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Un any més —i ja en van quatre— hem organitzat 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. Als pobles de Sagunt,
Alzira, Xàtiva, Gandia, Borriana, a la ciutat de València i en altres
comarques de la nostra terra... 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. A més és un
element essencial en l’espai cultural de la Festa. Fonamentals per
a que les Falles sigan declarades Patrimoni Cultural Immaterial
per l’UNESCO.
En esta quarta edició de la Festa de les Lletres Falleres, l’Associació
d’Estudis Fallers, les comissions falleres La Malva d’Alzira, El
Mocador de Sagunt, 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 col·laboradors 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.
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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 coL·laboradors 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.

CONVOCA

patrocinen

FINALISTES
Títol
FALLES, DISSENY I INTERDISCIPLINA
Autor
José Francisco Carsí
ComissiÓ
Barri Sant Gregori de Torrent
Títol
DE PIULETS TRACA I TINTA
Autor
Col·lectiu Sinià
Comissió
Associació Cultural Falla Sant
Vicent-Amparo Iturbi
Títol
NO CIUTAT
Autor
Ibán Ramón Rodríguez
Comissió
Mossén Sorell–Corona

FALLES,
DISSENY I
INTERDISCIPLINA

L’artista faller de la Renaixença ha mort. I ja fa més
d’una dècada. Hui dia, en un entorn professionalitzat
i competitiu, no es concep un arquitecte, dissenyador
o publicista sense el seu equip. La falla no és aliena
a aquesta situació i, encara que l’escala d’alguns
projectes potser ho permet, l’equip és el responsable
dels grans projectes.
Escultors, pintors, guionistes, fusters… Des de sempre,
els grans tallers han estat sustentats per professionals
de cada matèria, que han sabut rodejar-se dels millors
per a fer realitat els projectes que hui guardem en la
nostra retina. En aquesta equació estava present el
dibuixant que feia l’esbós. Una figura amb l’objectiu de
donar lluentor al projecte de l’artista que l’encarregava,
però sense deixar massa la seua empremta en el procés
creatiu. Soriano Izquierdo és, probablement, el dibuixant
més conegut de la història de les falles. Encara que tots
recordem la imatge al carrer de moltes de les falles
mítiques dels seixanta i setanta, seríem incapaços de
descobrir el seu traç en aquells monuments.

José Francisco Carsí
Barri Sant Gregori de Torrent
article guanyador 2015

Justament, l’esgotament del model de falla anomenada
clàssica als huitanta, provocà que amb el canvi de
segle una nova realitat apareguera en les falles: el
dissenyador. La festa demanava noves estètiques
gràcies, en part, a l’explosió de les falles infantils. La
seua escala va permetre a joves com ara José Manuel
Alares o Vicent Almela començar la seua trajectòria
com a artistes totals, que controlaven tot el procés
d’elaboració de la falla, tret que han mantingut al llarg
de la seua carrera. Sense ells, juntament amb altres,
no seria possible l’arribada dels dissenyadors al món
faller, requerits per un mercat faller àvid d’una tímida
actualització.
Curiosament, l’altre punt d’arribada dels dissenyadors
a les falles va ser la falla municipal. Els huitanta feren
de la falla de l’Ajuntament un focus d’atracció, que
hui dia ha sigut pres com a referència, encara que amb
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comptagotes. Sento Llobell (1986 i 1987) i Ortifus (1988)
són els primers exemples d’un model de falla que, a
partir de 2010, esdevindria referència. I apunte l’any 2010
per l’explosió definitiva del fenomen Carlos Corredera. El
projecte de Vicente Martínez en la Falla Malva-rosa, amb
disseny del mateix Corredera, va trencar els pronòstics i
agradà igualment a jurat, crítics i públic. I ja sabem com
funcionen les falles: assimilada una proposta mediàtica,
el següent pas és copiar l’estil, a més descaradament,
però aquesta és una altra història.

Jordana el 2001 amb Sigfrido Martín Begué i Na Jordana
el 2002 amb Chema Cobo), esdevé any rere any una
aposta segura. Des de fa una dècada, la mà de Pla
estava superant la imatge de Latorre i Sanz (Exposició,
2007) i ha passat a monopolitzar les falles de SalaSalinas, qui precisament venia del taller dels primers.
Els Santaeulàlia, podem dir, s’han cansat de definir
falles de Llàcer, primer, i de Carlos Carsí, ara. Corredera,
mentrestant, ha passat de donar l’èxit a Vicente
Martínez a fer seues falles construïdes per altres, com
Xavi Ribes (Vicente Sancho Tello-Xile, 2013), Juan Lluch
(Ciscar-Borriana Infantil, 2014) o José Lafarga (SuecaLiterat Azorín, 2013).

La massiva acceptació d’aquest monument ha començat
a desenvolupar un nou model de projecte, cosa que
considere clau per a comprendre el futur pròxim de la
nostra festa en l’àmbit creatiu: un dissenyador amb
un estil propi, característic i diferencial, juntament
amb un equip de «constructors» amb experiència en
grans volums que donen vida a les idees del primer.
Il·lustrador + artesà faller; és a dir, la millor manera
d’obrir les falles a milers d’influències, sense la barrera
que comporta el coneixement de l’ofici per llançar-se
en solitari.

Justament, aquest últim treball és el que reafirma la
tendència. Un bon constructor amb dilatada experiència
com José Lafarga, que materialitza el projecte d’un
dissenyador, ha repetit en 2014 a la mateixa demarcació
amb David Guirao i també a Alacant (Foguera Polígon
de Sant Blai el 2013 amb David Moreno). Un signe que
ens diu que el futur seguirà explotant aquest model,
començant per 2015. Corredera amb Latorre i Sanz a Na
Jordana, comissió caracteritzada per aquest tipus de
projecte (Manolo Martín Jr. amb Sento Llobell en 2011,
Manolo García amb Ramon Pla en 2013 i els mateixos
Latorre i Sanz amb Ortifus l’any passat), Pla amb
Ramon Algarra a Mestre Gozalbo-Comte d’Altea i el
sorprenent tàndem Pedro Santaeulàlia - David Moreno
a la Foguera Baver-Els Antigons d’Alacant.

Hui dia, l’artista convencional, artesà en plena etapa
involucionista, veu que l’arribada d’aquests creatius
l’ajuda a firmar amb noves comissions any rere any.
D’aquesta manera, passem de l’adaptació puntual de
l’estil del dibuixant a l’artista faller, a l’obra dirigida
per l’il·lustrador amb el seu segell inconfusible. Darrere
resten les tímides línies proposades per Ramon Pla
amb Latorre i Sanz (Na Jordana, 2003), Corredera
amb Vicente Martínez (Pizarro-Cirilo Amorós, 2009),
Paco Santana amb Paco López (Convent de Jerusalem,
2001) o Sergio Alcañiz amb Pedro Rodríguez (Regne de
València-Duc de Calàbria Infantil, 2010), en què encara
prevalia la mà dels seus artesans.

Són col·laboracions cada vegada més nombroses i
esteses. Quantitats de fallers que es desplacen per
veure les propostes dels seus dissenyadors preferits
(Carlos Corredera) sense importar qui construeix les
seues il·lustracions; ciutadans que veuen les vinyetes
del seu periòdic com una falla (Ortifus); dissenyadors
gràfics que busquen l’aportació dels seus col·legues
de professió aplicada a l’art local (Sento Llobell, Paco
Roca o Ibán Ramón + Dídac Ballester), són senyal que la
interdisciplina atrau més públic i el diversifica.

Aquell model de falla municipal, que només el mateix
Manolo Martín ha explotat gràcies a la seua inquietud
interdisciplinària (Na Jordana el 2000 amb Ortifus, Na
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Premi
Mal
vA
alzira

al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana

FINALISTES
Títol
FESTES TRADICIONALS VALENCIANES: EL
HALLOWEEN
AutorS
Antoni Lluís Martínez Furió i Enric
Xavier Ferrús Fayos
ComissiÓ
Falla Avinguda Josep Pau d’Alzira
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.

convoquen

patrocinen

Títol
LA PLATJA DE L’ESPERANÇA
Autor
Salvador Bolufer Femenia
Comissió
Falla Sagrada Família-Corea de Gandia
Títol
MARE, JO VULL SER INFANTA
Autor
José Antonio Martínez Giner
Comissió
Falla Cambro de Tavernes de la
Valldigna
Títol
NICOLÀS SELFIE
Autor
Josep Enric Gonga Colomina
Comissió
Associació Cultural Falla Sant
Nicolau Mosquit de Gandia

LA PLATJA DE
L’ESPERANÇA1
Música: Suspiros d’un barandat (txa-txa-txa)

salvador bolufer femenia
Falla Sagrada Família-Corea de Gandia
POEMA guanyador 2015
Crònica versificada d’un acte celebrat a Gandia, a peu
de mar i amb megafonia de campanya, on el primer
edil (el trobador) va ofrenar la platja sencera a Doña
Esperanza Aguirre (la musa). Molta gent es pregunta si
la tal ofrena fou com la compra del Coco Loco, o si en
el pack podrien entrar també els deutes de l’empresa
pública en bancarrota. No és una crítica, és només una
pregunta; fallera, això sí.
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Amb aires de benaurança
solcant el Sol de migdia,
uns càrrecs de confiança
cantaven a l’esperança
en la platja de Gandia.

“Esta es tu playa, Esperansa... (2)
es la playa de Madrid;
paraíso de agua mansa
donde muere el mal de Almansa (3)
al sur de Rafalcaíd”.

I entre la llum resplendia
com un raig de resplendor,
una musa que encenia
la flama i la poesia
d’aquell edil trobador.

I en un ambient molt sentit,
va concloure l’orador
plorant com un descosit,
demacrat i esbalaït
pel tal moment d’esplendor.

La dama i el seu mentor;
el trobador i la musa,
eren clam i eren clamor...
el vers i el mantenidor...
el catet... la hipotenusa...

La musa i el trobador,
fumats en fums d’alegria,
fongueren en el fervor
san Isidro Labrador
i el sant Borja de Gandia.

La mossa, ferma i conclusa
es va banyar els peuets
a ritme de semifusa,
per por que alguna medusa
rondara en aquells indrets.

I un pollastre que hi havia
pegant voltes per allí,
va enllustrar la llum del dia
amb l’harmònica harmonia
d’un airós quiquiriquí.

I entre víctors satisfets
i entusiasmes de lloança,
s’escoltaren uns versets,
que el mentor portava fets,
al so d’aquesta romança:

(1) Per tal de donar caràcter a la cosa, l’arena que s’utilitzarà per a assentar la base de la falla serà extreta del lloc on Doña
Esperanza es va banyar els peuets.
(2) Per tal d’ajustar la grafia a la pronúncia, ens hem permés escriure ací «Esperansa» en valencià de pedania pobra, seguint la
fonètica d’algun que altre portaveu oficial.
(3) Sííí...; ja sé que això de «donde muere el mal de Almansa» peca de ser una mica exagerat... però ca! De més grosses se n’han
vist, no troben?
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Premis
MOCADOR
i emili
llueca

al millor assaig sobre Falles i cultura popular d’un llibret de falla

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.

CONVOQUEN

patrocinen

FINALISTES EMILI LLUECA

FINALISTES MOCADOR

Títol
A colp de Lladró i safata
Autor
Carla Melchor Yuste
ComissiÓ
AC Falla El Tabalet de Sagunt

Títol
Artistes fallers de Xàtiva.
Recapitulació i nous esbrinaments (II)
Autor
Joan Quilis Ródenas
ComissiÓ
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva

Títol
Nosaltres els valencians
Autor
Josep Usó Mañanós
Comissió
AC Falla La Marina del PORT de Sagunt
Títol
EL Llibret de la Falla Santa Anna:
història, tradició i evolució
Autor
Ana José Segura i Rubio
Comissió
AC Falla Santa Anna de Sagunt
Títol
La falla que embarcà a Port de
Sagunt per a ser cremada al País Basc
Autor
Paco Quiles Tudón
Comissió
AC Falla La Victòria del PORT de Sagunt
Títol
El motor silenciós de l’economia
Autor
José Manuel Pastor
Comissió
AC Falla La Vila de Sagunt

Títol
Dolçaines, la Música Nova i la
Peixca de l’Aladroch
Autor
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
AC Falla Falla Benlloch–Alexandre
VI de Xàtiva
Títol
La falla que embarcà a Port de
Sagunt per a ser cremada al País Basc
Autor
Paco Quiles Tudón
Comissió
AC Falla La Victòria del Port de Sagunt
Títol
Artistes Fallers de Xàtiva.
Recapitulació i Nous esbrinaments (I)
Autor
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva
Títol
El monstre dormit, ull amb l’ajo...
Autor
Manuel Sanchis Ambrós
Comissió
l’AC Falla Falla Plaça de Jesús de
València

La falla
que embarcà
al Port de
Sagunt per a
ser cremada al
País Basc

Enclavada a la ria de Bilbao, al marge esquerre del riu
Nervión, Barakaldo comparteix amb el Port de Sagunt
molt més del que en un principi sembla. La indústria
siderúrgica ha sigut per a ambdues poblacions molt
més que el seu motor econòmic, ja que en elles ha
donat lloc a autèntiques explosions demogràfiques.
El municipi biscaí va passar al segle passat de ser un
poble rural a una ciutat industrialitzada i articulada
en districtes, diferenciats segons la seua activitat
econòmica. En el cas valencià, el Port de Sagunt
encara li deu més a la indústria de l’acer, ja que va
donar lloc a la creació de la població en els terrenys
costaners de la mil·lenària Sagunt. Els bascos
Ramón de la Sota i Eduardo Aznar, procedents de
Biscaia, van ser els precursors de l’embarcador per a
transportar el mineral extret de les mines de Terol i de
l’acereria. La factoria feia les funcions d’ajuntament,
en encarregar-se de proporcionar a la població els
serveis bàsics com l’educació o la sanitat. Per això, el
mode de vida de la nova població va quedar marcat
per les tendències basques, com també pels costums
de les autonomies de les quals procedien els primers
pobladors.

