saguntina», d’Amadeo Ribelles, publicat en el llibret
de la Falla El Tabalet de Sagunt (el Camp de Morverdre).
«Cultura viva», d’Albert Vidal, publicat en el llibret de la
Falla El Tabalet de Sagunt (el Camp de Morverdre).
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La religió en el programa de festejos faller
Rafa Tortosa
Sobrada razón tienes o buen Christiano para llenarte de tristeza quando notas en nuestras calles y plazas tantas Piras quantos
son los Figurones que en este día se te presentan ridículamente vestidos, entreteniendo a la mayor parte del Pueblo con sumo
olvido de nuestras obligaciones, con tal abandono de las familias y con la pérdida notable de jornales. ¿Si querrá mirarse esta
costumbre como pasatiempo sensillo e indiferente o querrán los Espectadores encender sus afectos en obsequio del Santo
Patriarca al paso que las llamas de las hogueras van tomando mayor pábulo, creciendo más sus ardores? Pero ¡ah! la lástima
es que no pensando en lo primero ni practicando lo segundo, la confusión y bullicio ocasionan a ambos sexos el desenfreno
cruel de las pasiones, cuyas resultas con harto dolor son llorados. Pero desamparemos las calles y entrémonos en las casas de
muchos cristianos que dicen ser finos amantes de JOSEF y veremos no sin sentimiento cerrar las puertas en este día al ayuno,
despedir de las mesas la templanza y sobriedad, arrojar de las salas y retretes la contemplación y modestia y finalmente dar
paso franco a todo género de pasatiempo.1¡

Iniciem aquest estudi amb la resposta del pare Manuel Traglia, qui signa sota el pseudònim El Amante
de la Verdad, davant la petició del director del Diario de Valencia perquè conteste una carta lliurada
en la redacció per un tal Bonifacio Cristiano.
Aquest text, uns dels primers documents que ens citen la celebració de les Falles, ens serveix de
punt de partida del nostre estudi, que pretén veure l’índex de religiositat de les nostres Falles, tant
des d’una perspectiva històrica com actual, factor que podem trobar en els actes programats. I amb
la contestació del pare carmelita, extraiem com és l’acte de la cremà de les falles —en aquest cas
simples fogueres amb ninots vestits—, un primitiu acte que ja en un primer moment res té a veure
amb una mostra de cultisme i espiritualitat que puga tindre qualsevol mostra religiosa organitzada
en honor de sant Josep. Cal concloure, respecte a aquest fet, que «entre el patronazgo josefino que
evocan y las manifestaciones que se practican existen relaciones antagónicas» (Ariño,1990b: 73).
Ningú posa en dubte que les falles estan vinculades a la festa de sant Josep. Tots els documents
trobats sobre la celebració de les falles als nostres carrers ho confirmen. Les falles, amb les inicials
fogueres, són considerades com un foc jubilar, que anuncia i prepara una festivitat, en aquest cas la
del patriarca de l’Església Catòlica, igual que altres focs que trobem al llarg de les terres valencianes
com ara per sant Vicent Ferrer a Agullent, la Mare de Déu de Gràcia a Biar, sant Antoni Abat a Canals
o la Mare de Déu del Carme a la Iessa, entre d’altres. Aquestes fogueres cristianitzades provenen de
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festes paganes anomenades saturnals en les quals es commemorava el canvi d’estació i que tenen a
veure també amb el cicle agrari. El ritu faller prové d’un moment estacional concret emmarcat en el
període en què acaba l’hivern i comença la primavera. Aquest ritual d’encendre fogueres, certs dies a
l’any, és una pràctica antiga molt estesa per tota Europa.
El foc màgic de les falles s’esdevé, inicialment, la vespra de sant Josep. La preparació de la foguera,
així com totes les activitats que l’envolten (com puga ser el sopar, el ball i el sarau), són considerades
com un acte preparatori. I de fet, tal com hem iniciat el treball, res tenen a veure amb les activitats de
la diada de sant Josep, jornada on s’esdevenen els actes religiosos com misses, rosaris i processons,
a més de dinars i convidades en honor dels Joseps i Josefines que ja abundaven en terres valencianes.
Aquesta proliferació de l’onomàstica josefina ens fa reflexionar sobre el fet que la celebració del sant
és important, i en conseqüència, la celebració de les Falles, per la seua vinculació.
Una de les altres qüestions referents que posa en dubte la religiositat de les Falles és que es produeix
en temps de quaresma, dies reservats al rigor penitencial, de dejuni i d’abstinència. Les Falles «no
solo no expresan fervor religioso, sino que distraen del mismo e interrumpen el espíritu penitencial
de la Cuaresma» (Ariño ,1990b: 73).
Certament trobem pocs documents on l’Església critique les Falles com una interrupció del temps
quaresmal per part de la les persones creients. La més significativa es produeix a mitjans dels anys
cinquanta de la passada centúria, on l’arquebisbe Marcelino Olaechea mostra la seua preocupació, inclús
rebuig, per l’esdevinença de les falles en temps de quaresma. El 1957 li exposa a l’alcalde que no autoritze
els paradors perquè són de frivolitat i d’immoralitat, o inclús l’any 1958 insinua que no autoritzarà un
altre any l’Ofrena de Flors si coincideix en temps quaresmal. L’arquebisbe va arribar a proposar traslladar
les festes a començaments de maig, coincidint amb la festa de sant Josep Obrer, amb l’argument que el
clima és més sec i segur. Les reaccions dels fallers van ser immediates i queda en la memòria la famosa
frase «Marcelino el tombolero, ya no quiere ser fallero». L’Ajuntament prengué la decisió de deixar la
festa de les Falles igual que s’estava fent els darrers anys i en les mateixes dades (Pérez Puche,1978: 170).
D’altra banda, les Falles, dins de la seua evolució cap a una festa gran, com la coneixem actualment,
assumiran amb el temps termes propis com la plantà i la cremà. En el seu origen, el festeig és
anomenat «les falles de la vespra de sant Josep», referència que amb possibles variacions recullen
tots els textos. Un document de 1784 ens diu que «[...] con motivo de la pràctica que se observa en
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la noche víspera del Sr. San Joseph en las Plazas y Calles desta Ciudad por algunos vecinos haciendo
fallas a las fronteras de las casas...». 2
Interessant també és l’article «Costumbres valencianas», de Francisco Arolas, on es consideren les
Falles com una festa pròpia:
El tío Vivo podrá ser una notabilidad en la corte, con sus columpios y su música, pero no borrará este los recuerdos que en la
Ciudad del Cid ha dejado la música dels oliers, cuyos últimos restos vemos todavía de vez en cuando detrás de la procesión, en
una fiesta de calle. Los coches y los ómnibus en nada se asemejan a la tan económica como poco elegante tartana de alquiles
y els miracles del pare sent Vicent Ferrer, la degollá y les falles de la vespra de Sent Chusep, son fiestas indígenas que no se
aclimatarán en otro país. 3

Aquests textos ens reafirmen en el fet que les Falles gaudeixen de certa independència respecte a la resta
d’activitats vinculades a la celebració de la festa del dia 19 de març. És cert que, durant aquesta llarga
època de finals del segle xviii i de pràcticament tot el segle xix, qualsevol de les festivitats establertes
durant l’any no gaudeixen d’uns programes de festejos com els que tenim ara, on els organismes i
entitats elegides programen i tabulen els dies de festa. Durant aquests anys, encara que amb un control
exhaustiu de les autoritats competents, regnarà un poc la desorganització entre els que promocionen les
activitats festives. El caràcter de les falles, amb el seu anonimat i improvisació, entra dins d’aquestes
característiques, a més de la tradició festera que comporta un caràcter desbordant i desenfadat.
El llibret explicatiu de la falla La creu del matrimoni, el qual replega el programa i la descripció de les
escenes de la falla de la plaça de la Trinitat de Xàtiva, ens descriu el programa de festejos a executar
durant la nit del 18 de març de 1866:
Esta falla quedarà alsá pera la pública contemplació la vespra de sen Chusep, desde les set del matí hasta les nou de la nit. A
les set de dita nit el tabaleter y la donsaina anunsiarán la proximitat de la festa. A les huit la música nova comensará á tocar lo
millor del seu repertori [...]. Despues de preparats els ánimos dels espectadors, que no siguen sorts, per la música qu’els haurà
entrat per les orelles, s’ensendrá un castell de focs artificials [...]. Después de cremat se cantarà la siguient alegre y divertida
lletreta, composta espresament pera esta funsió:
Vinga el dimoni / y á poc á poc / al matrimoni / pégueli foc [...].
Últimament, vindrà el inventor de la falla (el dimoni) á pegar-li foc...
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Veiem com el ritual d’encendre la foguera és bastant simple, on el cadafal és l’element principal i
amb l’excusa de la cremà s’afegeixen altres elements com la música i la pólvora, per a gaudi dels
presents. L’acte de la vespra, amb la crema de la foguera, és autònom i lluny de tindre intensions
religioses, a pesar que els seus organitzadors —persones del veïnat amb una habitual preservació de
l’anonimat— proclamen que «no poguérem resistir al desich de festechar en una falla al Pepe de tots
els Pepes al PATRIARCA SEN CHUSEP». Aquest afegiment el trobarem constantment en els llibrets
de falla així com en les peticions per a instaŀlar fogueres i falles als carrers que són presentades a
l’autoritat competent i que, passat el temps, es convertiran en simples formalismes.
Per convertir-se en les Falles actuals, la tradició d’encendre foc la vespra de sant Josep veurà com
a la nua foguera inicial se li afegiran els ninots o peleles de mitja quaresma —costum que se seguia
en molts pobles valencians així com a tot Europa— a més de confluir les tradicions valencianes de la
sàtira i la literatura popular, així com la plàstica artística i efímera tan estesa en el barroc valencià.
Aquest fenomen, la confluència del foc anunciador amb el ritual de l’exposició i crema del ninot, no ens
resulta gens estrany ja que coincideix sempre sant Josep amb el temps de quaresma. Sobre la creació
d’aquest argument, Antonio Ariño (1992: 215) conclou que «el festejo comenzó a cobrar autonomía
y a resultar disonante con respecto al objeto celebrado. Ciertamente seguían denominándose Falles
de la vespra de sant Josep, pero el valor que los falleros otorgaban al objeto transcendente tenía
muy poca relación con su significado en el universo de la teología eclesiástica. Los actos falleros
ignoraban las iglesias y la sacralidad tradicional».
Durant tots aquests anys on s’inicien les Falles —almenys des que tenim constància de l’existència
d’aquestes—, la celebració de les grans funcions religioses estava reservada per al dia 19 i estava
organitzada per les institucions eclesiàstiques de les poblacions. I és que la festivitat de Sant Josep,
celebrada públicament a València des de 1690 (Martínez Rondán, 1990: 31), gaudia de gran popularitat,
la qual era deguda a la proliferació de la seua onomàstica i la supressió del treball el dia 19, que es
va declarar festiu l’any 1868. Abans d’aquesta data, encara que era considerat de mitja festa, la gent
s’agarrava el dia com a festiu.
També cal afegir la celebració que realitza el Gremi de Fusters al seu patró, encara que aquests
actes són més tancats i corporatius. De fet, en el reglament del Gremi de Fusters, aprovat el 1774,
indica que se celebrarà la festa el dia de sant Josep a la casa del gremi amb la realització d’una missa
i rosari solemne. Cal recalcar que totes aquestes activitats religioses són pròpies de la festivitat
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de sant Josep, però no tenen cap vinculació amb les festes de la vespra, sobretot les del Gremi de
Fusters, atés que en el seu reglament, quan parla de la festa del patró, no ens descriu cap activitat
relacionada amb la crema de falles o fogueres.
Com a resum, hem de dir que aquestes primitives falles de la vespra de sant Josep, datades des de
la meitat del segle xviii , comprenen una vinculació a sant Josep i eren organitzades en el seu honor
promocionades per grups de veïns, però les activitats i els celebrants de la festa mancaven d’un caràcter
espiritual i religiós, i per a molts suposava «día y medio de holganza y jolgorio» (Ariño, 1992: 39).
El trasllat de la nit de la cremà al dia 19 es produeix a finals del segle xix , de fet les falles de 1890 ja es
cremen el dia de Sant Josep. El canvi de data es motivat principalment per la declaració com a dia de
precepte del 19 de març i per l’augment de la popularitat de les Falles, ja que apareixen cada vegada
més barriades amb ganes de erigir un cadafal faller així com el desenvolupament d’un programa
més extens. Tindre més temps de festa i assolir la tradició comportarà l’inici d’una organització
i estructuració de les Falles, les quals es convertixen en el centre de la festivitat de sant Josep.
Aquesta situació evolutiva de l’acte de la cremà, iniciada el dia de la vespra, donarà com a resultat
la festa de les Falles.
Encetat el segle xx , les Falles abandonen definitivament la fervor religiosa de la festa, es converteixen
al cap de pocs anys en la festa major de la ciutat i seran promocionades com un reclam turístic als inicis
dels anys vint. Es constituiran les comissions falleres, es contractaran artistes fallers i s’organitzaran
un compendi d’actes per donar lluïdesa a la festa i incitar a la participació de veïns i forasters.
Per la data en què se celebren, les falles segueixen fent-se «en honor de sant Josep», però en els
programes de festejos no es troben actes de caràcter religiós. En la revista Pensat i Fet de 1931, es
reprodueix el programa de festejos confeccionat pel Comité Central Faller (creat el 1928 per a organitzar
la festa de les Falles), on podem apreciar que les falles es planten el 16 de març i a les dotze de la nit
es disparen coets d’eixida. Disparades de traques i carcasses, exposició d’esbossos, castells de focs,
la crida, carrera atlètica, corregudes de bous, plantà de les falles, dianes i despertades, desfilades i
concerts musicals, concursos de traques, campionat de boxa, festa solemne d’exaltació valenciana,
concurs de natació i cremà de les falles. En efecte, el programa de festejos de la festa gran de la ciutat
no conté cap acte religiós. Són les darreres falles abans de la instauració de la Segona República, temps
de laïcisme en totes les manifestacions públiques, i les Falles seran definitivament el referent fester
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dels valencians pel seu estil popular, desenfadat i lliure de tot sentit sacre. Molts governs municipals
veuen en les Falles una estructura participativa, amb un caràcter laic i popular, i opten per convertirles en la festa major (Sanchis, 2011: 58). En moltes ciutats valencianes s’iniciarà la festa fallera de
forma oficial i consecutiva, i al cap i casal es crearà la Setmana Fallera l’any 1932, apareixeran en el
programa de festejos més actes fallers com ara la Cavalcada del Ninot i l’Exposició del Ninot.
Resulta evident que els cinc exercicis fallers presents en els anys republicans són dels més laics de
la història de les Falles, d’acord amb les premisses del govern, encara que aquesta evolució resulte
fàcil atesa la dinàmica de les Falles en els anys precedents, on la desvinculació religiosa era bastant
evident. Si que trobem de forma clara el rebuig a tot sentiment religiós en les Falles en diversos
escrits apareguts tant en els llibrets fallers com en revistes falleres. A la revista Xàtiva Fallera de
l’any 1936, en el seu pròleg, trobem una dissertació sobre les fogueres de caràcter jubilar com a
origen de les festes:
Y en cuánto a la advocación de los Santos que hoy los patrocinan, queda perfectamente explicado, por la persecución de la fe
católica a todos los restos del paganismo, y no pudiendo destruir la fiesta del fuego, la canonizó bajo el amparo de los Santos
con cuyas fiestas coincidían, pero sin poder evitar que hasta nosotros haya llegado sin perder del todo su poético perfume de
gentilidad y paganismo. 4

Resulta curiós que l’advocació de la festa a sant Josep no desaparega totalment i trobem en diversos
textos, inclús cartells i portades d’edicions falleres allò de «Falles de Sant Josep». Tampoc sembla
una persecució cap a qualsevol manifestació religiosa en les Falles, la llibertat imperant de l’època
deixava expressar les vocacions de les persones. Mostrà d’açò, són els textos apareguts en els
especials de falles de 1935 i 1936 del setmanari Acció, una publicació que fou creada pels membres
d’Acció Nacionalista Valenciana, partit polític valencianista d’inspiració cristiana i que va estar dirigit
per Francesc Soriano (Colomer, 2008: 15). En el número 42, datat el 16 de març de 1935, apareix un
article titulat «L’esperit de la tradició», el qual ve acompanyat d’una fotografia d’un altar dedicat a
sant Josep. L’article subratlla la dimensió religiosa de la festa, «no deu oblidar el poble que en el fons
d’esta tradició, com també de totes les demés, hi ha sempre un sentit eminentment religiós, que és
l’esperit veritat de la festa i el motiu creador de la mateixa» .
S’esdevé la guerra i, amb el triomf franquista, el nou poder pretén controlar i dirigir la cultura del
territori espanyol, implicant lògicament qualsevol festa. El calendari festiu canvia per complet i es
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dirigeix cap a matisos religiosos, la persistència d’apologia, a més de la pràctica de la caritat a la
majoria de les festes. L’anomenat nacionalcatolicisme conformarà el motor per a la sacralització de
les festes, amb l’aparició i invenció de noves tradicions (Hernàndez i Martí, 1996: 40).
Des de l’any 1940, en el programa de festejos fallers s’inclouran tota mena d’actes i funcions religioses
com ara la missa en honor al patriarca, la processó del sant per part del Gremi de Fusters o la Festa
de la Clavària, juntament amb la caritativa bunyolada per als xiquets pobres.
Ara, més que mai, les Falles són en honor de sant Josep. La premsa destacava el sentit religiós de
les Falles, i que tanmateix, s’havia recuperat «su innato espíritu católico, merced a la victoria del
Caudillo». 5 La dècada dels quaranta veurà com la inicial apologia de la vessant religiosa de la festa
cap a sant Josep anirà diluint-se cap a la devoció mariana amb l’aparició de l’Ofrena de Flors en el
programa de festejos. Com molt bé diu Gil-Manuel Hernàndez (1996: 178), «les Falles ja no van ser
les mateixes després de la invenció de l’Ofrena, un acte que, basat en les tradicionals ofrenes florals
de les festes patronals rurals, s’enquadrava dins d’una política general de manifestacions religioses
ostentoses, molt comunes en la postguerra, que pretenien impressionar i alliçonar les masses. Així, a
pesar de celebrar-se teòricament en honor de sant Josep, per a les Falles el referent religiós se centrà
a partir de 1945 en la Mare de Déu; mentre que el patró es quedava en un clar segon pla».
L’Ofrena té el precedent immediat de la Festa de la Clavària de 1941. Pérez Puche (1978: 39) ens ho
explica així:
El 19 de marzo, la Ciudad se viste de bullicio. Por la mañana va a celebrarse una fiesta religiosa, precursora remota de la
Ofrenda de Flores a la Virgen. En la capilla de la Patrona tiene lugar la Fiesta de la Clavariesa, en la que las muchachas falleras,
con “vestido de labradora y mantilla”, asisten a una misa solemne, hacen su ofrenda de ramos y reciben unos panes benditos
que después, en caravana de landós, van a ofrecer a las autoridades: arzobispo, prior de la Virgen, capitán general, gobernador
civil, alcalde y jefe del Movimiento.