Paco Quiles Tudón
AC Falla La Victòria del Port de Sagunt

Tot i formar part de dues comunitats autònomes
diferents, allunyades geogràficament i cultural, els
llaços entre els nuclis industrials del Port de Sagunt
i el format per Barakaldo-Sestao es van mantenir
pròxims, ja que Altos Hornos de Vizcaya (AHV)
controlava les factories siderúrgiques instal·lades
en ells. Les similituds continuen fins al punt que,
amb una dècada de diferència, els dos enclavaments
siderúrgics es van enfrontar a forts processos
desindustrialitzadors que van motivar el tancament
de les seues instal·lacions fabrils.

ASSAIG guanyador PREMI EMILI LLUECA 2015

Però, deixant de banda les similituds econòmiques, és
important esmentar l’intercanvi cultural bidireccional
que es va produir gràcies a la tradició siderúrgica entre
ambdues comunitats autònomes. I es que, fins ara,
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molt s’ha investigat sobre el flux cultural en sentit
sud-est, és a dir, la importació de costums bascos en
la vida diària dels portencs, tant festives com d’índole
gastronòmica o arquitectònica. No obstant això, poc
s’ha dit en sentit invers, ja que també va haver-hi un
acostament cultural a les tradicions valencianes.

Però, més enllà de l’estranyesa que provocava veure,
al País Basc, unes grues portuàries descarregant una
falla, allò veritablement cridaner va resultar el poc
de temps amb el qual es va idear aquest projecte
i es va dur a terme, ja que tot es va organitzar en
menys de tres mesos, en un «pensat i fet». A mitjan
gener d’aquell any, un grup de siderúrgics del Port de
Sagunt van ser destinats a Barakaldo per treballar
en la fàbrica d’aquesta població i en la de Sestao,
ambdues pertanyents a l’empresa Altos Hornos de
Vizcaya, la mateixa que gestionava aleshores la
planta siderúrgica integral portenca abans de passar
a ser Altos Hornos del Mediterráneo en 1971. La fàbrica
de Sestao inaugurava un nou forn alt, el número
2A, batejat com «Mari Ángeles» i necessitaven més
operaris. Un d’aquests treballadors, Ernesto Lucas,
va idear un pla en assabentar-se que havia d’anarse’n a treballar a Biscaia. El primer que va pensar va
ser que havia de plantar una falla, doncs no podia
estar fora de la seua ciutat durant la setmana fallera
i no viure la festa. Així que es va reunir amb el tinent
d’Alcaldia del Port, Vicente Martínez Matíes, a qui li va
explicar la seua idea. «Em va dir que estava boig, que
era impossible plantar una falla allí en menys de tres
mesos, però com havia sigut alumne seu a l’Escola
d’Aprenents, el vaig convéncer perquè intervinguera
davant l’Ajuntament de Barakaldo i els donara bones
referències», explica Lucas.

En 1968, Barakaldo va viure amb gran intensitat la
festa fallera, però aquest fet no ha transcendit i fins
ara corria el risc de caure en l’oblit. Potser per ser un
fet puntual i allunyat en el temps, o més probablement
per la deixadesa de les autoritats locals, com així ho
atribueix el siderúrgic precursor de la idea de plantar
allí una falla, Ernesto Lucas, qualificada aleshores
com de desgavellada. I encara en l’actualitat, 47 anys
més tard, s’emociona quan recorda l’èxit que va tindre
la primera setmana fallera exportada des del Port de
Sagunt fins a Barakaldo.
Set dies pel mar i voltant la península Ibèrica
A les 16 hores del dia 14 de març de 1968, atracava al
port de Barakaldo un dels bucs de la naviliera d’Altos
Hornos de Vizcaya. Era el José Vilallonga, en un dels
seus últims viatges abans de ser desballestat l’any
següent a Bilbao, i ho feia amb un carregament poc
habitual: al costat d’una comanda de ferro, en la seua
bodega transportava els ninots que serien plantats
l’endemà en la primera falla elaborada al Camp de
Morvedre per un artista local i ideada pels seus veïns,
però plantada fora de la comarca. El buc acabava així
un recorregut de set dies, que havia iniciat el dia 7
de març en els molls del Port de Sagunt després de
carregar els dos embalums que componien la falla, de
300 quilos. Els 121 metres d’eslora, 15,4 m de màniga
i 7,75 m de puntal d’aquest buc van vorejar impulsats
pel vapor i durant una setmana la península Ibèrica,
travessant l’estret de Gibraltar i solcant l’oceà Atlàntic
fins arribar a la ria del Nervión, on va finalitzar el seu
recorregut.

Quan van arribar a Barakaldo amb els seus companys,
en un grup d’unes 150 persones, Lucas va preguntar
qui volia formar part de la comissió fallera per a
organitzar els preparatius de la falla biscaïna, però
només huit persones es van oferir a ajudar-lo. Entre
ells, Antonio Gracia, que va ocupar el càrrec de
vicepresident, i un altre treballador, el cognom del
qual era Millán, que es va encarregar de la tresoreria.
L’escassa col·laboració dels seus companys, atés que
només va prestar la seua ajuda un 6 % dels siderúrgics
traslladats, no va ser suficient per a restar-li energies
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en la seua obstinació i va seguir endavant amb la
seua rocambolesca idea. Així, es va reunir amb les
autoritats locals després de la mediació del tinent
d’Alcaldia del Port, que continuava qüestionant-se
si aquest grup de persones encapçalades per Lucas
seria capaç de plantar la falla en terres baracaldeses.
«Jo pensava que no m’ajudarien, però es van oferir
totalment a la idea», recorda Lucas. A partir d’aquell
moment, la falla de Barakaldo ja tenia president i
comissió executiva, formada per nou persones en
total, tot i que quan va estar tot preparat, la majoria
dels companys desplaçats van voler ser fallers, però
només es va permetre estar en la comissió als qui
havien col·laborat activament en l’organització de la
falla.

setmana, per contra, els fallers siderúrgics van establir
el seu lloc de reunió en el Bar Teyma, un establiment
de menjars tradicionals situat en un cèntric carrer de
Barakaldo.
«El temps que vaig estar allí, jo no treballava, només
em dedicava a la falla i me n’anava amb els txistus a
la muntanya, que em van ensenyar les seues cançons
al ritme dels tambors i ens van ajudar molt durant
els actes fallers, quan tocaven com a xaranga. La
veritat és que m’ho vaig passar molt bé, fins i tot els
txistularis deien que els valencians anàvem a pegarlos foc amb tanta festa! Van arribar a preguntar-nos
en la fàbrica per a què havíem anat a Biscaia, perquè
no apareixíem pel lloc de treball», recorda Lucas entre
somriures els seus mesos en terres basques.

I malgrat que el consistori saguntí no va col·laborar
econòmicament en la causa, la seua intermediació
va fer efecte, així com la de l’empresa siderúrgica.
Quan Ernesto Lucas s’havia reunit amb l’alcalde de
Barakaldo, Luis Díez, aquest li va oferir tota la seua
ajuda per a la creació de la falla. «Em va dir que a partir
d’aquell moment era u més de l’ajuntament i així va
ordenar fer-ho saber per la població. Ens va deixar un
cotxe oficial, un Land Rover, perquè recorreguérem
els carrers i així reunir fons, ajudats per la megafonia
que portàvem instal·lada. I d’aquesta manera, pels
carrers de Barakaldo i de Sestao, aconseguírem reunir
prou diners per a pagar no solament la construcció
de la falla, sinó altres despeses de les quals no es
feia càrrec AHV, tot i que és cert que la fàbrica va
col·laborar molt activament. La gent es va bolcar amb
nosaltres; a vegades em pose a plorar de l’emoció»,
explica el siderúrgic.

Reemplaçant les abarkas per les espardenyes
A mesura que anaven reunint el finançament
necessari, el temps corria i la proximitat de la
setmana fallera feia necessari designar representants
femenines a la comissió. Per aquest motiu, l’alcalde
va proposar parlar amb les joves que havien regnat en
els Cármenes de Baracaldo de l’any anterior, les festes
patronals que se celebren en la ciutat biscaïna durant
la setmana del 16 de juliol en honor a la seua patrona,
la Mare de Déu del Carme. María Concepción Presa
havia sigut Miss Barakaldo i reina de les festes de 1967.
Així, aquesta jove es va convertir en la Fallera Major.
L’acompanyaven ben a prop les seues dames d’honor,
igual que en les patronals, María Jesús Fernández
i María del Pilar Hernando. Les tres, en conjunt,
formaven una imatge singular, ja que Conchita Presa
portava el vestit de valenciana, mentre que les dames
anaven de neskitas amb el regional basc. Al costat
d’elles, els qui també van canviar les seues abarkas
per espardenyes van ser les components de la cort
d’honor. A l’estil dels càrrecs existents pel moment en
les falles morvedrines, set basques van ser regines del

Durant els caps de setmana de febrer, Ernesto Lucas
viatjava a València per ultimar detalls de la falla,
tant per parlar amb l’artista faller, Antonio Monge
González, com amb el pirotècnic o per aconseguir els
vestits regionals necessaris per a la comissió. Entre
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Foc, de la Poesia, de la Flor, de l’Art, de la Musa, de la
Bellesa i de la Música.

la fiesta se extiende audaz, altiva y gallarda.
Sagunto por Barakaldo y Valencia por Vizcaya, dos
pueblos enamorados a la bandera de España”.

El mateix dia que la falla embarcava al Port de Sagunt,
Barakaldo desbordava ambient faller pels quatre
costats amb la presentació de la fallera major i la seua
cort d’honor. Per a cadascuna d’elles es van elaborar
poesies, que van ser recitades durant l’exaltació pel
seu autor, el poeta baracaldés Salvador Varela, en un
acte que va tindre lloc en el vell teatre de Barakaldo,
un edifici coronat per una gran cúpula, que va ser
demolit un anys després per a construir en el mateix
emplaçament el modern Barakaldo Antzokia. El pati
de butaques estava decorat amb gallardets i ple de
persones que no van voler perdre’s l’acte, replet de
música i d’emoció.

Ernesto Lucas encara s’emociona quan ho recorda
i ho recita de memòria, quasi mig segle després. «El
teatre queia amb el poema, però el més emocionant,
almenys per als portencs que estàvem allí, va ser
escoltar l’himne de València tocat pels 35 músics de
la Banda Municipal de Barakaldo, que a més estava
dirigida per un valencià», recorda Lucas, que va viure
aquell moment al costat de la fallera major des
de l’escenari. I és que el director de la banda era
l’alacantí Juan Esteve Galán, que va estar al capdavant
de la Banda Municipal de Macastre o la Primitiva de
Llíria, entre d’altres, aconseguint amb aquesta última
importants premis per tot el territori nacional. Des de
1957 es va ocupar de la Banda Municipal de Barakaldo,
que va renovar i va dirigir fins a la seua jubilació, en
1995.

Els vestits de la cort i el de la fallera major van ser
cedits per la Junta Central Fallera de València, arran de
la mediació d’Ernesto Lucas i els seus col·laboradors.
Un regidor de l’Ajuntament de Barakaldo també va
recitar un poema que feia al·lusió a la protecció que
prestava Altos Hornos de Vizcaya i la importància
d’aquesta empresa en el país, ja que va arribar a ser
un dels màxims exponents de l’economia industrial
nacional. També es referia als treballadors valencians
desplaçats a Barakaldo per a treballar en la factoria,
aquells que «amb il·lusió i esperança, volen honrar la
seua terra i s’agermanen amb Biscaia», deien els seus
versos.

En acabar, va arribar el torn de la Banda Municipal
de Txistus, que va amenitzar amb les seues cançons
tradicionals basques la imposició de bandes a les
falleres; una amalgama intercultural de mestissatge
del folklore valencià i el basc.
A més, en la presentació fallera van actuar els millors
artistes biscaïns del moment, que van ser enviats a
Barakaldo per Pilar Careaga, qui fóra a l’any següent
primera alcaldessa de Bilbao, encara que en aquells
moments era primera diputada provincial de Biscaia.
«En assabentar-se que volíem plantar una falla a
Barakaldo, em va proposar que ho fera a Bilbao, però
el més lògic era que plantàrem en la ciutat on havíem
anat a treballar. Així i tot, va reunir els millors artistes
del moment i va tramitar les seues actuacions per a la
nostra presentació», relata el president, que recorda
la gran quantitat de persones que omplien també els
carrers propers a l’edifici.

“Desde este rincón Vizcaíno que es de la industria
avanzada, y al refugio de Altos Hornos que es
pilar de la patria hispana, donde entre hierros y
aceros forjaron y templaron sus almas un grupo
de saguntinos, con ilusión y esperanza, quieren
honrar a su tierra y se hermanan con Vizcaya.
Desplegando su bandera de hermosa pujanza, la
santa Mare Deueta les saluda alborozada. Nuestra
Señora del Carmen les bendice y les ampara. Entre
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La nit d’aquell 7 de març, la festa va durar fins a
l’endemà. «Després de la presentació vam fer un
vi d’honor i el bon ambient que hi havia va fer que
continuàrem de celebració durant tota la matinada.
Ara no m’ho crec, tot el que muntàrem allí», diu
encara sorprés el siderúrgic, tot i haver viscut abans
la festa fallera de ben a prop, ja que va ser membre de
la Falla Plaça La Marina durant dos anys, en els quals
aquesta es va emportar el primer premi de les falles
morvedrines.