El primer any en què s’organitzà l’ofrena va ser el 1945. El dissabte 17, de vesprada, les falleres van
eixir des del pont d’Aragó i es va organitzar una comitiva de comissions falleres perquè desfilara a
peu fins a la Basílica de la Mare de Déu. Ja dins del temple, es va fer una ofrena floral i es va cantar una
salve. La premsa es feia ressò que els fallers havien descobert un acte d’impensable interés, i que va
constituir «el más simpático y emotivo de los festejos celebrados». 6 A banda de l’auge de participació
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que va tenir en pocs anys aquest acte, cal nomenar el fet que a partir de 1949 ja se celebrarà l’Ofrena
de Flors a l’exterior de la Basílica, concretament a la seua façana principal.
L’Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels Desemparats es converteix en pocs anys en l’acte central
de les Falles, pel seu grau de participació i l’alt grau d’atracció turística a causa de l’extraordinària
promoció que se li donà des de les instàncies oficials. I és que, certament, «l’Ofrena va nàixer com
a festeig accessori i al capdavall va sorprendre per les grans possibilitats festives i turístiques»
(Hernàndez i Martí, 1996: 186). La premsa recollia la grandiositat de l’acte de 1953, on Las Provincias
encetava l’edició del 19 de març, amb el titular «La Ofrenda es, sin hipérbole, la fiesta más grandiosa
y deslumbrante que se celebra en España». 7
L’Ofrena formava part d’un llarg i complet programa de festejos fallers on s’esdevenen bastants
actes religiosos: misses en honor de sant Josep, missa en acció de gràcies a la Mare de Déu dels
Desemparats, processó amb la imatge de sant Josep, a més d’actes de caràcter benèfic.
A pesar de la incursió d’actes religiosos en la programació i l’intent de cristianitzar les falles,
aquestes seguien sent unes festes populars on els participants no manifestaven la fervor religiosa
que s’esperava. Hi haurà preocupació pel major o menor grau de religiositat en les Falles, atés que
l’intent d’impregnar totes les manifestacions socioculturals del país no resultava del tot efectiu.
Hi ha veus que afirmaven que el fet de superposar actes religiosos al programa de festejos no era
bastant per ajudar a la cristianització sinó que calia dotar les falles de valors (Hernàndez i Martí,
1996: 184-185). Respecte a aquest tema, en la coberta del setmanari Játiva del 14 de març de 1953,
apareix un article signat per Virobase, on exposa una interessant dualitat de les Falles: «Pero hay una
raigambre en esta fiesta que, paganamente hablando, será así denominada: “la Fiesta de las Fallas”,
sin otra característica; pero en un sentido cristiano —de hondas raíces cristianas— es y será siempre
“la Fiesta de San José”». I ho resol amb «Tú, setabense, en el 19 de Marzo diviértete en la valenciana
fiesta fallera, pero cristianiza esa festividad. Mira en San José al gran modelo de santidad que hay
que imitar». 8
L’aparició de l’Ofrena va suposar que la figura de sant Josep quedara definitivament en un segon pla,
a pesar de l’esforç de la Junta Central Fallera per promocionar i recomanar els actes en honor del
sant patró, i és que poca gent, inclús els fallers, se’n recordava de sant Josep (Pérez Puche, 1978: 149).
Exemples clars d’aquesta promoció per part de les institucions va ser la inauguració, l’any 1951, del
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monument a sant Josep al pont que porta el seu nom (obra de l’escultor i artista faller Octavi Vicent)
o la declaració en el reglament faller de declarar que les Falles «hacen solemne declaración de fe
josefina y colocan sus fiestas bajo la advocación del Patriarca San José, esposo de Nuestra Señora, al
que declaran Santo Patrón». 9
A més a més, la inicial religiositat estimada en l’acte de l’Ofrena s’anirà minvant a mesura que
avancen els anys i es convertirà en una mostra d’exaltació valenciana. En efecte, en el seu estudi,
Antoni Ariño (1992: 333-352) considera la festa de les Falles com una litúrgia civil del valencianisme
temperamental. La premsa, des que l’Ofrena apareix en el programa de festejos, subratlla més el
valor de sentiment valencià de l’acte que el fervor religiós que puga haver-hi per l’advocació floral
cap a la Mare de Déu dels Desemparats: «El esplendor de las fiestas falleras llena toda la Ciudad.
Durante cuatro horas, el suntuoso desfile de la ofrenda constituyó la más auténtica expresión de
valencianía».10
Arribada la democràcia, la festa fallera de la ciutat de València mantindra en el seu programa de
festejos diversos actes de caràcter religiós, o almenys amb un sentit religiós, atés que honren la Mare
de Déu o sant Josep.
Actualment, del programa de festejos organitzat per la Junta Central Fallera, extraiem tres ofrenes
florals, en què destaca l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, que es realitza els dies 17 i 18
de març. L’ofrena a sant Josep és un acte que organitza la JCF junt amb la comissió Doctor OlórizArquebisbe Fabián y Fuero, i està programat per al matí del dia 19 de març en l’escultura de sant Josep
que hi ha al pont del seu nom. Aquesta escultura fou sufragada per subscripció popular a iniciativa de
la citada comissió fallera l’any 1951 i des d’aquell any es fa l’acte.
La tercera ofrena es realitza en honor de santa Bàrbara. És un acte organitzat per la Junta Central
Fallera i la comissió fallera de Mossén Sorell-Corona a l’església de Sant Joan de l’Hospital de
València a les set i mitja del matí del dia que es fa la Crida (últim diumenge de febrer). Es creà en
l’exercici 2004-2005 i s’incorporà al festeig de la despertà, per tal de demanar a la santa, patrona
dels pirotècnics, la intercessió perquè vigile l’oratge.
Respecte a les misses, cal dir que se’n fa una en honor de sant Josep a la Catedral de València, el dia
19 de març, a les 12 hores, acte organitzat per la Junta Central Fallera i el Gremi d’Artistes Fusters, i
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és oficiada per l’arquebisbe de València. A més, cal afegir que cada comissió fallera celebra una missa
el dia de sant Josep a l’església de la seua demarcació, a soles o en conjunt amb altres comissions
falleres de la mateixa parròquia.
Actes religiosos a les poblacions falleres
Tot aquest procés festiu viscut al cap i casal patirà una imitació a la resta dels pobles que actualment
celebren la festa de les Falles. En algunes poblacions assistirem a la creació de la festa fallera en
temps de la dictadura franquista, i aquest inici comportarà la còpia exacta del programa faller de
la ciutat de València, amb els principals actes: cavalcada, plantà i cremà del cadafal, i evidentment,
l’ofrena de flors a la Mare de Déu. Altres poblacions, que ja tenien tradició fallera abans de la contesa
bèŀlica —moltes iniciades formalment en temps de la Segona República—, també incorporaran a
la seua programació els actes religiosos afegits durant els anys quaranta o reprendran activitats
religioses realitzades abans de 1932, les quals estaven organitzades en honor de sant Josep per part
del Gremi de Fusters, principalment.
Les principals ciutats falleres del País Valencià assumeixen ràpidament l’acte de l’ofrena en el seu
programa de festejos. Si a València s’inicia el 1945, a Gandia ja se celebra el 1948 en honor de la Mare
de Déu dels Desemparats, on actualment s’instaŀla en un cadafal recolzat a la Seu. El Foc i Flama de
1948, en la programació del dia 17, ens diu: «17 h. Ofrenda de flores por todas las señoritas falleras a
la Virgen de los Desamparados en la Santa e Insigne Colegiata».
Altres poblacions iniciaran la tradició de l’acte de l’ofrena anys més tard, com a Xàtiva, que ho farà
definitivament el 1953; a Borriana, el 1967, on en l’actualitat es realitza davant d’un tapís de grans
dimensions fet en paper de seda i que és diferent cada any i el realitza un artista de la ciutat, o a
Cullera, datada des de l’any 1962, unes primeres edicions on l’ofrena a la Mare de Déu del Castell
arribava fins al Castell, però per la falta d’expectació per ser un lloc poc accessible, va canviar el seu
itinerari l’any 1976, quan es va determinar que el punt final de l’ofrena serien els jardins del Mercat.
En el present estudi hem analitzat els programes de festejos de 94 localitats on se celebra la Festa
de les Falles i hem obtingut dades de huitanta poblacions, detenint-nos exclusivament en els actes
de caràcter religiós. Es pot comprovar (quadre 1) que l’acte de l’Ofrena està inclòs en qualsevol
programa de festejos de les poblacions estudiades i que, a més a més, en la majoria està en honor de
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la Mare de Déu dels Desemparats (en 43 poblacions), per la qual cosa podem concloure que no només
s’imita l’acte, sinó també l’advocació, ja que no es realitza en honor de la patrona de la localitat, sinó
de la patrona dels valencians.11 La resta de poblacions si que honora la seua patrona, com ara Alzira,
Borriana, Carcaixent, Sueca o Xàtiva, entre d’altres. Totes les poblacions fan l’ofrena en honor d’una
marededéu, a excepció d’Almussafes, que ho ha en honor de la Santíssima Creu; Elda, que honora els
seus dos patrons, el Crist del Bon Succés i la Mare de Déu de la Salut, i Pego, que li la dedica al seu
patró, el Santíssim Eccehomo.
També podem deduir del quadre 1 que en la majoria de les poblacions es realitza l’ofrena el dia 18 de
març (o el penúltim dia si les falles se celebren en una altra època de l’any). Tenim com a excepcions
les poblacions de Benaixeve, Borriana, Dénia i Utiel, que fan l’ofrena el dia 19 de març després de la
celebració de la missa en honor de sant Josep. Sagunt li dedica dues jornades, el 18 i el 19 de març,
així com Torrent, el 17 i 18 de març. Vilamarxant és l’única població que separa l’ofrena del fallers
infantils, el dia 17 de març, de la dels majors, programada per al 18 de març.
En la majoria de les poblacions, l’acte consisteix en una desfilada que finalitza a les portes de
l’església, on s’esdevé l’ofrena floral, i on s’ha instaŀlat convenientment la imatge, el tapís o el
cadafal de la Mare de Déu.12 Hi ha poblacions on la imatge és traslladada al seu lloc, com és el cas de
l’Eliana, on, després de presidir la missa del dia 19, els fallers tornen la imatge a l’Església. A Torrent
es produeix el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats el dia 16 de març, on participen totes
les comissions de la ciutat, acte organitzat per la Falla Cotxera. El 17 i 18 de març s’esdevé l’acte de
l’Ofrena, el qual està organitzat per la Junta Local Fallera de Torrent i els vestidors de la Mare de
Déu dels Desemparats. A Almàssera, el 17 de març, realitzen l’acte de la passa de la Mare de Déu dels
Desemparats i es torna la imatge a l’església una vegada finalitzat l’acte.
Resulta curiós el programa d’actes de les Falles de Bunyol, on el dia 18 hi ha programades dues
ofrenes, una de flors i fruits a la Mare de Déu dels Dolors, instaŀlada a les portes de l’església de
Las Ventas, i una hora més tard s’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats davant la façana de
l’església de Sant Pere. També destaca l’ofrena de fruits valencians davant l’estampa de sant Josep
que es realitza el dia del pregó a Massanassa, fruit que es traslladen al convent de les Germanetes
dels Pobres de València. Més mostres de solidaritat, aprofitant l’acte de l’ofrena, és l’anomenada
Operació Kilo, programada a Albal, Aldaia i Torrent.
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Cal nomenar les ofrenes que es realitzen a Sueca, durant les festes falleres, en honor dels seus fills
iŀlustres Joan Fuster, Josep Serrano i Josep Bernat i Baldoví, persones fortament vinculades a les
Falles i a les nostres terres valencianes.
Després d’haver analitzat l’acte de l’ofrena, ens disposem a observar els actes religiosos en honor de sant
Josep. Dos actes són els oferts en els programes de festejos: la missa i la processó. 62 poblacions realitzen
la missa del 19 de març (quadre 2). Diverses poblacions aprofiten el bell lloc de l’ofrena per realitzar una
missa de campanya, com és el cas de Picassent, Manises o Alginet. Poblacions com Carcaixent, la Pobla
Llarga o Montcada, durant la funció religiosa de sant Josep, realitzen una ofrena floral al patriarca.
En algunes localitats es realitzen alhora misses en diverses esglésies de la població. És el cas de
Sagunt, on s’organitzen per sectors i cada comissió fallera acudeix a la parròquia del seu barri. També
a Cullera cada comissió fallera acudeix a la parròquia més pròxima, i se celebren a les parròquies de
Sant Antoni, Sant Francesc d’Assís, Sants Joans i Sang de Crist, missa que se celebra des dels inicis
falles de Cullera, datats el 1928.
La programació d’una processó o romeria amb la imatge de sant Josep la trobem només en el programa
de festejos de deu poblacions valencianes (quadre 3): Alginet, que després de realitzar la missa a la
plaça de l’Església, trasllada la imatge a l’ermita, lloc des d’on uns dies abans, concretament el
dia 16 de març, es traslladada a l’església; Benaguasil, població que realitza la vesprada del 19 de
març la processó; Gandia, poble que celebra la missa al matí i la processó de vesprada des dels anys
quaranta; Paiporta, que dedica la Missa al sant i després realitza el trasllat; Pego, que programa
l’acte processional; Picassent, que trasllada la imatge després de la missa de campanya; Xàtiva, on es
realitza missa a l’ermita de Sant Josep i una posterior romeria; Xeraco, on la vesprada del 19 de març
està reservada per a la processó del patriarca; Torrent, on la processó està organitzada per la Falla
Avinguda II Tram i en la qual participen totes les comissions, i Alzira, on a les deu i mitja es programa
una missa a l’Església de Santa Caterina en honor de sant Josep i en finalitzar se celebra la tradicional
processó per diferents carrers de la ciutat. Les Falles d’Alzira dels anys quaranta, junt amb el Gremi
de Fusters, celebraven la festivitat de sant Josep d’aquesta forma:
A les 9 del matí, Trasllat processional de la imatge de sant Josep des de la casa del Clavari, a la Arcipestral de santa Caterina,
amb els confrares del Gremi de Fusters, presidint la seua junta directiva y al final, la Banda Municipal.
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A les 10, Solemne funció religiosa, que anualment dedica el Gremi de Fusters al seu Patró.
A les 12, Trasllat processional de Sant Josep des de l’església fins la casa del nou clavari.13

Curiós és el cas d’Elda, que celebra les Falles a mitjan setembre, i estan dedicades als sants patrons
Crispí i Crispinià, als quals honoren una missa i una processó el darrer dia de les festes.
Hem deixat per a la fi d’aquest apartat un acte religiós que només es celebra a la capital de la Safor.
Parlem del bateig, l’acte més característic de les Falles de Gandia. Es defineix de la següent manera:
La Fallera Major de Gandia apadrina el xiquet de condició humil nascut el més prop de la nit del dia 12 de març. El padrí ha
estat divers al llarg de la història: el President de la Junta Local, l´alcalde de la ciutat (que és també el President d´honor de
la JLF), o algun tinent d´alcalde, en la seua absència. Aquest tradicional acte és hui una singularitat de la JLF de Gandia que no
realitzen la resta de juntes locals de la Comunitat Valenciana.14

Hui, la procedència social del xiquet és distinta, fins i tot ja no naixen a l´antic hospital gandià de
Sant Marc, sinó en el comarcal Francesc de Borja, cosa que ha condicionat que els pares d´alguns
dels xiquets batejats foren de qualsevol poble de la Safor. Continua sent un dels actes que es viuen
amb gran emoció, a la qual contribueix el fet que en els darrers anys arriba després el lliurament
de premis. Les dates del bateig varien al llarg de la història. Aquest últim any es va celebrar el 16 de
març, a les 17 hores, a l’església de sant Josep. En el programa de festejos inserit en el Foc i Flama de
1947, veiem que el bateig està programat per al dia 17:
A las 5.- Bautizo del niño o niña de condición humilde, nacido en la hora más próxima a las 12 de la noche del dia 13 de marzo,
el cual será apadrinado por la Fallera Mayor y el Presidente de la Junta Local, los cuáles serán acompañados de vistoso cortejo
integrado por las Bellezas falleras y miembros de las Comisiones, vistiendo típicos trajes valencianos. Al final serán invitados
los asistentes a una copa de vino español por la madrina.