Però els fallers siderúrgics van haver de bregar amb
un altre problema, ja que un grup de vàndals volien
cremar la falla, per la qual cosa aquesta va comptar
amb vigilància policial permanent. «Vaig haver de
posar una parella de municipals vigilant el monument.
Encara que eren quatre incontrolats, que no volien
que celebràrem la festa», explica Lucas.
Durant aquells dies, el Bar Teyma s’havia convertit
ja al març en tot un casal faller. Com que no tenien
estendard faller, l’escut de Sagunt penjava d’una
de les parets i presidia el local. Del 15 al 19 de març,
l’establiment va convidar la clientela a prendre xurros
amb xocolate per a desdejunar-se al més pur estil
valencià després de les despertaes que es realitzaven
tots els matins en despuntar l’alba, amenitzades per la
música dels txistus. A les vesprades, la plaça s’omplia
de gom a gom amb les revetles al voltant de la falla,
amb música i coets, mentre que a la nit se celebrava
un ball al qual acudia la gent amb el paraigua per
evitar el plugim, i, en acabar la vetlada, es disparava
una traca. Barakaldo va viure amb intensitat la
festa fallera, com si una xicoteta part del Camp de
Morvedre s’haguera traslladat allí mateix. Els que sí
van acudir en persona van ser el tinent d’alcalde del
Port, Vicente Martínez Matíes, i el regidor delegat de
Cultura, Ramiro Martínez Fernández.

La setmana fallera
Va arribar el 15 de març i, amb ell, la plantà de la falla,
que havia arribat el dia anterior al moll. Aquesta es
componia d’una base quadrada, en forma de peanya
que sostenia el remat del monument. En ella es
representaven diversos aspectes de cadascun dels
pobles, tant de Barakaldo com de Sagunt i Port de
Sagunt. Al cim d’aquest pedestal es van situar dos
ninots. Aquestes figures, realitzades per Antonio
Monge, van ser modelades prenent com a models dues
persones reals. «Ens imaginem la cara que posarà el
nostre “José”, que segons les nostres notícies és de
Barakaldo, quan veja el seu doble de cartó devorat per
les flames», escrivia el periodista Juan José Alonso en
el diari El Correo Español el mateix dia de la plantà.
En total, el monument tenia una alçada d’uns cinc
metres i va costar 20.000 pessetes.

I el dia gran, el de Sant Josep, els fallers van honrar
la patrona, com és habitual amb l’ofrena de flors a
la Mare de Déu en les falles portenques. No obstant
això, no va ser la dels Desemparats, sinó la del Carme,
a qui les falleres van portar els seus rams de flors,
ja que aquesta era la patrona del municipi basc. Va
ser la mateixa Altos Hornos de Vizcaya, des de la
fàbrica del Port de Sagunt, qui va pagar els ramells
i els va enviar a Barakaldo en tren. A les onze del
matí, la comitiva presidida per Conchita Presa va
arreplegar les autoritats locals i les saguntines, per a
dirigir-se a l’església on es va oferir una missa que va

La plantà va transcórrer sense incidents enmig de la
Herriko Plaza, coneguda popularment com la Plaza de
los Fueros, davant una gran expectació per part dels
assistents. Aquesta plaça és, encara hui, el centre de
la vida social de Barakaldo, ja que en ella acaba el
passeig del mateix nom i es troba l’ajuntament. L’únic
contratemps va ser la meteorologia, que va obligar a
tapar amb plàstics el monument pràcticament tots els
dies fallers per evitar que es deteriorara pels plugims,
que encara que dèbils, eren constants al mes de març.
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precedir l’ofrena floral. En acabar, la banda de música
municipal va oferir un concert de cançons valencianes,
a les ordres del mestre alacantí Esteve.

les taronges i el conductor el va aparcar situant les
portes posteriors en l’entrada al camp de futbol, per
a poder repartir-les millor. El servei d’honor va anar
a càrrec de Conchita Presa, qui en lloc de vestir-se de
reina de les festes locals, va optar per vestir-se de nou
de valenciana, tot i que ja s’havia cremat la falla eixa
mateixa setmana. «La fallera major va fer el servei i va
lliurar una bossa de taronges a cada jugador i membre
de l’equip. L’equip local, per la seua banda, va donar a
les falleres botelles de vi txacolí perquè les lliuraren
als jugadors. Encara que en aquest cas no va passar
com el dia de la cremà, els equips van empatar i no va
guanyar cap dels dos, ni els bascos ni els valencians»,
bromeja el siderúrgic.

Aquella mateixa nit, la Fallera Major va ser
l’encarregada, al costat de la Reina del Foc, d’encendre
la flama que botaria foc a la traca final i acabaria amb
la falla. El siderúrgic recorda la cremà com un dels
actes més freqüentats de tota la setmana, al qual
va assistir «tot Barakaldo i mig Bilbao», que es va
realitzar enmig d’una gran revetla amb castell de focs
artificials inclòs. Durant la cremà, Lucas recorda una
anècdota amb les autoritats: «l’alcalde, Luis Díez, em
va preguntar què li passava a un dels ninots del remat,
el que representava un basc, perquè tremolava més
que el valencià, a la qual cosa jo li vaig contestar que
es devia al fet que el basc bevia molt de vi i el valencià
estava més acostumat a anar a l’horta que a beure.
Vicente Martínez Matíes em feia gestos de silenci, que
jo, lògicament vaig ignorar perquè estàvem bromejant,
però quan va caure el basc abans que el valencià,
l’alcalde em va mirar i encara ens réiem més».

Després de la intensa experiència viscuda, a l’estiu la
majoria dels treballadors siderúrgics desplaçats van
tornar al Port de Sagunt. Deixaven enrere una història
que fins ara havia passat quasi desapercebuda al
Camp de Morvedre, malgrat el rebombori generat en
la ria del Nervión.
Luis Díez va preguntar a Ernesto Lucas si tornaria a
organitzar una falla l’any següent, però aquest va
optar per tornar a la seua terra: «Alguns companys
s’hi van quedar, diversos matrimonis es van assentar
allí, però no van continuar amb la falla, encara que
l’any següent intentaren organitzar la festa de nou en
Sestao, però segons em van explicar va ser un desastre
i ja no va ser el mateix. Jo me’n vaig tornar, perquè
jo, la meua terra, no la canvie per res, tot i que els
mesos que vaig viure a Barakaldo vaig ser molt feliç
i vaig estar molt a gust. Però a mi que no em toquen
ni Múrcia, perquè sóc nascut allí, ni la Comunitat
Valenciana».

Les cendres de la festa
Després de la cremà, com sol passar en terres
valencianes, la Plaza de los Fueros va recobrar el seu
aspecte habitual, però l’ambient faller va quedar
impregnat per la ciutat. Almenys, Ernesto Lucas
va continuar fent-ne de les seues per aconseguir
l’acostament cultural entre els dos pobles, convertit
ja en un autèntic representant institucional de la
capital del Camp de Morvedre.
El cap de setmana posterior a la cremà jugava el
València CF contra l’Athletic Club de Bilbao, de
manera que Lucas va telefonar a l’alcalde de Sagunt,
Vicente Masip, perquè li enviara un camió de taronges
sanguines, en bosses d’un quilo, per a oferir-les dins
l’estadi. El dia del partit va arribar un tràiler amb

En 1970, la premsa de l’època es va fer ressò de la falla
que es va plantar a Sestao, dos anys després de la de
Barakaldo. La falla va ser organitzada per la colònia
valenciana de Sestao, un grup format per unes 70
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famílies i, a diferència de la de Barakaldo, aquesta va
ser transportada fins a Biscaia en tren, en dos tràilers
facilitats per Altos Hornos de Vizcaya. De nou, l’artista
faller Antonio Monge va construir el monument,
que va ser plantat a la Plaza de España i inclogué un
festival folklòric i una carrera de cotxes humorística
en la programació festera. La Fallera Major fou en
aquell cas una valenciana de 20 anys que vivia a
Sestao, Mari Glori Piñero. I va ser la primera vegada
que les falles biscaïnes comptaven amb Fallera Major
infantil, Maria Paz Martínez, una altra valenciana
que es desplaçà a viure a Sestao quan només tenia
sis mesos. Va ser l’alcalde de Sestao, Jesús Sainz, qui
imposà les bandes a les representants falleres.
I recorda Lucas com se’n va anar de Biscaia, per a no
tornar-hi mai més, tot i que li hauria agradat passejar
de nou pels llocs on va passar sis mesos de la seua
vida. «Vaig donar les gràcies a Luis Díez per la seua
hospitalitat, però li vaig dir que me’n tornava a casa,
perquè ací al Port de Sagunt no plou tant», conclou el
que serà recordat a Biscaia com el primer president
faller de Barakaldo i que, per contra, encara no ha
rebut l’homenatge que es mereix al Port de Sagunt.
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Artistes
Fallers
de Xàtiva.
Recapitulació
i Nous
esbrinaments (I)

Fusters, tallistes, escultors i pintors. Els primers
artistes fallers xativins (1865-1936)
Els homes de blanc. Aquells homes que han pensat
i obrat un cadafal faller. Aquells homes que s’han
atrevit, des de diverses disciplines artístiques, a plantar
una falla. Aquest atreviment, plantejat semànticament
com una bogeria, és digne d’elogi per part nostra. Uns
homes de blanc, que no porten una camisa de força
sinó una granota de faena. Aquest treball, a cavall
entre una recapitulació i nous esbrinaments, pretén
ser un homenatge a unes persones —no considerades
com a artistes fallers de forma professional— que
foren capaces de resoldre l’encomanda que li fa una
comissió fallera de confeccionar un cadafal faller, i es
convertí en una nova faceta artística per a la seua vida
professional.
Com vostés comprovaran, l’aparició de la festa fallera
a la ciutat de Xàtiva, tant a la primera època amb la
trilogia de Blai Bellver com a l’inici de la segona època
—establida l’any 1932—, comportarà la recerca, per
part dels promotors de les falles, de persones que
estiguen capacitades per a realitzar un cadafal faller.
Això comportarà que aquestes primeres comissions
falleres vagen a tocar les portes de gent amb nocions
artístiques, principalment de pintura i escultura.

Rafael Tortosa Garcia
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva
ASSAIG guanyador PREMI MOCADOR 2015

Fusters, tallistes, escultors i pintors —tant de
brotxa grossa com plàstics— seran els que obriran
les portes dels seus estudis i tallers, i assumiran la
confecció dels cadafals fallers. Hem de recordar que
la professionalització dels artistes fallers a la ciutat
de Xàtiva no es produeix fins a mitjan dels anys
seixanta del segle xx, amb l’aparició d’Antoni Grau
Cros, Manolo Blanco Sancho i Josep Martínez Mollà
com els primers artistes dedicats exclusivament a
l’esmentada comesa.
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Fins a aquest moment, la majoria de les comissions
falleres xativines confiaran en pintors de brotxa grossa
amb nocions de dibuix i pintura artística com ara José
Castelló, León Romero, El Bolincho o Antoni Grau entre
d’altres. També xafigaran les principals acadèmies de
pintura i dibuix de la ciutat per a convéncer els seus
titulars perquè els fera la falla, com ara Francisco
Climent o Emilio Sanchis. José Rabassa o Antonio
Menéndez, experts tallistes i imatgers, donaran cabuda
en els seus tallers a la confecció de ninots de falla. A
més a més, els guardonats artistes plàstics i escultors,
com Francisco Bolinches, José Garcia Vèrnia o José
Aragonés, plasmaran el seu art de forma efímera . En
alguns casos es recercaren artistes fallers de la ciutat
de València, els quals ja tenien experiència en la tasca
de fer falles.

JAUME GARÍ FABREGAT
Les falles arriben a Xàtiva de la mà de Blai Bellver i
Tomàs, principal promotor de les falles de la plaça
de la Trinitat, el qual importa el 1865 les falles de
València. La gran amistat amb impremters, escriptors
—li unia gran amistat amb Josep Bernat i Baldoví— i
altres personalitats del cap i casal farà que uns anys
abans visca les falles de València de primera mà i
importe fil per randa tot allò programat per a la vespra
de sant Josep: la música, la pólvora, la literatura
i, evidentment, el cadafal faller o, com es deia en
aquell moment, foguera monumental. A mitjan del
anys seixanta del segle xix, les falles valencianes eren
construïdes principalment per fusters, els quals no
tenien la consideració d’artistes fallers però si la de
directors de falla. Mas i Vitores (2012:57) exposen
que per «requeriments tècnics feien necessària per a
elaborar-les la participació, entre altres especialistes,
de professionals de la fusta». Aquests fusters eren
ajudats per altres veïns i professionals amb nocions
artístiques per a la confecció dels ninots i panells
pintats que componia la falla.