Actes religiosos en les Falles de Xàtiva. Història i present
Analitzats els actes actuals de les poblacions falleres valencianes, ens detenim en els actes religiosos
de les Falles de Xàtiva. En l’actualitat existeixen dos actes fallers oficials: l’Ofrena de Flors a la
Mare de Déu de la Seu, patrona de la ciutat, i la missa i posterior romeria en honor de sant Josep.
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S’esdevé un tercer acte faller —el qual és considerat d’oficiós atés que no s’inclou en el programa de
festejos—, com és l’ofrena d’ous a santa Clara, la qual actualment se celebra a l’església del Convent
de la Consolació per part de les falleres majors de la ciutat, després de la celebració d’una missa, i
amb la premissa, la pregària i el desig que faça bon temps els dies de falles.
De primeres, cal dir que existeix molta devoció a sant Josep a la capital de la Costera des de fa molts
segles, i això justifica que se celebre la festivitat de sant Josep a Xàtiva. Al Bellveret, camí del Castell,
es troba l’antiga ermita gòtica en honor de Santa Bàrbara, la qual va estar eixamplada el segle xvi pel
Gremi de Fusters per al seu patró sant Josep, sense esborrar l’antiga dedicació, per això a la fornícula
de l’altar major es veneren juntes les dues imatges de la santa màrtir i del benaventurat patriarca.
Des d’aquesta ermita, va ser tanta la devoció del poble xativí a sant Josep, que la seua imatge era
requerida junt amb la Mare de Déu de la Seu per a intercedir pels xativins en els anys 1726 i 1774 per
unes sequeres, en 1748 per terratrèmols, en 1756 per les plagues de llagosta, en 1672 i 1783 per unes
fortes pluges, en 1811 per la guerra contra Napoleó i en 1835 per una epidèmia de còlera (Quilis, 1996:
75). També trobem la participació de la imatge del sant en proclamacions reials, en la consagració de
l’altar major de la Seu o en la commemoració del tercer centenari del patronatge de la Mare de Déu
de la Seu (Viñes Masip, 1998: 186). També el patriarca va participar eb la processó del Corpus de 1748:
Que se publique solemnemente el bando para la fiesta y que se celebre este año el Corpus con el lucimiento de siempre. Que
estando fuera del nicho la Virgen de la Seo y bajado de la ermita San José, que salga también en la procesión del Corpus este
año para que bendigan los aires y den consuelo al pueblo para término de los terremotos; y terminada la octava y las rogativas,
se vuelvan a sus altares dichas imágenes de la Virgen y San José.15

Com hem vist, a Xàtiva, va haver-hi gran devoció a sant Josep durant els segles xviii i xix , junt amb la
Mare de Déu de la Seu i el Crist del Carme, més que el mateix patró de la ciutat, sant Feliu, o els sants
valencians més venerats com sant Vicent o sant Antoni.
Arran de la gran devoció, el Gremi de Fusters de Xàtiva festejava el dia del seu patró amb diverses activitats
realitzades a l’ermita de Sant Josep. La primera de les notícies de la celebració d’aquesta festivitat és a
través les «Ordenanazas de la Ciudad de San Phelipe», de 1750, on diu: Dia diez y nueve, fiesta de San
Joseph, conbida el Clavario y Mayorales de los Carpinteros, y Albañiles à la Ciudad visitando à uno de los
Diputados; y se convoca al Ayuntamiento, à la Hermita del Santo, à las diez, y assiste à la Missa, y Sermón,
y por la tarde, à las tres, en la Colegial, desde donde và en Procession à dicha Hermita».16
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Com indica Joan Quilis (1996: 73), l’existència, anterior al segle xvii d’una ermita amb un retaule dedicada
a sant Josep i santa Bàrbara, fa pensar que aquesta celebració té un origen anterior al canvi dinàstic.
A la fi del segle xix , trobem l’única referència sobre la festivitat de sant Josep a Xàtiva durant aquesta
època. Són les pàgines del diari El Clamor Setabense, del 19 de març de 1887, les que fan una referència
al 19 de març: «Con motivo de ser hoy día de San José, fiesta que aunque no de precepto todo el
mundo la observa, hemos decidido publicar el número correspondiente á mañana, sirviéndonos esto
al mismo tiempo para felicitar á los numerosos Pepes que hay en Játiva».17
Aquesta referència és una mostra més d’allò que hem comentat en la introducció del present treball,
particularitzat a la capital de la Costera, on el dia de sant Josep era extraordinari per a la gent a pesar
de no ser festiu.
Ja en el segle xx , Camányez Úbeda (1980) ens descriu la festa que el gremi de fusters celebrava durant
els anys vint:
La vespra i damunt del Bellveret, encenien una falla o foguera, composta de trastos vells i borumballes. A continuació
llançaven al vol les veus de bronze de les campanades, anomenades santa Bárbara i sant Josep. Al dia següent, sobre les
onze del matí, es celebrava la missa major, a tota orquestra, dirigida pel mestre Ramírez, i el panegíric era a càrrec de
mossèn Pasqual, enaltint les virtuts del sant i del Gremi de Fusters. Estos com era la festa major, vestien la brusa de les
grans solemnitats o siga de seda negra, mocador al coll o corbata, botes i alguns sabates; pareixien els apòstols, amb els
cabells blancs i un bigot gran al tipus mosqueter. Després es rifava una tortà de dotzena entre els assistents; es venien els
numerets a una aguileta (cinc cèntims).

Cal recordar que dins de les festes que el Gremi de Fusters va celebrar l’any 1922, en honor de sant
Josep, es va realitzar la plantà d’un cadafal faller. Es tractava de la coneguda Tortuga del Fusters,
una espècie de carro triomfal que eixia en la processó del Corpus, la qual era propietat del Gremi.
Sembla que la tortuga, datada de 1821, estava bastant deteriorada i els fusters, després d’estar uns
anys sense traure-la de la nau de l’ermita, decidiren usar-la com a cadafal faller. La traslladaren a
l’esplanada de l’ermita i l’adornaren amb rames de palmera pel voltant. Aquest cadafal fou anunciat
en el Pensat i Fet d’aquell any: «...y en la siutat de XÀTIVA el Gremi de Fusters ne planta una atra en
el monte Bellveret».18 Inclús El Diario de Valencia del 18 de març va publicar-ne l’esbós.
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Sembla que la festa a sant Josep, per part del Gremi de Fusters, havia reviscolat a Xàtiva. Encara
que aquest 1922 es va cremar inusualment una falla, era tradicional celebrar amb actes religiosos la
festivitat del patró del Gremi: «Iglesia de San José. El clavario y gremio de carpinteros obsequiaran
a su Santo Patrono, el día de su festividad, con los siguientes actos: A las siete y media, Misa de
Comunión; a las diez y media la solemne a orquesta y sermón por el predicador cuadragesimal de la
Colegiata. Por la tarde, a las cuatro y media, el ejercicio solemne del diecinueve con sermón a cargo
del Ilmo. Sr. Abad».19
El mateix El Obrero Setabense, en l’edició del 16 de març de 1930, verifica la celebració d’aquests
actes, a més d’un trasllat en processó de la imatge de sant Josep, per al 17 de març, on es parteix de
la casa del clavari eixent fins a la del nou clavari, organitzada pel Gremi de Fusters. Totes aquestes
cròniques documentades ens reafirmen que l’actual missa i romeria en honor de sant Josep té un
origen gremial i no faller (Quilis, 1996: 75).
Durant els anys de la Segona República, on s’inicia a Xàtiva la festa fallera —de forma contínua
i organitzada—, la realització d’aquests actes quedarà completament aparcada. I no serà, fins a
finalitzada la contesa bèŀlica, quan tornen a aparéixer els actes en honor de sant Josep. Les Falles
tornen oficialment als carrers de Xàtiva l’any 1943, però en la premsa trobem activitat fallera i festiva
uns anys abans. El 23 de març de 1940 ens diu que «el día de San José fue de gran animación para los
confiteros y los chicos con sus fallas infantiles, quemadas a medianoche con gran alborozo. Pero las
fallas de Valencia han restado parte del vecindario setabense que fue a los toros y a la “cremá” de
las de la capital». 20 També ens consta que aquell 1940 l’Ajuntament de Xàtiva va autoritzar a plantar
una falla amb esbós i explicació del senyor Codina, i on curiosament el 19 de març coincidia amb el
Dimarts Sant (Navalón, 2008: 89).
També Las Provincias del 20 de març de 1941 ens donava ressò de la falla plantada a la plaça dels
Màrtirs de la Revolució, única falla plantada aquell any a més d’algunes infantils. També feia crònica
del dia de sant Josep, que «fue animadísimo. Hubo falla, futbol, cines, música y otros espectáculos.
En la ermita del Santo, situada en el monte, dominando la ciudad, hubo fiesta con gran concurrencia.
Los paseos y caminos se vieron repletos de gente». 21
Conformada la Junta Local Fallera 22 de Xàtiva l’any 1943, es recuperava en el programa oficial de festejos
els actes religiosos del 19 de març, que segles abans havien organitzat a la ciutat el Gremi de Fusters.