Un cas a banda són els distints autors de les falles
infantils, els quals es corresponen amb els xiquets veïns
del carrer on es pretén plantar la falla. Organitzats
com a comissió infantil, i gestionant-se de forma
autònoma l’exercici faller, optaran majoritàriament
per l’autoconfecció del cadafal faller.
En diverses ocasions, fins i tot en aquesta publicació,
s’ha treballat sobre la vida i obra d’artistes fallers
xativins, però hem tingut la necessitat de confeccionar
un treball que els catalogue i, al mateix temps,
redescobrisca alguns dels que ens eren desconeguts.
Aquest escrit recull els primers artistes xativins
que plantaren i s’iniciaren en aquesta tasca d’obrar
un monument faller, començant amb les falles
promocionades per Blai Bellver (1865-1867) i arribant
als anys de la II República (1932-1936). Deixem els
artistes del període de postguerra per a Joan Quilis
i Ródenas, recollits en l’excel·lent treball present en
aquesta mateixa publicació.

De la literatura fallera que ens ha arribat a les nostres
mans, sabem que el principal promotor de la trilogia
fallera de la plaça de la Trinitat de la dècada dels
seixanta del segle xix va ser Blai Bellver Tomàs, a banda
de ser inequívoc autor dels llibrets fallers que contenen
la relació i explicació de la falla. Per la nota escrita al
darrer full del llibret faller La creu del matrimoni,
deduïm el principal autor dels cadafals. La nota diu:
«Se encontra de venta en la impremta y llibreria de
Blay Bellver y en la fusteria de Chaume Garí, Xàtiva»
(Blai Bellver, 1866).
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Jaume Garí Fabregat (Xàtiva c. 1832-18861), considerat
l’autor de les primeres falles de la ciutat2, va ser
un destacat fuster de la ciutat. Va ser fill de Ramon
Garí Lacosta i Maria Fabregat Peyró, i tingué quatre
germans: Lluïsa, Josep3, Ramon i Àngel4.

Als Anuarios del comercio, de la industria, de la
magistratura y de la administración —un llistat dels
professionals organitzats per partides judicials i
poblacions, a més d’incloure dades de la població
mateixa–, trobem l’existència de la fusteria de Jaume
Garí a la plaça de santa Anna des de 1879 fins 1886. En
determinades ocasions apareix com a magatzem de
fustes fins i tot en l’apartat de serraria. Des de 1887 fins
1901, el negoci apareix regentat per la viuda de Jaume
Garí, Carmen Valle Pérez, amb la particularitat que des
de 1894 el domicili de la fusteria és a la plaça del Cid i el
magatzem de fusta a la plaça de santa Anna. Inclús el
negoci és ampliat el 1887 amb una ferreteria.

Investigant sobre aquest menut vincle que li atorga
l’autoria a aquest fuster, hem trobat diverses notícies
en la premsa on deduïm que el seu habitatge, així com
les instal·lacions de la seua afamada fusteria, les tenia
a la mateixa plaça de la Trinitat, a més de recaure
també a la plaça de santa Anna. La proximitat del seu
habitatge al lloc de plantà i cremà de la falla ens pot
reafirmar l’autoria de la falla atesa la forta vinculació
existent al llarg de la història de les falles entre el lloc
de la ubicació del cadafal i el veïnatge dels components
de la comissió fallera —durant aquella època, podem
considerar-ho com a promotor faller—.

També trobem unes dolentes notícies sobre la fusteria
de Garí a la plaça de la Trinitat. En el periòdic El Serpis,
en l’edició del 2 de maig de 1882, apareix una notícia
sobre un desgraciat succés:
«El lunes ocurrió en Játiva una terrible desgracia.
En un almacén de maderas de D. Jaime Garí, en la
plaza de la Trinidad, que se estaba desmontando, se
desplomó un cobertizo, cogiendo á seis trabajadores.
Uno de ellos quedó muerto en el acto, otro con una
pierna rota, y los demás contusos y maltrechos,
entre ellos el Sr. Garí. El infeliz que ha muerto deja
en el mundo sin mas amparo que el de Dios, á su
mujer y seis hijos»5.

1. La dada de defunció l’hem deduïda a partir dels Anuarios del
comercio, de la industria, de la magistratura y de la Administración
(HD-BNE), dels anys 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1894,
1898 i 1901, on el negoci de fusteria, magatzem de fusta i serradora,
fins el 1886, era regentat pel propi Garí, i a partir de 1887 ho és per la
seua vídua.
2. A petició de la Junta Local Fallera, la tomba de Jaume Garí Fabregat
roman al Panteó d’il·lustres xativins per aquest motiu.
3. Hem de destacar a José M. Garí per la seua llavor de mestre d’escola,
qui va regentar una famosa Escola de xiquets, autoritzada el 1904, però
en la qual s’impartien classes des del 1900 (Torregrosa, 2004). També
apareix al Anuario Riera de 1901 (pàgina 1887) com a Escola Municipal
per a xiquets així com al Anuario del comercio, de la industria, de
la magistratura y de la administración de 1882, que apareix com a
professor dins de la Instrucció pública. També, a La Correspondencia de
Valencia, del 21 d’abril de 1908, apareix una noticia sobre D. José Garí
Fabregat que ens diu que «Según leemos en una carta de Játiva, el día 1º
de mayo hará 50 años que el profesor de primera enseñanza de la calle
del Ángel de la citada ciudad D. José Garí Fabregat tomó posesión de
la escuela de la mencionada calle, la que todavía sigue desempeñando
con general aplauso. Los numerosos discípulos que por aquel centro de
enseñanza han pasado, piensan ofrecerle un homenaje de gratitud en
sus bodas de oro».

Sembla que no fou l’únic succés fortuït, atés que el
25 d’abril de 1887, La Fidelidad Castellana, un diari
tradicionalista, descriu que:
«En Játiva ocurrió el martes último una doble
desgracia. En el almacén de la viuda de D. Jaime Garí,
unos tablones arrancados del techo por la fuerza del

5. El Serpis, 2 de maig de 1882. BV-PH

4. Dades aportades per Ricardo Sicluna.
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vendaval, fueron a caer sobre dos operarios, uno de
los cuales, apodado Parra, sufrió tan terrible golpe
en la cabeza, que falleció a los pocos instantes, y
otro resultó contuso en un costado, de tal gravedad,
que se desconfía de salvarle»6.

Ana, el cual puede destinarse con ventaja a la
edificación, pues contiene 50 metros de fachada en
la Alameda y 37 a la plaza de Santa Ana.
5º La fachada de la entrada á la serrería tiene 17
metros recayente también a la Alameda.

A La Correspondencia de Valencia, del 21 de juliol de
1903, apareix a les seues planes la venda o lloguer dels
terrenys que ocupava la fusteria de Garí. La descripció
sembla molt interessant atés que ens dóna informació
sobre la gran importància del negoci del fuster Garí:

El edificio está dotado con 2 y ½ plumas de agua
potable de la acequia de Bellús y contiene dos
balsas, una grande y una pequeña.
Las condiciones de venta podrán adquirirse
dirigiéndose á la dueña, en su domicilio, plaza del
Cid, 6, Játiva»7.

«Se vende ó alquila el edificio serrería de la señora
viuda de D. Jaime Garí, de Játiva. Esta casa se
dedica además á la venta de maderas y artículos de
ferretería desde hace más de 30 años.

Suposem que aquesta venda, almenys la part del
magatzem de fusta i la serradora, es va fer efectiva, i
adquirí el negoci Vicent Martínez. Segons l’Anuari del
Comerç de 1906, adreçà la Fábrica de aserrar maderas
a la plaça del Cid.

Consta el edificio de los departamentos siguientes:
1º Varias cubiertas para depósito de maderas y un
gran patio de luces, que comprende 1.500 metros
cuadrados. En la superficie indicada está enclavado
el aparato de aserrar madera, con los utensilios que
requiere, y un motor inglés sistema Alexandre, de 6
caballos de fuerza.

Amb l’intent de lligar encara més la relació entre Blai
Bellver i Jaume Garí com a promotors dels tres cadafals
fallers, ens hem trobat una notícia en un periòdic de
Madrid, datat el 20 d’abril de 1866, un mes més tard de
tot allò ocorregut amb el llibret de la Creu del Matrimoni
i amb la prohibició de l’esmentada publicació i del
cadafal que promocionaven els seus fulls. L’escrit del
diari, titulat Manifestación, encara que no fa referència
directa, podria tractar-se d’una resposta del que
ocorregué un mes abans, i ens reafirma la relació entre
Blai Bellver, Jaume Garí i uns altres ciutadans xativins
que signen el manifest. Inclús ens podríem atrevir a dir
que els noms que apareixen poden ser copromotors
dels cadafals de la plaça de la Trinitat de 1865, 1866 i
1867.

2º Una casa-almacén recayente al paseo de la
Alameda, que tiene 14 metros de fachada.
3º Otra casa recayente á la plaza del Cid, de
habitación y morada, unida á otro departamento en
la actualidad almacén de ferretería, comprendiendo
14 metros de fachada.
4º Un huerto de dos hanegadas, 100 brazas,
recayente al paseo de la Alameda y plaza de Santa

6. La Fidelidad Castellana, 25 d’abril de 1887. BV-PH

7. La Correspondencia de Valencia, 21 de juliol de 1903. BV-PH
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El text publicat fou publicat a La Iberia, que feia
referència al fet que es va publicar al periòdic Los
Dos Reinos, el qual va ser l’òrgan oficial del Partit
Progressista de València. Cal dir que Blai Bellver
pertanyia als sectors progressistes de la Renaixença. El
text ens diu que:

nuestra religión, que religión es para nosotros la
idea que sostenemos.
No han de conseguir que faltemos a nuestros
deberes, como han faltado otros que tenían la
obligación de mantener alta y flotando al viento la
bandera de la libertad. No han de conseguir que
pensemos siquiera en abandonarla, cualesquiera
que sean las contrariedades que nos asalten, las
redes que se nos tiendan, el martirio que se nos
ofrezca. Divina debe ser, indudablemente, la
enseña del progreso, cuando los que militamos
a su sombra nos sentimos con fuerzas y con el
vigor necesario para morir antes que cometer una
traición indigna e infame. Divina debe ser, cuando
los hombres honrados y liberales de la provincia
se acogen a ella en las horas precisamente en
que se designa a sus constantes defensores como
enemigos a quienes es preciso exterminar.

«Todo lo que hay de liberal en los pueblos de esta
provincia se va desengañando de la farsa unionista
en que se le ha hecho intervenir. Compréndase
que no es en las filas de la unión en las que se
mantiene el sagrado fuego de la libertad y de
la política; que es en vano pedir a ese grupo de
escépticos, sinceridad y firmeza en las creencias,
fe en el provenir de la nación, energía y carácter
para vencer todos los obstáculos que se oponen a
la consolidación del sistema representativo, y los
que esto comprenden, después de una dolorosa
experiencia, no queriendo renunciar a sus deseos
de contribuir al bien de su patria, acuden a
alistarse bajo la bandera del progreso, acribillada,
agujereada por las balas enemigas, pero siempre
pura y honrosa, y honrada siempre.

Nada importa que por tales se nos indique, y que
el genio del exterminio extienda sus alas sobre
nuestras cabezas. Aún existen hombres que
aceptan nuestra idea, y que vienen a formar parte
de nuestra caravana en la peregrinación que hemos
emprendido. Helos aquí.

Acuden, y esto abona la lealtad de su adhesión a
nuestro campo, no en los instantes de triunfo,
sino en los momentos en que se anuncian por
los periódicos oficiosos rudas persecuciones,
persecuciones que, lejos de entibiar nuestra fe, la
fortalecen más, si de más fortaleza necesita. El
martirio no mata la idea, la calienta, la vivifica, la
propaga con más rapidez que la propaganda más
bien sostenida. ¿Se nos ofrece la persecución como
premio de servicios antiguos, como recompensa de
nuestras aspiraciones de hoy? Venga enhorabuena.
No nos ha de hacer retroceder un paso. En nuestro
puesto han de hallarnos, como hallaron a los
ingleses en Waterloo, ocupando cadáveres, el
mismo puesto que ocuparon vivos. No han de
conseguir de nosotros que demos la espalda a

MANIFESTACIÓN
Convencidos los que suscriben de que un
desengaño a tiempo salva a veces al hombre de un
desastroso mal, y obedeciendo por otra parte a su
noble aspiración de contribuir con eficacia y vigor
el afianzamiento de la libertad, fuente inagotable
de los progresos de la civilización, declaran franca
y lealmente su adhesión al partido progresista
puro, cuyo programa aceptan sinceramente, por
ver en su espíritu el áncora que salve la nave
de las instituciones liberales, la mano fuerte y
poderosa de la justicia que ponga término a los
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abusos desmesurados que hace muchos años se
cometen en menosprecio de la ley, del pueblo y de
su adorada religión»8.

figures al damunt. Cal destacar La Peixca de l’Aladroch
amb les «13 figures vestides en tota elegància segons
esperit de la última moda» (Blai Bellver, 1865), atés que
per a l’època en què s’obra el cadafal resulta haver-hi
un gran nombre de figures.

Aquest manifest va estar signat a Xàtiva el 10 d’abril per
les següents persones: Agustín Gosalbo y Soler, Antonio
Gosalbo y Arais, Blas Bellver, Jaime Garí, Mariano Soler,
Luis Más y Peix, Rafael Calatayud y Belda, Francisco
Cervera, Bartolomé Soto, José Gerdó, Manuel Torres,
Gabriel Morales, Vicente Pineda, Antonio Gosalbo
y Llagaria, Quintín Guiteras, José Bolinches y Martí,
Felipe Maravall y Gosalbo, Pascual Rubio, Rafael Alba
i Vicente Ranter.

Al llibret de la falla de La creu del matrimoni, dins de
la descripció del programa, Blai Bellver ens descriu
exhaustivament com serà la falla:
«La falla qu’en est’añ ham construït es coqueta á no
poder mes, perquè té cuatre cares. La formen dos
bases cuadraes: la primera té 20 pams de estensió y
6 d’altura; la segon 8 en 6. En el sentro d’esta segon
basa s’eleva un pedestal sobre el que descansa un
grup imitat á pedra, el que representa la Creu del
Matrimoni. En les cuatre cares d’este pedestal hia
escrits els versos siguients. [...] En la superfície de la
gran basa primera s’encontren els cuatre grups que
representen atres tantes escenes matrimonials,
tretes del natural per mich de la fotografia...» (Blai
Bellver, 1866).

A les poques referències que tenim cal afegir una
darrera de la qual podem extraure la plena implicació
social de la ciutat per part de Jaume Garí. El periòdic El
Comercio diario de Valencia, del 17 d’abril de 1879, fa
ressò de les processons de la Setmana Santa que «tan
lujo y aparato saben los Setabenses imprimirles». A la
fi de la crònica ens diu que «como esta fiesta religiosa
está dirigida por la cofradía de la Sangre y el clavario
mayor ha sido D. Jaime Garí, a este señor se le debe en
su mayor parte tan satisfactorio resultado»9. Sembla
que va ser un home bastant implicat en les festes i
saraus socials de Xàtiva, i no és gens d’estranyar que
participara activament en la promoció i construcció de
les falles de la plaça de la Trinitat de 1865, 1866 i 1867.

Amb la descripció comprovem una tipologia de falla
teatral, amb una escena principal i, en un escaló
inferior, les quatre escenes que es corresponen amb les
quatre cares de la base quadrangular.
Respecte al cadafal Eclipses del Matrimonio, al seu
llibret també apareix la descripció de la falla. Pensem
que, per descripció, es correspon amb la mateixa falla
que la de l’any anterior, aprofitant tot allò construït,
atés que el 1866 no va ser finalment autoritzada a
plantar-se (Sanchis Martínez, 1996: 40). La falla de
1867, que «este añ es monumental», ens diu que:

D’acord amb les descripcions que apareixen als llibrets
que relacionen i expliquen la falla, els cadafals realitzats
per Jaume Garí tenien una tipologia constructiva i
estètica semblant als que s’hi estaven realitzant a
València. Responen a les anomenades falles teatrals
amb un cos en forma d’entaulat i l’aparició de les

«...forma la sehua base una galeria en balaustres
que resibix el segon cos en el que s’encontren els
cuatre grups ó cuadros plàstics que representen
atres esenes matrimonials, tretes dels natural y á

8. La Iberia, 20 d’abril de 1866. BV-PH
9. El Comercio diario de Valencia, del 17 d’abril de 1879. BV-PH
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la llum de la lluna en els seus periódos de creixent y
menguant». (Blai Bellver, 1867).

Rafael Palència Aznar (Xàtiva, 1856-?) i Tomàs Palència
Aznar (Xàtiva, 1871-?). S’instal·laren a València l’any
187612 i van viure al baix del número 6 del carrer Ciril
Amorós. Vicent Palència va heretar la professió de son
pare i son oncle,13 així com ho feren els seus fills. A més
a més, Vicent Palència i els seu fill Rafael, formaren
part del gremi de fusters.

VICENT PALÈNCIA AZNAR
Cal incidir en la importància de la figura del fuster
en l’elaboració de les falles de finals del segle xix
i començaments del segle xx, fins que la figura de
l’artista faller emergisca com a professional. A finals
del segle xix, trobem el fuster xativí Vicent Palència
Aznar, que juntament amb el seu fill Rafael Palència,
a més de José Blasco i Vicent Català, veïns del carrer
de Cirilo Amorós de València, el dia 9 de març de 1898
sol·licitaren a l’Ajuntament la preceptiva autorització
per plantar una falla en l’encreuament dels carrers
de Ciril Amorós i de Pasqual i Genís, i fou autoritzada
«siempre que no haya alusión privada»10.

El lema del cadafal signat pels Palència Aznar era
La buñolería, plantat a la demarcació Ciril Amorós
- Pasqual i Genís de 189814. Respecte al cadafal, Las
Provincias ens diu que «el asunto es alegórico a las
fiestas de San José. El pedestal está formado por un
gran tabalet y sobre el una dulzaina y una guitarra.
Completan la falla una labradora y un labrador vistiendo
trajes antiguos. Aquella ofrece al segundo buñuelos y
naranjas»15.

Com hem comentat abans, hem de ressaltar el fet
que tots els sotasignants eren veïns de la barriada,
aspecte habitual durant moltes èpoques en
l’organització de les falles, fet que reforça el caràcter
veïnal de la nostra festa. També hem de ressaltar que
moltes de les instàncies dirigides a l’Ajuntament per
tal de sol·licitar el permís per plantar un cadafal eren
signades per especialistes, com ara pintors, escultors,
fusters o artistes que en molts casos s’hi posicionaven
com a directors dels treballs. Vicent i Rafael Palència
Aznar es troben en el llistat que Ariño considera com
els especialistes més significatius de l’època (Ariño,
1993: 24).

FRANCISCO CLIMENT MATA
Assistim als anys de la Segona República per tal de trobar
el següent artista que signà un cadafal faller: Francisco
Climent Mata (Xàtiva,1894-1964), i no només fou el que
realitzà una falla sinó que fou el principal promotor
perquè les falles tornaren a plantar-se als carrers de
la capital de la Costera. Francisco Climent, aleshores
president de la Societat Musical La Primitiva Setabense,
va promoure i construir una falla, l’any 1932, a les portes
de la seu de la Societat, ubicada a la plaça de la Bassa. Al
llibre d’actes de la Música Vella ens diu que:

Vicent Palència Aznar (Xàtiva, 1838-?), és fill del
matrimoni entre Vicenta Aznar Garí i José Palència
Roca11. Vicent Palència va tindre almenys dos fills:

12. Padró d’habitants de València de 1904, Districte Teatro, núm. 16474.
13. Als Anuarios del comercio, de la industria, de la magistratura y de
la Administración (HD-BNE) entre els anys 1879 i 1881 trobem al fuster
José Palencia Roca al carrer de sant Vicent de Xàtiva. Als Anuaris entre
1894 i 1906 és Ramón Palencia Roca qui regenta la fusteria del carrer
de sant Vicent.

10. Sol·licitud conservada a l’Arxiu Històric Municipal de València.

14. Pasqual i Genís és l’actual Félix Pizcueta, que és la continuació de
la primera però que se li canvià el nom en passar el carrer de Colom.

11. Dades obtingudes a l’Arxiu Eclesiàstic de la Parròquia de sant Pere
de Xàtiva, al Sacramental llibre de batejos 1826–1841, full 231.

15. Las Provincias, 18 de març de1898. HMV
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«En la reunión del día 10 de marzo, a propuesta
del presidente D. Francisco Climent se acordó la
confección, “plantà y cremà” de una falla a la puerta
de la casa social con el fin de ver si por este medio
renacían en Játiva los deseos de celebrarlo en años
sucesivos. Que lo amenice la banda y para todo lo
que sea queda designado el Sr. Climent junto con
varios compañeros de junta.

Hablan varios señores de la Directiva y todos opinan
que el Presidente y sólo él debe ser el agraciado
pues aunque muchos le han ayudado solo él ha
aportado todo el trabajo mental y manual por lo
tanto se acuerda contra la voluntad del Sr. Climent
un publico testimonio de alabanza a su obra por el
éxito conseguido y un expresivo voto de gracias de
sus compañeros de Junta por la labor desarrollada
con motivo de la falla. Ante éstas manifestaciones
el Sr. Climent da las gracias a sus compañeros»16.

Pues bien la Primitiva se congratula del feliz resultado
obtenido y para evitar suspicacias participa a sus
compañeros que después de consultar el caso con
algunos amigos tuvo a bien el invitar a los festejos
a la banda La Nueva y a su junta directiva. Acto que
mereció los honores de que fuéramos visitados por
la junta en pleno de la otra entidad musical y que
dicha banda “La Nueva” hiciera un concierto (gratis)
a la puerta de esta Sociedad el sábado 19 por la
noche y nuestra banda dio otro el domingo día 20.
La junta en pleno acordó el tomar como propia la
iniciativa de su presidente al invitar a los festejos
a la sociedad hermana. La montura de la falla se
verificó el viernes día 18 y su exposición duró hasta el
domingo 20 a las doce de la noche que fue quemada.
Por la plaza donde se instaló desfilaron toda Játiva
y muchas personas de los pueblos convecinos. En
verdad fue un éxito y grande la idea del Presidente
de plantar y quemar la falla, por todo lo cuál José
Vidal pide a sus compañeros de junta conste en acta
un expresivo voto de gracias para el presidente D.
Francisco Climent. Ángel Fuentes le parece poco
y pide que sea el voto de gracias más grande más
simbólico.

El cadafal duia per lema L’art de la música, i estava
compost per una gran base amb columnes als angles
i plena de caràcters musicals. Damunt tenia una gran
lira i, juntament amb ella, quatre músics que venien del
Certamen de València. Uns portaven corones de llorer
i els altres anaven carregats amb grans carabasses.
D’açò podem dir que el tema es referia als distints
efectes que deixa un certamen, i deixava palesa la
rivalitat existent entre les dues bandes de les societats
musicals: la Nova i la Vella.
El fet que Francisco Climent promoguera, ideara i
obrara aquesta falla fou també ocasionat pel seu perfil
professional, atés que regentava una acadèmia de dibuix
i pintura des de 1931, a la qual assistiren alumnes que
temps després es farien artistes fallers, com és el cas
d’Antoni Grau Cros, José Martínez Mollà o Antonio Sáez
Mancebo, així com altres destacats pintors plàstics
xativins (Joan Quilis, 2010: 75). Climent Mata va estudiar
a l’Escola Superior de Belles Arts de València i va estudiar
també a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Al món faller
destacà per dues coses: la confecció de cadafals fallers
entre 1932 i 1945, i la realització de nombroses cobertes
de llibrets de falla com ara Xàtiva Fallera de 1935, Falla
plaça del Cid de 1943 o Junta Local Fallera de 1947.

Paco Climent dice que él no merece nada, que de
él ha sido la idea pero que el éxito apuntado debe
ser para toda la junta pues todos le han ayudado
y se han desvivido aportando cada uno su grano
de arena al éxito conseguido así es que el voto de
gracias propuesto es para todos.

16. Acta núm. 7 de la junta directiva de la Música Vella del dia 23 de
març de 1932. Arxiu Música Vella
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Els nou cadafals grans que Francsico Climent va
construir responen a una tipologia on apareix una
base rectangular bastant elevada i sobre aquestes es
disposa una construcció rectilínia central que també
fa de divisió entre les distintes escenes. De tots els
cadafals, hem de destacar els realitzats a la plaça
de la Trinitat, els quals eren plantats a les portes del
palau de l’Alarcó, lloc on tenia l’Acadèmia de dibuix i
pintura. El 1933, amb l’encàrrec del Comité Faller del
Districte Centre, al qual pertanyerà Francisco Climent,
confeccionarà el cadafal Tres coses de Xàtiva. La
premsa descrivia el cadafal i la llavor de l’artista:

Climent un valuós trofeu amb motiu de ser el primer
faller de Xàtiva (Sanchis, 1994b:68).

«... Alude esta falla a una transacción en la feria de
ganados; episodios amorosos en el Jardín del Beso,
y a turistes extranjeros visitando nuestro Museo
Municipal. Todo ello con figures de persones muy
conocidas de la localidad. Es una buena obra de
arte, que enaltece las cualidades de nuestro amigo
Paco Climent, al que felicitamos fervorosamente»17.

José Rabasa Pérez (La Vila Joiosa, 1891), es va establir
a Xàtiva l’any 1910. Al moment de realitzar aquests
cadafals, vivia i tenia el taller a la planta baixa del
carrer Canonge Cebrián, 218, encara que en un anunci
publicat en un periòdic local ens indica que, anys
enrere, el taller el tenia al carrer de la Font Alta, número
3 corresponent-se a la casa Abadia de la parròquia de
santa Tecla19. Per l’anunci, també sabem que la seua
professió era la de pintor, daurador i pintor d’imatges
religioses. L’anunci diu:

JOSÉ RABASA PÉREZ
El 1934, les falles de Xàtiva premiaren per primera
vegada els cadafals fallers. L’artista privilegiat en
aconseguir el primer premi fou José Rabasa Pérez, un
tallista i decorador establit a Xàtiva. Aquest privilegi
fou per partida doble, atés que aconseguí el premi de
falles grans amb Saetabis (Plaça la Bassa) i el guardó
infantil amb Cervantina (Avinguda Canalejas).

L’any següent, el 1935, plantà el cadafal Castells
en l’aire, el qual es véu recompensat amb el primer
premi atorgat pel Centre Valencianista de Xàtiva. El
1935, plantà a la plaça de sant Pere la falla La música
en decadència i el 1936 L’aviació, un cadafal que
portava moviment manual perquè l’avió que feia de
coronament donara voltes. També el 1936 plantà a la
plaça de la Trinitat la falla Músic, torero i perrero així
com la infantil que duia per lema La degollà, plantada
al carrer Menor. Després de la guerra només plantà
tres falles: La torta de sant Josep (Cid-Trinitat, 1943),
La sultana alletargada (Cid-Trinitat, 1945) i Coses de la
plasa (Mercat,1945).