/ 29 /

En el pròleg del llibre de les Falles de Xàtiva de 1943, es diu que s’ha confeccionat «un programa de
festejos, populares, variados y atrayentes —sin que falte el acto solemne religioso en honor del Santo
Patriarca—, digno de la importancia de nuestra querida Ciudad». 23 El programa de festejos confirma
la coŀlaboració entre les falles i el Gremi de Fusters, entitat que participarà en la Gran Cavalcada
Aŀlegòrica, programada per al dia 18, en la qual «figuraran carrozas de las diferentes comisiones y la
del Gremio de Carpinteros, que recorrerá la ciudad y entregará los premios adjudicados». I per al matí
del dia 19 es citava la «Misa con sermón, por un elocuente orador sagrado, en la Ermita de San José
organizada en colaboración con el Gremio de Carpinteros en honor a su santo Patrón».
Els periòdics es feien ressò d’aquest acte celebrat a l’ermita de sant Josep. El cronista de la ciutat,
Carles Sarthou, descrivia què s’havia viscut:
Nunca en la historia setabitana se han visto como hoy la cuesta y el «belleveret», con la ermita de San José, tan animadas y
alegres. En el campanario que remata una torre de cimentación romana de la Saetabis milenaria —por donde entró en Játiva don
Jaime el Conquistador—, se ha estrenado un juego de campanas recientemente bendecidas y que no cesan de voltear llamando al
pueblo al cual domina desde un altozano. Y el pueblo acude, con sus autoridades y Ayuntamiento, con sus falleros y falleras. ¡Y
vaya cuadro pintoresco y animadísimo Ocho bandas de música de pueblos comarcanos; sesenta grupas a la valenciana; canciones
valencianas; el Himno Regional y «Nit d’albaes» tocado por el carillón de la Seo, y ¡hasta el «Micalet» entre las fallas! (algo más
pequeño que el original, naturalmente). Esta es Játiva y sus falleros, para que se enteren los de la capital.
El gremio de carpinteros ha secundado con entusiasmo la labor del Ayuntamiento y de la Junta Central Fallera, en la cabalgata
de ayer y en la función religiosa de hoy. La ermita, que más que ermita parece un templo resultaba incapaz para tan copiosos
concurso; y con su asistencia, se ha cantado a toda orquesta, por nutridos coros, una Misa con sermón, entre fuego graneado
de tracas y carcasas. Las falleras pusieron las flores, los cirios y la alegría, viniendo a la grupa montadas en jacas enjaezadas
de mantas rayadas y rojos madroños. 24

Amb aquest text s’ha comprovat l’èxit que va tindre la funció religiosa a l’ermita de sant Josep, un
acte que es va repetir el març de 1944 i que els fallers, per diferenciar-la de les altres activitats
falleres més lúdiques i desbordants, en el seu programa apareixia que «a les onse, a San Chusep, a
la festa relijosa». 25 I serà el 1945 quan s’incorpore definitivament al programa d’actes la romeria en
honor del patriarca: «Gran Romería a la Ermita de San José, por todas las comisiones y grupos de las
distintas comisiones Falleras, para asistir a la Solemne Misa, que a las once horas se celebrará en
honor del Glorioso Patriarca San José en dicha Ermita». 26
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També serà important aquest 1945, atés que es produirà la primera ofrena de flors a la Mare de Déu
de la Seu, el mateix any que s’instaura al cap i casal. A les 12 hores del dia 18 de març es va programar
una missa i l’ofrena a la Coŀlegiata: «Asistencia de todas las Bellezas Falleras y la Fallera Mayor, con
su corte de Honor, ataviadas con los típicos trajes regionales, a la Misa de dicha hora en la Colegiata,
y al finalizar ésta, harán una ofrenda de flores a la Virgen».
Amb el rescat d’aquest acte i la instauració de l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Seu, es
confirma el tarannà religiós que es vol aplicar a les Falles d’acord amb les directrius de les autoritats
amb l’anomenat nacionalcatolicisme, amb similituds amb el que hem parlat sobre València i la resta
de poblacions. Encara que cal fer certes distincions, atés que a Xàtiva, amb la idiosincràsia de l’acte
a l’ermita del patriarca, l’advocació fallera a sant Josep és bastant forta, com es pot comprovar
constantment en els programes i llibres que no deixen d’afegir allò de «Fiestas de las fallas
organizadas en honor al Patriarca San José». El pregó faller de 1947, publicat en el llibre de Falles de
la Junta Local Fallera, és una mostra més de l’exuberància de la romeria de sant Josep:
Luz y colores, armonías musicales, volteos de campanas, estampidos de traca, olores de pólvora, devoción josefina, derroche de
arte, alegría levantina, grupas, carrozas, gentío y aplausos... ¿Qué es esto? — La romería que sube a la ermita de San José el día
de la gran fiesta fallera; fiesta que, como siempre, dejará en el alma del creyente, un sedimento o levadura de sentimentalismo
para el año próximo y los años que vendrán detrás; para nuestros descendientes… ¡para siempre! 27

Des d’aquests anys quaranta, l’organització de la missa i la romeria estarà a càrrec de la Junta Local
Fallera, sense que les autoritats municipals i eclesiàstiques en formen part. De fet, en l’Arxiu Municipal
consta una carta enviada a l’abat, perquè autoritze la missa de sant Josep a l’ermita de l’any 1947. 28
Resulta curiós el programa de festejos de les Falles de 1950, organitzat per la comissió de festes de
l’Ajuntament de Xàtiva —aquest any no es constitueix una junta local fallera—, on apareix un septenari
en honor de sant Josep, que se celebra del 13 al 19 de març, set romeries en les quals cada dia van
participar comissions falleres i comissions de festes de carrer, segons el dia assignat. La darrera romeria,
la del dia 19, va comptar amb la participació de totes les comissions, i es va realitzar una solemne missa.
I a la vesprada es va realitzar el trasllat processional fins al domicili del nou clavari. 29
L’elecció del clavari, per aquesta època, era realitzada per la Junta Local Fallera mitjançant un sorteig,
en el qual entraven a formar part les comissions falleres que encara no havien tingut el privilegi de
tindre entre els seus components un clavari de sant Josep: «A continuación y por el señor Presidente se
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procede a verificar el sorteo para clavario del Santo, San José, entre las Fallas que no hayan sido aún,
Resultando ser las Comisiones de la Plaza del Cid, San Jorge, José Espejo y Mártires de la Revolución.
Efectuado el sorteo, correspondió ser clavario para el presente año a la Falla José Espejo». 30
Amb diverses variacions, durant tots aquests anys, els festejos en honor de sant Josep comencen a
la casa del clavari eixent, arriben a l’ermita i es realitza la missa. Finalitzada aquesta, es realitza la
romeria fins a arribar a casa del nou clavari. En l’actualitat, és el Gremi de Fusters qui s’encarrega
de pujar la imatge del sant a l’ermita i baixar-lo en processó fins a l’Ajuntament, i nomenen, si és
procedent, el clavari. Respecte a l’elecció del clavari, desconeixem quan el Gremi comença a elegirlo, atés que tenim poca informació, i només sabem que el 1966 el clavari «es del ramo de la madera,
José Vicente Sanjuán Francés». 31 I cal dir que en l’actualitat els fallers només fan acte de presència en
la missa i desfilen en la posterior romeria.
Respecte a la romeria, cal afegir que sempre s’ha celebrat el dia 19 de març, a excepció de l’any 1967,
en el qual l’acte s’esdevingué el dia 18. Desconeixem el motiu d’aquest canvi, però el diari Levante
així ens ho indica:
El sábado [18 de març], por la tarde, se efectuó el traslado procesional de la imagen de San José, por el gremio de carpinteros
y comisiones falleras conjuntamente y ante la Colegiata, y a los pies de la Virgen de la Seo, se efectuó la ofrenda de flores, en
un emotivo acto en el que tomaron parte todas las falleras setabenses. A continuación fue oficiada la Santa misa en honor del
Santo Patrón cuya imagen fue trasladada procesionalmente después, hasta el domicilio del clavario entrante, don José Cerdá.
El domingo [19 de març], último día de fiestas, la animación fue extraordinaria. Sobre la una de la tarde y por parte de la
comisión de la Plaza de Tetuán, se disparó una «mascletá» de categoría, y por la tarde, el festival taurino…». 32

Menys tradicional és l’acte de l’Ofrena a la Mare de Déu de la Seu. Abans hem indicat que la primera
vegada que es realitza l’acte és l’any 1945, el qual s’instaŀlarà definitivament en el programa faller
l’any 1953, després d’uns anys intentant-ho. De fet,l’any 1951 apareix programada per a les 12
hores del dia 18 de març, «Misa con ofrenda de flores a Nuestra Señora de la Seo, por la comisiones
femeninas, ataviadas con el típico traje de valencianas». La crònica de Las Provincias és indica que va
estar suprimida i, entre línies, veiem cap on es volen encaminar les Falles: «Se suprimió la ofrenda
de flores y la cabalgata se redujo a un desfile de carrozas entre las que pudieron circular unos carros
rebosantes de una mascarada carnavalesca y vociferante, impropia de cualquier ciudad». 33
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Inclús, l’any 1954, un any després d’instaurar-se l’Ofrena, l’acte va estar a punt de no celebrarse, i segons la documentació podem deduir que l’Ofrena no entrava entre les preferències de
l’organitzador, el qual va ser una comissió composta per dos components de cadascuna de les
comissions que plantaren falla aquell any (tres grans i tres infantils), atés que no es va constituir
una junta local. En les pàgines del setmanari Játiva del 13 de març de 1954, s’inclou un reportatge,
en forma d’entrevista a un faller anònim, sobre les Falles d’aquell any. Cal destacar la resposta que
s’indica quan el periodista li pregunta quants actes hi ha preparats en el programa de festejos:
Todo depende como salga el éxito de la función del día 15 [La presentación fallera], pues nosotros daríamos por Játiva y las falla
todo lo posible, pero como de recursos andamos escasos... Le puedo asegurar que la Cabalgata de la víspera se celebrará como
en años anteriores, así como la procesión de la imagen del Patriarca San José, desde casa del Clavario hasta la típica Ermita del
mismo, y a poder ser —y por eso quisiéramos que saliera en bien el proyecto— que no faltase la ofrenda de flores a la Virgen. 34

L’edició de l’any 1955 mostra les directrius de l’Ofrena actual. Es parteix la desfilada des del final de
l’avinguda de Selgas, com en l’actualitat, atés que s’organitza una vegada finalitzada la correguda de bous:
Sobre las seis de la tarde, a la salida de la Plaza de Toros se organizará el maravilloso desfile de todas las falleras en el sentido
y fervoroso homenaje que el pueblo de Játiva rendirá a la Virgen de la Seo con su Ofrenda de Flores con arreglo al siguiente
recorrido: Avenida de Selgas, José Antonio, Plaza del Caudillo, Espanyoleto, Hernán Cortés, José Espejo, Fernando Rubio y Plaza
de la Seo. La Ofrenda de Flores tendrá lugar en la Plaza de la Seo ante un altar especialmente instalado donde serán cantados
la Salve y gozos a la Virgen. 35

Aquests primers anys, l’Ofrena tindrà diverses modificacions fins a conformar el format habitual.
Clars exemples d’aquestes modificacions són la de l’any 1956, quan es realitza a l’interior de la
Seu, davant l’altar; el 1958, que és escortada pel Moto Club i Vespa Club conformant una grandiosa
cavalcada i finalitzant amb l’ofrena de flors; el 1963, que és l’únic exercici que s’ha programat per
al dia 17; el 1965, que es realitza a la capella de l’Hospital; el 1971, que s’inicia la desfilada des de la
plaça d’Enríquez, o la de 1972, la qual s’inicia des del barri del Carme.
Amb pocs anys d’existència de l’acte de l’Ofrena de Flors, i ja els periòdics fan un destacat ressò de
l’acte. El setmanari Játiva, de tarannà catòlic, en el seu número 72, amb data del 26 de març de 1955,
ens descriu les proppassades falles:
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Comentario obligado es el de las pasadas fiestas Falleras, que resultaron brillantes de verdad. No cabe duda que se ha notado
la actuación de la Junta Local Fallera, que, al incrementar algunos números de festejos, ha conseguido que las fallas arraiguen
ya de manera definitiva en Játiva. Algún pequeño lunarcillo, fácilmente disculpable, como la «mascarada» de desfile a la
llegada del tren fallero. Estamos seguros que tanto la Comisión de Fiestas de nuestra Corporación Municipal como la Junta
Local Fallera, compartirán nuestro criterio de que dicha «mascarada» debe desaparecer y darle al desfile un tono más elevado
de seriedad en años sucesivos. ¿Verdad que estamos de acuerdo? El castillo de fuegos artificiales; la «mascletá»; la cabalgata;
la recepción en honor a las Falleras en «Los Arcos», presidida por nuestras Autoridades y Junta Local Fallera; la romería a la
Ermita de San José con solemne Misa; el espectáculo taurino con asistencia de todo elemento oficial fallero y… la OFRENA
DE FLORES A LA SMA. VIRGEN, acto que culminó la emoción de las fiestas Josefinas, revistieron verdadero esplendor, y todos
pensamos que si en años sucesivos se hace la ofrenda a la luz del día en vez de hacerla en las primeras horas de la noche, su
brillantez será mucho mayor. Bien por los falleros todos…. muy bien. 36