«Se construyen altares, púlpitos, tabernáculos,
andas, doseles, templetes y todo lo concerniente
en este ramo; como también se encarga (con
especialidad) de la decoración de Iglesias, capillas,
oratorios y en especial se pintan monumentos
para Semana Santa, estandartes, banderas y
cortinas para altares. Remito dibujos y fotografías
con presupuestos de los encargos que se deseen
adquirir. Precios reducidísimos en todo lo que se
encargue.»

El 1961, el president de la Junta Local Fallera,
Constantino Alonso Sieiro, va atorgar a Francisco
18. Padrón Social de Játiva. 1935. Llibre 1206, f 26. AMX
17. El Progreso, 18 de març de 1933. BMX

19. El Obrero Setabense, 13 de Novembre de 1915. BMX
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Sembla que Rabasa tenia prou de renom dins del món
de la imatgeria religiosa i la confecció d’altars, no
només realitzant treballs a nivell local sinó obrintse geogràficament. A Xàtiva realitzà diversos treballs
com ara l’Altar de la Mare de Déu dels Desemparats de
l’Església de la Seu de Xàtiva des de febrer fins a maig de
1933 (González Baldoví, 2009:232). El seu taller sembla
ser famós atés que acudien confraries per contractar
nous passos de Setmana Santa, com és el cas del pas
de La Lanzada de la ciutat de Conca, on s’afirma que
«este paso [..] realizado en los talleres Rabasa de Játiva
(Valencia)»20. També tenim constància de la realització
de treballs a Melilla com ho testifica El Telegrama del
Rif del 26 de març de 1919:

empuja hacia Alzira, que está representada por una
reproducción del Puente sobre el Júcar encima del
cual hay un personaje (Calot) esperando que caiga
una enorme breva que hay sobre la caja. Completan
oreos detalles alusivos a lo mismo»22.
Sobre les altres dues falles, el diari El Agrario exalta l’art
de José Rabasa. Respecte al cadafal Bunyol diu que:
«Alusiva a la funesta actuación de Azaña, a la
monumental pita con que se le obsequió en su
visita a nuestra Ciudad y al Regimiento que se nos
llevó. Gustó muchísimo, en especial la figura de
un personaje muy popular, y reprochablemente
ejecutada, sin duda el mejor de los “ninots”»23.

«En el vapor Canalejas, llegaron, procedentes de
Valencia, la imagen de la Virgen de los Desamparados
y el altar en que será colocada en la Iglesia del
Sagrado Corazón. Tanto una como otro han sido
donados por los señores Santamaría (D. Ramiro).
Ayer mismo dio principio la colocación del altar bajo
la dirección del escultor José Rabasa21».

El coneixement artístic de José Rabasa ja és palpable
als esbossos de les falles d’aquell 1934, sobretot
l’esbós de la falla infantil Cervantina així com la seua
posterior execució atés que l’escena del Quixot amb els
molins de vent fou «irreprochablemente ejecutada por
el artista sr. Rabasa, tanto que no se quemó»24.

També el 5 d’abril, aquest diari ens comenta la tornada
a la península del «notable escultor don José Rabasa»
entre d’altres persones.

Amb tots els excel·lents resultat de 1934, resulta
curiós que el 1935 no realitzara cap falla, encara que
la seua signatura apareix a l’esbós del cadafal de la
falla Tetuan que duia per títol Una boda valenciana,
cadafal realitzat per l’artista de València Antonio
Royo Miralles, així com el de la plaça sant Jaume Coses
del dia. Aquest Antonio Royo resulta ser el cunyat de
José Rabasa (casat amb la seua germana Josefina),
dedicat també a la imatgeria. El 1936, Antonio Royo
també signaria Cova negra (sant Jaume) i Partida del
truc en l’horta (José Espejo) a més de ser autor del

Respecte al tema de les falles, José Rabasa va plantar
només tres falles corresponents a Buñol (Tetuan,1934)
i Saetabis ( La Bassa, 1934) i la infantil Cervantina
(Canalejas, 1934). Saetabis, es descrita a la premsa de
la següent forma:
«Sobre un artístico basamento, un monumental
labrador sostiene sobre sus hombros una enorme
caja con la inscripción de Caja Recluta a la que Azaña

22. El Agrario, 18 de març de 1934. BMX
20. El Diario de Cuenca, 1930.

23. Op. cit.

21. El Telegrama del Rif del 26 de març de 1919. BV-PH

24. Op. cit.
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primer indult d’un ninot a Xàtiva. Per seua relació,
tant familiar com professional, ens fa pensar que
aquestes falles signades per Royo, foren realitzades
a Xàtiva i que Rabasa jugà un paper important en
la confecció dels cadafals fallers, sobretot en els
temes de l’esbós i la crítica. Inclús, fóra de l’àmbit
de les falles, tenim una referència que ens indica
que Rabasa i Royo van realitzar els decorats de la
Pista Central i del Reial de la Fira de l’edició de 1933
(Sanchis Martínez, 1996: 108).

que per la gran producció d’imatges que hem trobat
sorgides del seu taller, resulta evident que tenien a
més escultors i pintors contractats, el quals no podien
signar les seues obres ja que ho tenien prohibit i els
seus noms havien de restar en l’anonimat. La tasca
de Royo i Rabasa era fer el tracte i signar els esbossos
que es presentaven a la Junta Diocesana de Arte Sacro
de l’Arquebisbat de València, i actuant, en certes
ocasions, com a marxants d’altres escultors. El 1951
es van separar i sembla que continuaren la tasca per
separat, atés que hi ha imatges atribuïdes a aquests
en anys posteriors. Inclús el descendent d’Antonio
Royo, Antonio Royo Rabasa, va continuar amb la tasca
després de la seua mort al voltant de 1964.

De José Rabasa Pérez i el seu cunyat Antonio Royo ja no
en sabem res més, ni en relació amb les falles ni amb la
nostra ciutat. Sabem que ambdós van formar, a partir
de l’any 1940, un dels tallers d’imatgeria religiosa amb
més renom, producció i comercialització, situat al carrer
Miracle —Trinitaris, en altra documentació)—, número
4 de València, i considerat com un taller complet, és a
dir, aquells on existia un mestre general del taller, que
li donava nom al negoci, i on s’esculpia, es policromava
i es daurava (Carabal et alt, 2011:354 i 355). Del taller
van eixir multitud d’imatges i passos de Setmana Santa
de diverses poblacions valencianes (Alzira, Carcaixent,
Pobla Llarga, Pedreguer, Altea, Daimiel o Corbera entre
d’altres) i de tot arreu d’Espanya (Conca, Ciudad Real,
Ceuta, Cadis o Huelva).

ANTONIO MENÉNDEZ RAMÍREZ, EMILIO SANCHIS
PÉREZ I FRANCISCO BOLINCHES MAHIQUES
Com hem comentat anteriorment, les comissions
falleres, davant la inexistència de l’artista faller,
buscaran a la ciutat gent amb nocions artístiques que
puga obrar un cadafal faller. Inclús, dins d’aquestes
comissions falleres —comités fallers, en aquella
època–, hi hauran membres que complisquen aquestes
premisses. És el cas de la falla del Mercat de 1934,
on Antonio Menéndez Ramírez i Emilio Sanchis Pérez
formaren part del Comité Faller.

Hi ha diversos autors que posen en dubte la vocació
d’escultors i artistes, però queda demostrat que sí ho
foren. Altres fonts s’atreveixen a dir que Antonio Royo
era un simple decorador i José Rabasa era un banquer
que havia vist un negoci redó recuperar les imatges
religioses després de la contesa bèl·lica25. El cas és

La falla, amb el lema Moda 1934, va ser una falla que
la premsa la va descriure com una «falla alusiva a la
moda, con detalles del mejor gusto e irreprochable
ejecución artística»26, en la qual Antonio Menéndez
s’encarregà de l’esbós i la construcció, i Emilio Sanchis
de la pintura.

25. Podem vore aquesta afirmació al catàleg «Cristo yacente. Taller
de imaginería religiosa y decoración Royo y Rabasa. Parroquia de la
santa Cruz Pedreguer», Institut Valencià de Conservació i Restauració
de Béns Culturals, València, 2013. També, si consulteu diverses pàgines
web de confraries, podeu llegir aquestes mateixes afirmacions sense
citar la procedència.

26. El Agrario, 18 de març de 1934. BMX
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Antonio Menéndez va ser un tallista que va ubicar el
seu taller inicialment al carrer de Vallés,27 encara que
després el trobem ubicat a la plaça Peris28, sempre
dins del barri de la plaça del Mercat, que en 1934 era
anomenada de la República. Menéndez va formar part
de la directiva d’aquell any dins de la comissió artística,
a més de ser el representant de la falla al Comité
Central Faller, i va ocupar una de les vocalies.

falles el 1934 i dues composicions el 1935, de les quals
parlarem posteriorment. Després de guerra, tres
cadafals documentats signats per Emilio Sanchis: El
cacherulo (Portal de València, 1944), El veïnat (Mossèn
Urios, 1948) i Les perícies del ball o vrebena fallera en la
glorieta (La Bassa, 1953).
Francisco Bolinches (Xàtiva, 1907-1997), es va formar a
l’escola de Carchano, on aprengué a dibuixar. Després va
ingressar a l’Escola Superior de Belles Arts de San Carlos
en l’especialitat d’escultura, i en 1929 va aconseguir
titular-se com a professor de dibuix. Va aconseguir
diverses beques per a ampliar els seus estudis a Madrid
i París. Fou un dels creadors del grup Sait d’artistes
xativins el 1950. La seua labor professional com a
professor de dibuix la va realitzar a Tapia de Casariego
(Astúries), Terol i Xàtiva. Va fer nombroses exposicions
tant a Xàtiva com a la resta de l’Estat, i també va
ocupar un càrrec polític, a mitjans del anys setanta,
en la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva,
en la qual es va preocupar pel patrimoni. El 1982 va ser
nomenat membre de la Real Acadèmia de Belles Arts
de San Carlos, i fou condecorat com a fill predilecte de
la ciutat el 1996 (Català y Martínez, 2008:207-213).

Emilio Sanchis Pérez (Xàtiva, 1888-1961), de malnom
Xorrota, durant aquests primers anys fallers de la
ciutat, el veiem molt actiu dins de les noves activitats
artístiques que s’organitzen. A més dels sis cadafals
fallers documentats en la qual participa, també ho
farà al concurs de cartells convocat pel Comité Central
Faller de Xàtiva de 1934, del qual serà mereixedor
del premi amb el cartell que duia per lema Falla
(Sanchis Martínez, 1996a:103). Emilio Sanchis, iniciat
a l’escola de Carchano, va ser llicenciat en Belles Arts
per l’Acadèmia de Sant Carles, i va ser un assidu a les
exposicions de pintura de la Fira. Destacant la de 1926, a
la qual va presentar ell sols 24 obres (Català i Martínez,
2008:126). Regentava una acadèmia artística, ubicada
al carrer de sant Francesc, de «estudios del natural,
de figura, de plano, lineal y paisaje; adorno artístico,
colorido al óleo, acuarela y pastel», segons anunci de
l’època (Qulis Ródenas, 2010: 78).

De les seues falles cal destacar, a més del gran valor
artístic, la forta crítica local. La falla plantada al carrer
de José Espejo, l’any 1934, duia per lema D’Herodes a
Pilatos i feia referència a les desventures ocasionades
per la reforma agrària i el conseqüent negoci dels
prestadors (Soriano Ginés, 2006: 32-33). A la falla
apareixien els tres majors usurers que aleshores hi
havia a Xàtiva: Gañán, El Floc i el tio Francés. Aquest
últim va ser pintat amb la cara roja per la seua afició a
la beguda. El text que acompanyava la falla deia que «Si
vas a Calatayud, pregunta per la Dolors, si vens a Xàtiva,
per aquests tres senyors». Aquesta crítica va produir
que la gent li demanara explicacions per allò exposat
atesa la gran influència d’aquests personatges. La falla
aconseguí el segon premi de l’Ajuntament i el primer

Els primers cadafals fallers que pintà ho féu de la
mà d’un altre professional encarregat del modelat i
el muntatge. Hem vist que juntament amb el tallista,
Antonio Menéndez, realitzà la falla del Mercat de
1934, i les cinc restants les signà de la mà de l’escultor
Francisco Bolinches Mahiques. Junts, realitzaren tres

27. Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la
Administración de 1908 i 1911. HD-BNE
28. Anuario de la Arquitectura y Construcción (Barcelona), 1917 i 1918.
HD-BNE
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atorgat per l’Ateneu Popular de Xàtiva. Aquell mateix
any, ambdós artistes plantaren la falla de la plaça de
l’Ajuntament —carrer de sant Agustí, a l’actualitat—,
sota el lema Poder, i feia referència a la mancança
d’higiene i neteja de la ciutat. El periòdic El Agrario va
destacar la bona execució de les figures. La tercera falla
d’aquell 1934 fou la realitzada a la plaça de Mossén Urios,
davant de les portes del taller de Francisco Bolinches.
Aquest cadafal va nàixer de la idea d’unes xiques que
treballaven en un obrador de cosidura enfront del taller
d’escultura. Li van proposar a l’escultor que realitzara
un cadafal a la placeta i aquest accedí afirmativament
amb la condició que elles vestiren els ninots. Així, es
construí una falla de reduïdes dimensions però amb
forta càrrega satírica, amb l’aparició de L’home de les
tres cares, un farmacèutic local anomenat Doménech,
que fou republicà, abans monàrquic i també adscrit a la
dictadura (Sanchis, 1995a: 104).

de cases i murs —dedicació heretada de son pare29—,
a més de realitzar rètols, pintures i dibuixos. De ben
prompte assistí a alguna de les acadèmies de pintura
existents a Xàtiva per tal de rebre nocions de pintura
i dibuix, i després estudià a l’Acadèmia de Sant Carles
de València.
L’estudi-taller el tenia al seu habitatge del carrer
Cebrián número 12, encara que les falles van estar
realitzades a la plaça de santa Tecla, 2 —antigament
d’Hernán Cortés—, lloc on vivien els seus pares. La
construcció de les falles era realitzada completament
per José Castelló, i només fou ajudat per a la vestida
en tela dels ninots, on contractava alguna modista o
per la seua dona Maria Gascón Barber, brodadora de
professió. El matrimoni tingué dues filles: Mari Nieves
i Mari Carmen.
José Castelló té datades dotze falles grans i una
infantil. Començà la seua aventura d’artista faller el
1934 i la clogué el 1951. De les seues falles, sobretot les
realitzades als carrers Vernissa i Llibertat en temps de
la II República, destaca la forta crítica que impregnava
els seus cadafals. De fet, el 1935 aconseguí el premi de
la falla més satírica que atorgava Radio Játiva.

Bolinches i Sanchis feren dues falles el 1935: La llei de
l’embut o el timo del sobre, fou el lema escollit per a la
plaça de Mossén Urios —del 12 d’abril, en temps de la
II República—, i Reforma i Alcantarillat, per al cadafal
del carrer José Espejo, el qual va reflectir una de les
crítiques més satíriques i de més mala intenció d’aquell
any (Sanchis, 1995a: 105).

El 1934 realitzarà la falla dels carrers Vernissa i
Llibertat, que duia per lema Vernissa, i tractava sobre
assumptes del barri. A la mateixa demarcació plantà,
el 1935, el cadafal Les arcaetes d’Alboi, mentre que el
1936, en realitzà dues, la plantada a la plaça de Tetuán
que duia per lema La reforma del mercat, i ens deia que
«malgrat de la voluntat del poble laboriós, la reforma
del Mercat és un asunt perillós». La falla del carrer
Vernissa, sota el lema Las cuatro estaciones, va ser una

JOSÉ CASTELLÓ MORANT
Un dels pintors-decoradors que més va proliferar en la
construcció de falles durant els anys de la II República
i les primeres dècades de la dictadura franquista, i
que nosaltres teníem ganes d’esbrinar sobre la seua
vida i obra, és José Castelló Morant (Xàtiva, 19091958). El pintor xativí es dedicava a la pintura mural

29. Al Anuario de la Arquitectura y Construcción (Barcelona), 1917 (HDBNE), trobem la presència de José Castelló, dins de l’epígraf de Pintors,
i que tenia com a direcció el carrer Santos.
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falla amb certa polèmica per a la dreta local. Al diari El
agrario, òrgan de dreta regional agrària, a l’edició del 17
de març de 1936, respecte a l’esbós, deia:

L’any següent plantarà Un bunyolà en l’horta a la
demarcació de la falla Tetuán, mentre que el 1948
realitzà el monument Cauen les factures hui en dia,
com un batalló de cavalleria. Les darreres falles estan
datades el 1951, amb la plantada a la plaça de la Trinitat
que duia per lema Aunque se vista de seda la mona,
mona se queda i la infantil de la plaça de Benlloch,
sota el lema El plat del dia, dues falles pròximes al seu
domicili, ubicat al carrer de l’Àngel.

«De propósito hemos dejado sin mencionar las de
las calles Libertad-Vernisa porque aquello, según
aparece al boceto, no es una falla, sino a nuestro
entender, un zafio insulto a una dignísima clase, y
una vulgar y grosera ofensa a los sentimientos más
íntimos de la mayoría de Játiva»30.

Com diuen les seues filles, i segons els que els coneixien,
José Castelló tenia molt bones mans per a l’ofici i
pensem que d’haver viscut més temps, haguera arribat
molt lluny.

Com es pot observar a l’esbós, la falla es dividia en
quatre escenes en què el ninot principal era un que
representava un capellà juntament amb una dona que
a la fi acaba embarassada. El verset que acompanya
l’esbós deia que «la bella Prima-Vera, és una estació
molt bonica, per això algun calavera, abusa massa de
la xica».

RAFAEL PASTOR GOZÁLBEZ
Comentàvem anteriorment com des de la mateixa
comissió fallera sorgeixen persones que, amb
coneixements artístics, accedeixen a realitzar el
cadafal faller. Un d’ells és Rafael Pastor Gozálbez
(Xàtiva, 1904-1985), qui va viure al número 4 de la
plaça Enríquez, lloc on es van plantar falles els anys
1935 i 1936, de les quals Rafael Pastor fou el seu artista.
L’edifici on vivia, datat de 1931, va ser promogut per ell
mateix, a més de decorar diverses estàncies amb dènou
pintures al fresc.

Després de guerra, José Castelló tornarà a realitzar
falles el 1943, amb la falla Posible mercat al mateix
puesto plantada a la plaça del Mercat, i que aconseguí
el primer premi. Com es pot observar a les imatges, era
una falla que va fugir de tota tipologia estètica de les
falles de l’època i va ser completament visitable.
El 1944 fou un any molt prolífic atés que signà quatre
dels nou monuments grans que es plantaren a Xàtiva.
Per a la plaça del Mercat obrarà El chardí de la cultura,
criticant el fatídic estat dels jardins; a la plaça del Raval
plantà Les festes del barrio; a la plaça de sant Jaume Lo
passat i a la plaça de Tetuán, plantarà el cadafal sota
el lema Els apuros d’una comissió, tractant tot allò que
els va passar als membres de la comissió l’any anterior
després de que un artista de València no els acabara la
falla.

Segons recull Joan Quilis (2014:101) al seu article, Rafael
Pastor es va dedicar a moltes professions al llarg de
la seua vida: fotògraf, pintor de carros, pintor mural,
pintor de quadres o comerciant d’electrodomèstics
entre d’altres coses, encara que la majoria d’elles
relacionades amb la pintura i l’art, atesa l’afició
adquirida quan a una temporada vivint a Alacant es
dedicava a la decoració d’esglésies. Durant molt de
temps va regentar un estudi fotogràfic al carrer de la
porta de sant Francesc, tot i que va començar aquest
ofici movent-se per fires amb una caseta on realitzava
instantànies als visitants.

30. El Agrario, 17 de març de 1936. BMX
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Parlant sobre la seua vinculació amb les falles hem de
referenciar les realitzades durant el període republicà
i un altra després de la contesa bèl·lica. La primera
d’elles és obrada el 1935, i duia per lema Naufragio de
la comissió fallera, un cadafal que obtingué el segon
premi de l’Ajuntament, el de l’Ateneu Popular i el del
Centre Valencianista. La falla de 1936 duia per lema
Millores que anhela Xàtiva, la qual també obtingué el
segon premi de l’Ajuntament.

lema Ni en closes pot anar, en la qual, amb un fresc
humor crític, donava compte dels problemes que
afectaven les campanes i rellotge de la Seu. Per altra
banda, al concurs de cartells anunciadors de les falles
de 1936, va ser designat vencedor el titulat Xàtiva en
Flames de José García, exemple primerenc de la seua
vàlua per al món del cartell. En aquest veiem que
encara no signa amb el sobrenom Vèrnia, pres del
negoci familiar.

La tercera de les falles documentades és la plantada a
la mateixa plaça Enríquez l’any 1943, i que en aquest
cas, va estar signada per Rafael Pastor i per Enrique
Morell, un altre membre actiu de la comissió. La falla
duia per lema Abundància, i obtingué el segon premi.

Passada l’esquinçadora contesa trobem que els anys
quaranta foren fructífers en quant a la producció
artística i el reconeixement d’aquest autor es
refereix. En la dura postguerra tornaria a treballar
en la construcció d’una falla, concretament en la de
sant Jaume, de la qual li va ser indultat un ninot que
representava una home major, confeccionat amb una
estructura interna de fusta, amb la cara i les mans
fetes amb cera policromada i vestit amb roba. Aquesta
figura, de 1943, fou exposada durant un temps al
Museu de l’Almodí, on hui en dia continua depositat en
un estat de conservació dolent. Tenim constància que
a pesar de no ser l’autor dels cadafals de la plaça del
Cid dels anys 1947 i 1948, amb els lemes Cinelandia i
El pim, pam, pum fallero, els quals són signats per la
Comissió, quant als seus esbossos sí que són realitzats
per Vèrnia, així com l’esbós de la falla Les Coles de la
plaça Enríquez de 1948, el qual aconseguí el primer
premi, i que desconeguem l’autoria del cadafal.

JOSÉ GARCÍA TORTOSA, VÈRNIA
D’acord amb el repàs per ordre d’aparició dels distints
autors dels cadafals fallers, ens toca parlar d’un dels
millors il·lustradors i cartellistes que ha donat Xàtiva,
com és José García Tortosa, de malnom Vèrnia, qui el
1936 decidí acostar-se a les recents falles de la ciutat.
José García Tortosa (Xàtiva, 1915-1966) inicià els seus
estudis al col·legi Maristes d’Algemesí, on ben prompte
començà a despuntar en la pràctica del dibuix. Després
continuà la formació a l’escola d’arts i oficis, i ingressà
el 1929 a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de
València, estudis que finalitzà el 1934 .

La seua participació al món faller continuaria en els
exercicis vinents des d’una altra vessant, fent portades
per als llibrets explicatius i informatius tant de la Junta
Local Fallera com de diverses comissions, moltes de
les quals no existeixen hui en dia. De vegades, alguns
dels dissenys que anomenarem es repetirien passat
un temps. Com diu Quilis (2000, 171-172), per a la Junta
treballà en 1944, 1948, 1949, 1951, 1955 i 1958, mentre
que per a les comissions José Espejo i Plaça del Cabdill
ho feu en 1945; en les falles Màrtirs de la Revolució i

Després d’estudiar a Granada, arran una beca que va
rebre, va tornar a Xàtiva i és en aquell moment quan
va prendre contacte amb la realització de monuments
fallers. El 1936 va guanyar el concurs d’esbossos de la
falla de la plaça de la Bassa —Emilio Castelar—que li
permetria erigir el monument d’aquell exercici, que
tenia per lema La Cova Negra i que obtingué el premi
que l’Ateneu Popular concedia. El mateix any encara
plantaria una altra falla, la de la plaça Mercat, amb el
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Sant Jordi en 1946 i en la del Cid en 1954 i 1955. Vernia
transforma el món de les portades i cartells que fins
aquell moment hi havia a Xàtiva i introdueix conceptes
nous que ja estaven aplicant-se en altres llocs.

la rastrear labor que hayan podido llevar a cabo
ciertos individuos contra mi modesta persona, a
pesar de que blasonan ser Hombres ecuánimes y de
recio abolengo liberal; eso queda para los seres que
no saben lo que son altezas de mires y sacrificios
profesionales. Pero si quiero hacer constar de una
manera enérgica, palmaria, que, los Hombres no se
elevan, no se aureolan de una personalidad artística
que no poseen, aun cuando ciertos señores con
sus elogios y propaganda digan que uno ha sido
laureado en varios torneos artísticos.

Com veiem, José García sempre ha estat un referent
en el món de la cartelleria i de la il·lustració. A nivell
local realitzarà un total de dotze cartells de la Fira
d’Agost entre 1944 a 1967. També fou premiat al
concurs de cartells per anunciar la Feria Muestrario
Internacional de València dels anys 1945, 1966 i 1967, a
més de composicions per pregonar la Setmana Santa de
diverses poblacions, per a la indústria cinematogràfica
valenciana i dissenys o logotips per a un nombre
considerable de marques comercials.

He leído con sorpresa y asombro en un semanario de
esta localidad, que el artista setabense, José García
Tortosa, confeccionó varias fallas en Valencia, y que,
en reñida justa folklórica, obtuvo dignos premios a
su magna labor. Lo de la confección y realización de
las fallas, es cierto pero, lo de que obtuvo sendos
trofeos, eso es un mito, eso no es cierto.

El 1959 marxà a Frankfurt on treballà en una empresa
dedicada a les arts gràfiques. A Alemanya patí una
malaltia hepàtica de la qual es recuperà i tornaria a
la seua població natal cap a 1965. Finalment, en juny
de 1966 sofrí un greu accident de circulació que al
capdavall li provocaria la mort amb tant sols 51 anys,
deixant vídua a Vicenta Esparza, amb la que es casà
en 1948 i amb la que tingué tres fills, Leonor, José
Vicente i Antonio. En definitiva, Vèrnia és considerat
com l’il·lustrador xativí més important, con afirma Juan
Ignacio Pérez (2009, 62-71) al interessant estudi del
qual hem obtingut la majoria de les dades mostrades.

Yo, de ser el interesado, al leer estos elogios
inmerecido, “ipso facto” los hubiera evitado que su
dignidad profesional fuera la piedra de lo que de
ciertas murmuraciones poco edificantes»31.
Doncs aquest escrit, signat per Pintoret, sembla ser de
José Aragonés Saborit, que va ser el responsable d’art
del periòdic Izquierda i que arribà a realitzar un cadafal
faller l’any 1936.