En la dècada dels seixanta, assentada l’Ofrena en el programa de festejos, l’acte gaudirà d’èxit quant
a participació i organització. El titular de la crònica fallera de 1968 ja ho indica tot: «Brillantez de
la Ofrenda de flores, en Játiva». 37 Significativa és la crònica de 1976: [...] celebrándose el día 18 la
ofrenda de flores a la Virgen de la Seo, en donde más de mil quinientas valencianas, portadoras de
ramos, los depositaron en emotivo acto a los pies de la Virgen, tras haber recorrido las principales
calles y avenidas de la ciudad [...]. 38
A partir de 1969 es conforma definitivament l’habitual programa de festejos de les Falles de Xàtiva:
15, plantà del cadafals; 16, lliurament de premis; 17, visita oficial a les falles; 18, ofrena de flors a la
Mare de Déu de la Seu, i 19, missa i romeria en honor de sant Josep, i cremà dels cadafals.
Al cap i a la fi, l’acte de l’Ofrena és un acte emotiu on els fallers es posen els millors vestits i elegeixen
els millors ramells de flors. S’impacienten al carrer de la Corretgeria, esperant arribar a la plaça de
Calixt III i dipositar les flors a la patrona dels xativins. I la banda de música toca la marxa València,
encara que en els anys cinquanta es tocava el pasdoble El Faller. 39
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Quadre 1. Acte de l’ofrena de flors a les poblacions i la seua advocació
Població

Dia ofrena

Mare de Déu o sant

Alaquàs
Albal
Alberic
Alboraia
Albuixec
Alcàsser
Aldaia
Alfafar
Alfara del Patriarca
Algemesí
Alginet
Almàssera
Almussafes
Alzira
Benaixeve
Benaguasil
Benetússer
Benicarló
Benidorm
Benifaió
Bétera
Bonrepòs i Mirambell
Bunyol
Burjassot
Borriana
Calp
Carcaixent
Carlet
Catarroja

17
18
18
18
18
24
18
18
18
18
18
18
18
18
19
17-18
18
17
16 i 18
18
18
17 o 18
18
16
19
18
18
18
18

Mare de Déu de l’Olivar
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu del Roser
Mare de Déu dels Desemparats
?
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu del Do
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu de la Salut
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Santíssima Creu
Mare de Déu del Lluch i sant Josep
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu de Montiel
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu del Mar
Mare de Déu del Sufragi
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats (València)
Mare de Déu dels Dolors / dels Desemparats
Mare de Déu de la Cabeça
Mare de Déu de la Misericòrdia
Mare de Déu de les Neus
Mare de Déu d’Aigües Vives
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
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Cullera
Dénia
Elda
l’Eliana
Foios
Gandia
Godella
Llíria
la Llosa de Ranes
Manises
Massalfassar
Massanassa
Meliana
Motncada
Montserrat
Montroi
Museros
Oliva
Paiporta
Paterna
Pego
Peníscola
Picanya
Picassent
la Pobla de Farnals
la Pobla de Vallbona
la Pobla Llarga
Puçol
el Puig
Quart de Poblet
Rafelbunyol
Real de Montroi
Riba-roja de Túria

18
19
14 set
18
18
18
18
18
18
18
?
18
18
18
V
V
18
17
18
18
18
V
18
18
18
18
18
18
18
19
18
V
18

Mare de Déu del Castell
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu de la Salut i Crist del Bon Succés (patrons)
Mare de Déu del Carme
Mare de Déu del Patrocini
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
?
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
?
Mare de Déu dels Desemparats
?
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu Divina Aurora
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu del Rebollet
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Santíssim Eccehomo (patró)
Mare de Déu de l’Ermitana
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu de Vallivana
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu del Rosari i sant Josep
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu al Peu de la Creu
Mare de Déu del Puig
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
Mare de Déu dels Desemparats
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Rocafort
Sagunt
Sant Antoni de Benaixeve
Sedaví
Silla
Sogorb
Sollana
Sueca
Tavernes de la Valldigna
Torrent
Torís
Utiel
València
la Vall d’Uixó
Vilamarxant
Vilanova de Castelló
Xàtiva
Xeraco
Xest

18
18 i 19
17 o 18
19
18
V
18
19
18
17 i 18
V
19
17 i 18
17
17 i 18
18
18
18
18

Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
?
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
?
Mare
Mare
Mare

de
de
de
de
de
de

Déu
Déu
Déu
Déu
Déu
Déu

dels Desemparats
dels Desemparats
dels Desemparats
del Rosari
dels Desemparats
dels Desemparats

de
de
de
de
de
de
de
de

Déu
Déu
Déu
Déu
Déu
Déu
Déu
Déu

de Sales
dels Desemparats
dels Desemparats
dels Dolors Gloriosos
del Remei i sant Josep
dels Desemparats
dels Desemparats
dels Desemparats

de Déu de la Seu
de Déu dels Desemparats
de Déu de la Soledat

/ 37 /

Quadre 2. Localitats on se celebra missa en honor de sant Josep el dia 19 de març

Alaquàs
Albal
Alboraia
Albuixec
Aldaia
Alfafar
Algemesí
Alginet
Almàssera
Almussafes
Alzira
Benaixeve
Benaguasil
Benetússer
Benicarló
Benidorm

Benifaió
Bétera
Bunyol
Borriana
Calp
Carcaixent
Carlet
Cullera
Dénia
Elda*
l’Eliana
Gandia
Godella
Llíria
la Llosa de Ranes
Manises

Massanassa
Meliana
Moncada
Montroi**
Museros
Oliva
Paiporta
Paterna
Peníscola**
Picassent
el Puig
la Pobla de Farnals
la Pobla de Vallbona
la Pobla Llarga
Rafelbunyol
Real de Montroi

*A Elda celebren la missa en honor dels sants patrons a mitjan setembre.
**Varia la data al voler coincidir les Falles en cap de setmana.

/ 38 /

Riba-roja de Túria
Rocafort
Sagunt
Sedaví
Tavernes de la
Valldigna
Torrent
Utiel
València
la Vall d’Uixó
Vila-nova de Castelló
Xàtiva
Xeraco
Xest

Quadre 3. Localitats on se celebra processó, trasllat o romeria de sant Josep
Població			

Descripció de les funcions religioses

Alginet			
Alzira			
Benaguasil			
Gandia			
Paiporta			
Pego			
Picassent			
Torrent			
Xàtiva			
Xeraco			

Missa i després trasllat de la imatge
Missa i processó al matí
Missa i processó de vesprada
Missa al matí i processó de vesprada
Missa i trasllat
Processó
Missa de campanya i posterior trasllat
Processó organitzada per la Falla Avinguda II Tram
Missa a l’ermita i posterior romeria al matí
Missa al matí i processó de vesprada

Agraïments
Toni Colomina, Juan Gabriel Figueres, Emilio García, Hugo Morte, Javi Mozas i Quino Puig.
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Falles i Fogueres, el pròleg i l’epíleg
Juan Carlos Vizcaíno

Quan sobrepassem ja els huitanta-cinc anys d’existència, potser és probable que no s’haja entés
bé l’origen de la festa de les Fogueres de Sant Joan d’Alacant. És cert que tot va començar per la
iniciativa de José María Py y Ramírez de Cartagena, després d’una estada prèvia al món de les Falles
valencianes de més de vint anys —per cert, poc coneguda i estudiada, i en la qual es troba fins i tot la
seua episòdica aportació com a artista faller—, els atzarosos orígens gestats després de la conclusió
de les Falles de 1928, amb l’ajuda inestimable de la societat Alacant Atracció.
Els seus objectius clarament turístics, l’èxit que aquestes van aconseguir, la seua ràpida implantació,
etc., són tots aquests detalls que han estat narrats i escrits en multitud d’ocasions, sense detallar una
cosa molt important que solament historiadors com Josep Joan Coll i pocs més han assenyalat. És a dir,
que, quan apareixen les Fogueres a Alacant, coincideix amb un període d’exportació de la festa fallera
valenciana a diferents localitats, que en aquest mateix any els va portar a estrenar-se en localitats
tan dispars com Gandia o Borriana. Sempre he pensat —i és una teoria molt personal— que, si Py no
haguera abanderat el referent a l’hora de donar vida al projecte foguerer, hauria sigut una altra persona
qui s’haguera fet càrrec de la iniciativa. Alacant necessitava en aquells moments unes festes de relleu
i, es volguera o no, aquesta personalitat festiva era un fet consubstancial al nostre poble. I quan les
nostres Fogueres van prendre forma, es va donar en aquestes un gran encert i un gran error, que les ha
condicionat amb el pas del temps. L’encert va ser configurar-les com a festes d’estiu, davant el referent
valencià de la seua celebració al març (i amb això acollint la denominació «Fogueres de Sant Chuan»), i el
demèrit, l’organització de les seues comissions, en forma d’encarregats representants de la tasca festiva
dels districtes, en compte de participar-hi activament tots aquells que desitjaven trobar-se implicats.
Orígens i manipulacions
Ens podem imaginar l’escàs ressò que tindrien unes fogueres o falles plantades a Alacant al mes
de març? Fins a quin punt la forma d’organització interna de la festa alacantina ha condicionat el
seu —em dol reconéixer-ho— insuficient teixit social? Són preguntes que de vegades em faig, encara
que no és aquest el tema que ens ocupa, sinó intentar reflectir els vaivens que ha tingut la relació
Falles-Fogueres al llarg del temps, en bona mesura condicionada pels ja existents entre les ciutats

/ 42 /

de València i Alacant. Arribats a aquest punt, cal assenyalar que, durant dècades, a Alacant es van
estendre equívocs interessats que parlaven del menyspreu existent en el moment de la creació de
les Fogueres —fins i tot es parlava d’una suposada falla que ens titllava en el seu lema de «Micos
d’imitació» i que mai s’ha pogut provar. I res amb més incertesa. El món faller valencià va recolzar
Alacant quan va decidir embarcar-se en l’aventura de les seues festes del foc. Potser ja fóra per les
bones relacions que Py tenia a València, o per una clara condició de germanor regional. Són nombroses
les referències que parlen d’aquest cordial acolliment que interessadament va ser enfosquit a Alacant
en períodes posteriors on, curiosament, d’altra banda, no es feia més que copiar elements de la festa
fallera, però, per una altra part, es negava la referència de la matriu d’on havia sorgit, per tant el
que es pretenia era plantejar una espècie de diferenciació comparativa —en alguns casos justificada
i sorgida de manera espontània— o fins i tot inventar elements de discòrdia allí on caldria apeŀlar
just al contrari. Cal no oblidar, d’una banda, aquells temps, en ple desarrolismo franquista, on a
Alacant es va arribar a plantejar la denominació Sud-est, per a plantejar una possible dissociació
de la província d’Alacant i integrar-la com a regió al costat de Múrcia. De la mateixa manera, és
just reconéixer que el cap i casal, durant dècades, va fomentar un oblit en la seua mirada cap a
Alacant, que va arribar a estendre’s fins i tot quan l’autonomia ens va arribar, sobreposant-se fins
i tot a sentiments nacionalistes que a Alacant —tantes vegades reconeguda com a terra de recepció
d’immigrants d’altres regions espanyoles— van tenir un ressò minvat.
Del desacord a la vertebració
La veritat és que, des de dècades enrere, la delegació de les Fogueres va estar present en la festa
fallera de València, i ja en els anys setanta comencen a produir-se alguns agermanaments entre
comissions de falla i de fogueres. És curiós assenyalar en l’àmbit personal com en 1977 la falla del
meu barri (un servidor va viure a València durant catorze anys), en concret la de Major-Moraira, es
va agermanar amb la Foguera Sèneca-Autobusos, on poc més d’una dècada després anirien unides
les meues destinacions com a foguerer. Existien altres comissions també agermanades, però cal
reconéixer que era un fet inusual. Més perceptible era trobar a Alacant aquest lamentable «Puta
València!» corejat pels joves que assistien al ritu de la cremà de les fogueres i enmig de les aigües
de la banyà, o fins i tot l’existència de desacords de certa transcendència entre la Comissió Gestora
de les Fogueres i la Junta Central Fallera (com aquell més sonat que va tindre lloc en 1985), o els no
menys afrontosos boicots que es van produir en alguns pregons de les Fogueres quan van intervindre
algunes autoritats valencianes… Tot això ara sona tan kafkià com lamentable en aquell temps.
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No obstant això, a poc a poc va ser imperant la prudència. Prudència que començava per la visió
oberta que des d’Alacant van manifestar dirigents del món foguerer com Conrado Albaladejo o Andrés
Llorens, que van obrir una oberta franja de confraternitat amb els respectius responsables de la
Junta Central Fallera de València. Es va anar comprovant que sempre era millor anar acompanyat
de la mà que separats. També en el si de les comissions la mirada va començar a evolucionar, i un
cert grau de vertebració es va anar instaurant entre el món faller i el foguerer. Alguns dels elements
importants en aquest procés van ser, indubtablement, l’enriquiment de la festa alacantina, o la
presència d’un element tan important com va ser la presència de Canal Nou -RTVV a partir de 1990.
Va ser la instauració d’un estat d’igualtat, d’un respecte a la diversitat, d’un enriquiment mutu…
El ben cert és que, en uns quants anys, el que existia d’insensata fredor va anar transformant-se
en la llavor d’allò que mai hauria d’haver-se perdut: la sincera germanor. Un creixent procés de
vertebració, la tendència del qual fins i tot podria marcar aquesta creixent globalització en totes les
matèries —i que ha tingut aspectes concrets en les Fogueres, a l’hora de no frenar-se a contractar
artistes procedents dels gremis de València i Borriana per a un bon grapat dels seus monuments—, ha
estat un element que ha suposat una senda en el qual els fallers valencians i els foguerers alacantins
han sabut apostar primer per allò que els uneix abans que per allò que els distingeix —que no els
separa. Ara per ara, són ben poques les comissions de fogueres que no es troben agermanades amb
alguna falla —i en això les festes valencianes tenen desavantatge per les seues superiors xifres. El
tracte sol ser cordial, i la continuïtat que anys enrere havia esdevingut un poc més fràgil, a dia de
hui es troba pràcticament assegurada. Jo mateix he tingut ocasió de posar el meu granet de sorra,
perquè des de les comissions de les quals he anat formant part al llarg de la meua carrera foguerera
es propiciaren agermanaments amb falles com Blanqueria, Cadis-Els Centelles o, en aquests últims
anys, la veteraníssima de Quart-Palomar, amb la qual la Foguera Gran Via-Garbinet, de la qual forme
part, manté unes exceŀlents relacions.
Gaudi sincer, germanor consolidada
Quan en les últimes dues dècades ambdues celebracions han sabut reprendre, per al seu funcionament
i calendari anual, elements i facetes procedents de la seua festa germana, és cert que des de fa un
parell d’anys es pot afirmar amb rotunditat que els llaços que uneixen les festes del foc de primavera
i d’estiu es troben no solament consolidats, sinó que van creixent dia a dia. És molt comú que,
quan arriben les festes de Sant Josep, multitud de foguerers ens acostem a visitar i viure l’ambient
valencià, com contemplar en els passacarrers la presència d’ambaixades de diferents comissions
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alacantines, fonamentalment en el gran acte de la festa fallera: l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu dels
Desemparats. Però és que aquesta implicació s’estén fins i tot a la nombrosa presència de foguerers
en actes previs com la Crida, la visita prèvia a les exposicions del ninot, o fins i tot el seguiment més
a prop d’actes com les eleccions de les corts d’honor i altres activitats. Sense dubte, la desaparició
de la ja citada televisió autonòmica limitarà en gran mesura aquest contacte, però no és menys cert
que la llavor ha germinat en un lligam real, que també té la seua expressió quan arriben les festes de
juny. Em consta la manifestació de nombrosos amics fallers que envaeixen i gaudeixen de la mateixa
manera les nostres celebracions, i que destaquen com de bé s’ho passen arribades les nostres festes,
que lògicament viuen sense haver d’assumir les pressions de les seues festes. I és que, al cap i a la
fi, tot es resumeix en una afirmació que em va servir com a brindis quan, allà per l’any 1999, vaig
formular en el meu torn de paraula, sent llavors president de la Foguera Pont-La Vilavella, assistint a
un sopar al costat de la nostra recentment agermanada Falla Cadis-Els Centelles. Allí vaig assenyalar
que calia entendre les celebracions d’ambdues festes com un fet global. Sentir que per als alacantins
les Falles eren el pròleg de les Fogueres, i per als valencians la festa alacantina com l’epíleg de
la seua celebració de Sant Josep. Així crec que la sentim tots, i així s’estén la força d’una cultura
mediterrània, festiva, pròpia del poble valencià, que, si bé en el passat i de forma interessada es va
voler desvirtuar, en els nostres dies per fortuna ha revelat la seua importància com un dels elements
més importants i vertebradors de la nostra identitat coŀlectiva. Un autèntic fenomen que en els
últims anys ha arribat a traspassar l’àmbit d’ambdues capitals, estenent-se a l’àmbit de localitats
caracteritzades per la seua enorme vitalitat en les seues manifestacions falleres. És el cas d’Alzira (la
tercera ciutat que més monuments planta a la Comunitat Valenciana), Gandia, Borriana o la mateixa
ciutat de Sagunt. A poc a poc s’entén aquest mapa global en el qual Alacant, per una simple qüestió
de dates, guanya la partida i es converteix cada inici d’estiu, i actualment de manera contínua, en una
ciutat hospitalària, beneficiant-se d’aquest flux fester de milers de fallers procedents de nombroses
localitats valencianes. D’una vegada per totes, aquella premissa d’unió regional que va servir de
base a la visionària iniciativa de José María Py, i després de diverses vicissituds, pot dir-se que es
troba no solament en un estat òptim, sinó que es manifesta amb tanta normalitat com a autèntica i
entranyable senyal d’identitat.
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CONVOCA

Premi Joan Climent
al millor poema líric d’un llibret de falla
Des de l’any 2001, el Premi Joan Climent guardona el
millor text o conjunt de texts poètics d’un sol autor
publicats en un llibret de falla en qualsevol de les seues
seccions: poesia, prosa poètica, poema visual, etc. El
premi rep el seu nom del poeta Joan Climent, que en
el segle passat va ser una figura destacada de la vida
cultural de Gandia, ciutat de la qual va ser nomenat fill
adoptiu. Enguany el premi s’ha ampliat a les falles de
tota la Comunitat Valenciana.
Poema guanyador
«Cerimonial de falles», de Vinyet Panyella, publicat en
el llibret de la Falla Sagrada Família-Corea de Gandia (la
Safor).

Cerimonial de falles
Vinyet Panyella
Despulla’m lentament, com si volguessis
—i sé que ho vols— tastar l’aiguabarreig de mel
obrint de mica en mica els pètals i els replecs
que esperen el teu embat, sense cap límit.
Et vull sentir irisat en cada bri de pell,
abeurant en cada glop de sang que em travessa
que no hi ha llamp que em fereixi més endins.
No trobaràs botons ni tall de cremallera
ni noses ni entrebancs d’entretenir,
només pell nua sota l’ajust d’una altra pell
perquè al llevar-la ofereixi la justa resistència
i l’escalf dels teus dits apunti al foc
recorrent els vials, vorejant tots els traus
que bateguen en la fúria de l’espera.
Ben lentament has de moure el caliu de la brasa,
travessa’m marcant els camins senyalats
arbrat i incandescent i amb el gest savi
que no es malmetin fruits, arbre i sembrats
planta la falla a l’indret més profund
i el rec arruixarà sexe i poema.
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CONVOCA

Premi Ajuntament de Benirredrà
al millor article d’un llibret de falla de la Comunitat
Valenciana
Este guardó, que enguany s’ha ampliat a totes les falles
de la Comunitat Valenciana, premiava el millor article
de llibret amb l’objectiu d’acostar el món de les lletres
valencianes als llibrets de falles. Esta iniciativa que pren
el relleu del Premi Iaraní, creat l’any 1995 per l’Associació
Cultural Premi Iaraní i organitzat per l’aleshores Junta
Local Fallera de Gandia.

Article guanyador
«L’aquelarre», de Carles Miret i Estruch, publicat en el
llibret de la Falla Vila Nova de Gandia (la Safor).

L’aquelarre
Carles Miret i Estruch
Cap règim polític ni cap govern populista hauria estat disposat a tolerar tal desfilada. Aquest grotesc
aquelarre en moviment desafiava totes les normes de civilitat, es burlava de totes les generacions
passades i de totes les ideologies triomfants.
Cadascun dels participants de la comitiva adoptava per moments formes i actituds despectives
amb el poder, amb l’autoritat i amb els bons costums, amb les tradicions més sagrades i amb els
dogmes més respectables. Ganyotes dignes de la gàrgola més irreverent, gestos obscens i brofegades
llançades com salpasses diabòliques contra el respectable.
Aquesta cercavila fantasmagòrica recorria lentament els barris i carrers de la ciutat com un corpus
orgiàstic. Se sentien per tot arreu explosions descontrolades de pólvora. Els peus marcaven un pas
de processó cadenciós i hipnòtic, al mateix ritme que les osciŀlacions d’un gran encenser, arrossegat
per un Joan Climent turiferari, on fumejaven les herbes més aŀlucinògenes de la comarca, recollides
en lluna creixent per una Maria Enríquez de cabells esbullats i mirada perduda.
Per acte de nigromància i bruixeria, tots els espectres relapses apareixien disfressats, transmutats,
en el seu propi personatge, abillats amb casulles, armadures de llautó o saragüells i bruses a prova
de foguera inquisitorial. Tothom estava obligat a tocar instruments de música dissonants i a brandir
objectes estranys que representaven les frustracions. Les velles discòrdies i ressentiments s’havien
de purificar en un immens acte de fe pagà en la plaça de l’ajuntament.
Josep Piera, baixat de la Drova amb un cavall de foc, amollava grapats d’arròs, com un sembrador
tronat, mentre l’Ignasi Mora, ombriu com Caront, intentava arrancar dels llavis dels espectadors
unes veus de la família per creuar l’Estígia.
Sant Francesc de Borja, amb llarga capa negra, apareixia amb una deixuplina per mortificar-se,
mentre que en l’altra mà sostenia un llaç amb nuc de penjar condemnats. Santiago la Parra, amb
unes gambades marcials i rostre atribolat, l’ajudava a carrejar la resta de la corda com un escolanet.
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Ausiàs March li recitava a un falcó repenjat de l’avantbraç. Amb una ploma a la mà i un lliri al trau,
marcava amb precisió les síŀlabes amb el pas de les espardenyes de careta. Però no era el senyor
i poeta de Beniarjó, sinó Ximo Vidal amb veu rauca i cavernosa, seguit per un núvol turmentós de
pensaments. D’una gran olla bullent sucaven en sang i ceba la gernació de Pluja. Ferran Garcia-Oliver
prenia nota de tot, discretament, sense alçar la mirada.
José Miguel Borja, com un veritable rector maníac, vigilava de prop i escoltava cobejosament els
versos ausiasmarquians. Aspergia un elixir de l’eterna joventut sense mirar a qui.
Josep Rausell parlava dels bombardejos feixistes i de la pava, mentre Coll Alas tractava de perfilar en
un llenç un retrat fúnebre de la Delicà de Gandia amb pinta i mantellina i flor pètria. Roís de Corella
i Joanot Martorell mostraven les seues habilitats en el joc de l’esgrima i Alfons el Vell arbitrava com
a bon duc taumatúrgic.
El beat Andrés Hibernón desdenyava els erotismes ardents del Tirant i la Carmesina i preferia alçar
la veu a l’uníson amb un Josep Camarena peripatètic. Finalment, Toni Durà, encobert per un casc
de moto, llançava quadres amb la representació realista de la platja de l’Auir. Maria Josep Escrivà i
Teresa Pascual portaven sàrries amb molta arena del Grau i alguns moŀluscos rapsodes.
La processó satànica avançava sense fre. Recorria els carrers principals com una riuada enfollida.
Feia petites incursions de pillatge a l’interior de les vivendes més nobles en busca d’objectes de valor,
espoliava les custòdies argentades dels edificis religiosos i espaventava els seus ministres. Clamava
venjança contra la crema de bruixes i contra totes les persecucions injustificades.
En la plaça de l’Ajuntament s’alçava un cadafal gegantí on s’havien de dipositar les nombroses
ofrenes. Un foc purificador era alimentat per una brigada de bombers incendiaris encapçalats per
Àlvar Garcia i Jesús Alonso, que feien de vestals màximes. Tots sentien un estrany plaer en cremar les
actes dels plens municipals com si es tractés d’un sacrifici a un déu cruel de la desmemòria.
Al voltant de la gran pira central girava una gran massa de gent que aplaudia, dansava amb cabres
i bevia substàncies bromeroses. Mai havia existit tal ànsia de començar de nou, de vèncer les
humiliacions i d’entregar-ho tot al foc.
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En l’últim moment, en l’última pregària, tothom jurà en veu alta la seua renúncia a la humanitat, la
seua voluntat expressa de deixar de formar part d’un món injust. Tot seguit, les figures començaren
a convertir-se a poc a poc en ninots inerts d’un monument faller.
L’endemà, mentre els operaris de l’Ajuntament acabaven de recollir la cendra, un lliri brotava entre
les restes de fusta carbonitzada. Ningú no comprengué com havia pogut sobreviure a una temperatura
tan elevada.
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CONVOCA

Premi Mestre Ortifus
a la temàtica i portada d’un llibret de falla
«Les falles han de parlar» és una de les frases cèlebres
del dibuixant Ortifus en les seues immersions en la
festa de les Falles, provocant la sàtira en cada escena
i mostrant una cohesió en el missatge. Per això, el
Premi Mestre Ortifus vol potenciar el treball d’aquelles
comissions que en el seu llibret, tant en la portada com
en els continguts, plasmen esta coherència amb la crítica
de la falla plantada a la seua demarcació, perquè és allò
que volem fer desaparéixer amb el foc.
Llibret guanyador del premi a la millor portada

PATROCINEN

Falles Populars i Combatives de València (l’Horta)
Autors de la portada guanyadora: Equip Moixama
Finalistes
Falla Plaça del Forn d’Alzira (la Ribera Alta)
Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent (l’Horta)
Falla Vila Nova de Gandia (la Safor)
Falla Sant Valerià de Torrent (l’Horta)
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Llibret guanyador del premi a la coherència en els continguts
Falla Plaça del Forn d’Alzira (la Ribera Alta)
Finalistes
Falla Raval de Sant Agustí de Cullera (la Ribera Baixa)
Falla Plaça de Jesús de València (l’Horta)
Falla El Canet de Cullera (la Ribera Baixa)
Falla Joan d’Aguiló-Gaspar Aguilar de València (l’Horta)
Llibret de la Falla Plaça del Forn d’Alzira (la Ribera Alta)
Amb el llibret del 2014, la Falla Plaça del Forn d’Alzira tanca una tetralogia dedicada als quatre
elements de la natura (foc, aigua, terra i vent), que s’ha dut a terme en els darrers exercicis i on s’ha
relacionat amb estes temàtiques la composició dels monuments grans i infantils, i el contingut dels
respectius llibrets de falla. En esta ocasió, el llibret està estructurat en sis parts que tenen l’aire com
a eix vertebrador, que apareix tractat des de perspectives diferents.
En la secció Aires de Festa apareix la salutació del president, Paco Martí, i les exaltacions de la
fallera major, Lily Martí, i de la cassolera, Concha Belenguer.
En la segona part, Tot per l’Aire, hi ha un article d’Alfonso Rovira sobre el tancament l’any 1990
de Ràdio Alzira («El silenci que queda en l’aire»), així com una entrevista al professor i compositor
alzireny José Grau Benedito.
En la secció tercera, Canviar d’Aires, hi ha un article de José Ibáñez al voltant del medi ambient i la
contaminació («El nostre aire»), així com un recorregut proposat per Agustí Ferrer Clarí, arqueòleg
municipal, per a descobrir els penells presents als nostres edificis més històrics («El vent i el penell»).
L’apartat quart, Amb el Cul a l’Aire, s’obri amb un article de la professora Pura Santacreu sobre la
nomenclatura dels vents i la seua presència en el nostre bagatge cultural i tradicional («Dels vents
que corren»). També apareix un article de Eusebio Laudes titulat «Amb el cul a l’aire».
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La secció cinquena, titulada Ni Cara a l’Aire, conté un article on es fa referència a la crisi que vivim
(«Aire a la ballaora»), de Juanma Albuixech, i també un article de Xavier Sierra («Amb l’aigua al coll i
el cul a l’aire») que parla dels efectes econòmics de la pantanada de l’any 1982.
En el darrer apartat, Aires de Llibertat, Jorge Gimeno oferix un glossari de diferents tipologies de
pets, i apareix també una «Oda al pet», escrita per Albert Reina.
En la secció dedicada als més menuts de la falla, hi ha la crítica del monument infantil, a càrrec de Xavier
Barber, la salutació del nostre president infantil, Roberto Carlos i Sanz; un conte titulat «Marbet i el Déu
Èol», escrit pel seu germà Ferran; un conte de Raquel Zornoza anomenat «Escolta, escolta»; un relat de
Pepe Pla titulat «Saps tu qui és Èol?», i un recull fet per Xavier Barber de cançons tradicionals per a ser
cantades a l’aire lliure.
El llibre es tanca amb un escrit de José Ibáñez (Com un bufit d’aire») que encapçala un recull de les
imatges més significatives o entranyables de l’exercici passat per a la nostra comissió.
Cal fer menció especial als escrits de Jorge i Antonio Gimeno, que constituïxen la crítica del monument
gran, i que impregnen i vertebren els continguts dels diferents apartats, de manera que en les
diferents seccions podem veure l’aire relacionat amb la crisi econòmica actual o la nostra evolució
social en les darreres dècades. També s’ha de fer menció a fallers de la comissió, com ara Ivan de la
Merced o Rafa Barraquet, que han aportat experiència i idees en la confecció del llibret.
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CONVOCA

#plf14

Premi #plf14
a un text satiricofaller breu
El Premi #plf14 a un Text Satiricofaller Breu vol
visualitzar la creativitat satírica en els nous canals de
comunicació que oferixen les xarxes socials Twitter,
Facebook i Google+. A banda del caràcter satíric (i també
faller), es té en compte la cohesió, la creativitat i el valor
literari del text obtingut.

Piulades finalistes del #plf 14 (per ordre d’enviament)
·····················································································································································
J. Gabriel Figueres @jgfigueres
Mamà, mamà! Un ninot de fabra! De falla, fill, de falla #Plf14
enviat el 21 de novembre
·····················································································································································
Carlos Galiana @carlosgaliana
—President, hi ha alguna possibilitat de mantindre obert Canal 9? —Clar, només heu de trobar les 7
boles de drac. #Plf14
enviat el 23 de novembre
·····················································································································································
Coŀlectiu Sinià @CollectiuSinia
—Mari, si tanques els ulls no notes com t’arriba la olor de pólvora? —Paco, t’has tirat un altre pet,
no? —Quin poc esperit faller... #plf14
enviat el 29 de novembre
·····················································································································································
Matías Escriche @matthewnet79
#Plf14 polítics que no saben que l’indult únicament és per als ninots, que no han furtat res, i per
votació popular
enviat el 10 de desembre
·····················································································································································
El Analista Fallero @analistafallero
Calatrava és com aquell artista que encara és contractat malgrat que any darrere any deixa mal
plantada la seua falla #plf14
enviat el 16 de gener
·····················································································································································
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·····················································································································································
Pere Fuset @perefuset
La fallera major va acabar tan exaltada que hagueren de subministrar-li altes dosis de Trankimazin
#plf14
enviat el 20 de gener
·····················································································································································
Distrito Fallas @distritofallas
Gran debat sobre la independència de les Falles de València de l’Ajuntament. Al final va decidir-se
que la banda no seria obligatòria #plf14
enviat el 21 de gener
·····················································································································································
M. A. Gascon @MAGascon
La Crida passà a dir-se “La llamada”, la mascletà “petardada” i la falla “hoguera” per a que tots
entengueren lo que significa #plf14
enviat el 23 de gener
·····················································································································································
Nana @olgags
Llavors, fallers, estem d’acord que no estem d’acord a votar si acordem o no fer un congrés o tot el
contrari? —Em... No #PLF14
enviat el 28 de gener
·····················································································································································
Toni Vergara @antoniovergaras
On abans veia “camps” ara ho veig tot “negre”... han deixat mig “fabra” el meu televisor “telefunken”
#PLF14
enviat el 29 de gener
·····················································································································································
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Este llibret ha estat imprés en els tallers gràfics
del Centre Especial d’Ocupació de l’IVAS

www.llibretsdefallesvalencia.com

www.lletresfalleres.info | facebook.com/lletresfalleres
twitter.com/lletresfalleres | gplus.to/lletresfalleres