JOSÉ ARAGONÉS SABORIT

José Aragonés Saborit (Xàtiva, 1907-1987), va ser un
destacat escultor que s’inicià a l’Acadèmia de Carchano
i seguí els seus estudis de pintura, escultura i gravat
a Sant Carles de València el 1926. Als anys trenta va
liderar la proposta de crear una Escola d’Arts i Oficis
que s’anomenara Casa de Ribera. Va estar nomenat,
en març de 1936, assessor artístic de l’Ajuntament per

S’afirma, sense una documentació consistent, que
Vèrnia va realitzar falles a la ciutat de València, sinó
directament, almenys col·laborant en la confecció
d’aquestes amb altres artistes de renom. Sobre
aquesta qüestió apareix al periòdic Izquierda una
curiosa referència titulada Sobre las fallas:
«No voy a fiscalizar la actuación de las juntas falleras
de la plaza de Hernán Cortés y de la República, ni

31. Izquierda, 18 de gener de 1936. BMX
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poc de temps arran l’esclafit de la guerra. Després de
la contesa, el 1940 reprén la vida artística organitzant
diverses exposicions i guanyant certàmens de pintura
(Català i Martínez, 2008:201-206). José Aragonés es
dedicava a esculpir làpides, esculpint per encàrrec o
venent revistes culturals com Ribalta o Estudios, des
del seu taller ubicat al carrer de sant Francesc32.

pot afirmar que després dels artistes xativins que s’han
dedicat professionalment a fer falles és l’artista faller
no professional més prolífer.
A causa de la seua professió, tenia prou de temps lliure
per a dedicar-se a fer falles, una afició que li ve de
son pare, José Morell Giner, pintor de professió, qui li
va ensenyar a fer els motles per reproduir les típiques
caretes de carnestoltes, tradició bastant típica a la
capital de La Costera als inicis del segle passat. Dels
qui l’han conegut conten que, a banda de l’afició de la
construcció de falles, era un apassionat de la pintura
artística, encara que tota la seua producció de quadres
va ser d’àmbit personal i està repartida per la seua
família. Com a persona, era un home bastant tranquil
però molt bromista i que no parava de xarrar i contar
anècdotes que se li ocorregueren sobretot en temps
de la guerra, a més de ser molt meticulós i tindre-ho
tot molt ordenat, sobretot els afers econòmics de les
falles amb els jornals dels treballadors i les despeses
de materials. El fet de ser una persona oberta i graciosa
va aconseguir que les seues falles tingueren una gran
dosi d’enginy i gràcia.

Només tenim documentada un incursió en el món de les
falles, la qual es produeix el 1936 a la demarcació de la
plaça de sant Joan, al raval de la ciutat, i duia per lema
Pobre llaurador. Un dels versets que acompanyava
l’esbós deia que «Morta la exportació a fora de tota
classe de fruit, sols el pobre llaurador plora i te negre
son honrat pit!...».
José Aragonés, com diu Salvador Català, sempre va
defendre el món artístic, patrimonial i cultural, defenent
la cultura com la millor ajuda per desenvolupar la
sensibilitat social que ajudara a resoldre els problemes
d’Espanya.
RAMON MORELL NAVARRO
Si hem de fer una excepció al titular d’aquest estudi,
aquest seria Ramon Morell Navarro. Aquest artista
faller, ni va ser pintor, ni escultor, ni decorador, ni artista
plàstic... va ser guàrdia urbà. Després de treballar i
quan s’acostava l’hivern, Ramon Morell es convertia en
un complet artista faller atés que es feia els esbossos,
construïa la falla, la pintava i inclús es feia l’explicació
de la falla, tant en prosa com en vers.

Per a la confecció dels cadafals, llogava una part dels
baixos de les graderies de la plaça de bous. Durant
l’any, juntament amb la seua dona, feia les mans i caps
dels ninots a unes plantes baixes del carrer de Teresa
Jornet, prop d’on va viure en la seua darrera època.
Com diu Ramon Morell en una entrevista33, preguntantli sobre quants anys porta fent falles, la resposta és
«desde antes de guerra». Efectivament, malgrat que
la majoria de la seua producció fallera es realitza des
de l’any 1944, tenim el precedent de la falla 10.000
volaren, plantada per Ramon Morell a la demarcació
d’Ardiaca–Bonaire el 1936. El lema feia referència a les

Ramon Morell Navarro (Xàtiva, 1912-1972) va realitzar
un total 40 falles, datant-se 29 grans i 11 infantils. Es

32. Levante-EMV, 2 de febrer de 2013, a la columna Biblioteca de
familias de Salvador Català: «José Aragonés y el significado de la
cultura».

33. Las Provincias , 15 de març de 1968. HMV
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pessetes que van desaparéixer el 1934 quan es pretenia
plantar la primera falla del barri.

és l’espill d’aspectes tots relatius a la plaça del cabdill
plantada a la plaça de la Bassa, així com el primer premi
infantil amb la plaça de l’Espanyoleto sota el lema de
Cuet de lluna. Estem en l’època d’esplendor de Ramon
Morell, ja que el 1959 tornarà a aconseguir el primer
premi a la plaça de Tetuan amb Foc i Flama, i el primer
i segon premi infantil a la plaça de l’Espanyoleto, única
falla que competí aquell any.

El 1944 inicià una altra vegada l’activitat artística amb
la falla de la plaça Enríquez, que es titulava Les delícies
de Bixquert, on tractava aspectes d’aquest paratge
on els xativins muntaven carregats amb tot damunt
del burro, així com les molèsties dels mosquits o les
mans llargues del veí amb la collita. Aquell any també
realitzava el cadafal infantil Dos assumptes molt
xativencs a la plaça de Benlloch.

El 1960 planta quatre falles grans: Tot mos falla para
la falla (Tetuan), Señals de circulació (La Bassa), Unas
pinceladas al mercado (Mercat) i la primera falla gran
d’Espanyoleto amb el lema Sueños del Españoleto. El
1961 plantarà només la falla d’Espanyoleto mentre que
el 1962 farà aquesta així com una infantil a l’avinguda de
la República Argentina, la qual va costar 3.500 pessetes
i duia per lema Hui en dia la construcció, un negoci
redó i va aconseguir el primer premi. El 1963 plantava
al barri del Raval la darrera falla infantil que duia per
lema Pronósticos, augurios para el barrio del arrabal en
el año 2000 i debutava al barri del Carme amb la falla
Tirant al blanc; va plantar també la falla de sant Agustí
amb el lema Ayer, hoy y mañana. Ramon Morell sempre
comptava amb col·laboradors per a ajudar-lo a fer les
falles, sent professionals de la pintura. Durant aquesta
època van col·laborar Esteve Arnau i Tono Sáez, pintors
que anys després plantarien falles a la nostra ciutat, o
el seu company de professió, Ramon Fasanar.

La següent falla documentada és una infantil de l’any
1948 per a la comissió del carrer Forn de Na Pinyola
amb el lema Coses del país de Napiñolandia parlant
d’aspectes del barri. Ja no veurem falles de Ramon
Morell fins el 1953 quan planta una falla per a la plaça
de Sant Joan i retornant amb un lema ja conegut: Les
delícies de Bixquert. L’any següent, el 1954, aconseguirà
el seu primer premi de falles a la plaça del Mercat amb
Raies goloses a més del primer premi de les falles
infantils amb la falla de Benlloch que duia per lema
En mi país no hay luz. Aquest mateix any també va
plantar la falla gran de Portal de València, sota el lema
El calvario Fallero.
El 1955 serà un any prolífer per a l’artista local, que
planta tres falles grans A la sombra del campanar (Cid–
Trinitat), El poder dels caragols (Sant Jaume) i Quiniela
fallera (Mercat), i les infantils Chocs infantils en les
diferents estacions del any (Tetuán) i Desespero de la
comisión y paso de poderes a los infantiles del Portal de
València. El 1956 realitzarà dues falles grans, La chunta
del biberon (Mercat) i Auguris i vatisinis futuristes (La
Bassa) i la falla infantil Coses de la placeta (Tetuan).

Després que el 1964 no plantara falles, el 1965 obrarà
la primera falla de la República Argentina que va costar
18.000 pessetes i duia per lema Crítiques de nostre
barrio. A més d’aquesta va realitzar les falles dels barri
del Carme, La fira més gran del món i la de Sant Feliu,
amb la primera falla que es plantava a aquesta barriada.
La falla duia per lema Ja tenim piset i parlava sobre els
nous blocs de cases realitzats al barri i on el mateix
artista va adquirir un habitatge. El 1966 plantarà a la
plaça de l’Espanyoleto, la qual va ser contractada el 20
de febrer d’aquell any i va costar 25.000 pessetes. Aquest

Un any més tard, el 1957, signa només la falla infantil Un
pet, un tro, un lio, ubicada a la plaça de l’Espanyoleto i
que va costar 1.500 pessetes. El 1958 tornarà a fer falles
grans i aconsegueix el primer premi amb La nostra falla
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any com el següent també signarà la falla del barri de
sant Feliu, lloc on aconseguí, el 1967, el premi del millor
ninot amb una figura que representava al mateix artista
faller pintant un quadre. Estem arribant a les darreres
mostres artístiques de Ramon Morell que seran les
falles del Mercat del 1968 amb el lema Coses del Mercat,
i que va costar 80.000 pessetes, i les de la plaça dels
Enríquez dels anys 1968 i 1969. La falla de 1969, que duia
per lema Tot s’acaba, va posar fi a les falles de Ramon
Morell Navarro, un artista amb gran humor.

RAFAEL GÓMEZ

LEÓN ROMERO

ARTISTES FALLERS INFANTILS: FELTRER-LÓPEZGARCÍA, FERNANDO ALBIÑANA, RAMÓN ALONSO I
RAFAEL ALONSO

El 1936 es planta al carrer Cebrián una falla que duia
per lema Màrtirs del treball, signada per Rafael Gómez,
Rasgo, desconeixent més dades referents a aquest
artista, encara que podem atribuir l’autoria del cadafal
a un veí del número 12 del carrer Cebrián anomenat
R. Gómez Calabuig, qui regentava una fàbrica de de
cistelles i articles de vímet, i que s’anuncia al llibret de
la Falla Tetuán de 1945.

Amb unes falles del carrer de sant Josep, realitzades
durant els anys 1934, 1935 i 1936, s’inicià León Romero
com a constructor de falles. Un grup de xiquetes del
carrer se’ls ocorregué, dues setmanes abans de sant
Josep, que podrien celebrar falles a la barriada i així
poder vestir-se de falleres, desfilar i celebrar algun
ball o passacarrer. Pensat i fet, li ho proposaren a les
seues mares i accediren a confeccionar uns vestits de
color blanc. Respecte al cadafal, confiaren amb un veí
del carrer que tenia com a ofici pintor de cases (Sonia
Martínez, 1997: 65-66). Aquest pintor era León Romero.
Recercant a l’arxiu, als Padrons Municipals, no hem
trobat més dades relatives sobre aquesta persona,
i només sabem l’autoria dels cadafals fallers. El de
1934, responia a una reproducció de la Seu, on la cúpula
responia a mitja taronja natural, desconeixent la falla
de 1935. Del cadafal de 1936, si que és coneix l’esbós i el
seu lema era Plaza de toros de Játiva.

Al llistat de cadafals realitzats a les falles de la II
República, a banda dels ja esmentats, hem trobat el
nom de quatre artistes fallers que signaren els seus
cadafals infantils. Aquests artistes resulten ser els
mateixos promotors d’aquestes autònomes falles
infantils, és a dir, xiquets del voltant dels dotze anys.
Caldria esbrinar més sobre aquests artistes fallers i
els cadafals elaborats, tant amb l’ús de les tècniques
constructives com de les crítiques i assumptes utilitzats,
les quals estaven influïdes pel suplement del Mercantil
Valenciano, Los Chicos i els personatges dels còmics que
allí apareixen com ara Colilla o el pato Banderilla.
A la falla del Carrer Cebrián de 1934, trobem que són
tres els artistes que l’elaboraren: Feltrer, López i
García. Recercant al Padró Municipal de 1939, veient
els empadronats al carrer Cebrián, només hem trobat
el nom d’Antonio Feltrer Martí (Xàtiva, 1928), de fuster
de professió, i fill del tallista Luis Feltrer Domingo, qui
tenia el taller al carrer de sant Francesc, i que vivien al
número 2 del carrer Cebrián.

Després de la Guerra Civil, León Romero només plantà
falles al carrer del portal de València entre els anys 1950
i 1953. S’inicià el 1950 amb la infantil que duia per lema
Lo que va d’ahir a hui. El 1951 aconseguí el primer premi
de falles infantil amb la falleta Fira i Festes, mentre
que un any després plantarà una falla que tractarà
l’habitual tema de l’estraperlo. El 1953, plantarà una
falla gran sota el lema Lo que va d’ahir a hui.

Un altre artista que cal ressenyar és Fernando Albiñana,
que realitzà la falla Ensòmits (Carrer Argenteria, 1935),
la qual obtingué el primer premi d’aquell any.
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Ramón Alonso Balaguer, autor de la falla de Tetuán —
Dr. Simarro—, fou mereixedor del segon premi d’aquell
1936, i que duia per lema Partit amistós en el añy 1940.
Va estar molt documentada per la premsa de l’època,
descrivint els detalls d’aquell cadafal que representava
un partit de futbol entre els equips F. C. Amistat i U.
D. Confianza34. Aquesta falla no es va cremar, i va ser
sortejada amb una rifa solidària.
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Premis
mes
tre
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.

CONVOQUEN

patrocinen

FINALISTES coherència

FINALISTES portada

Llibret
Rialles, deixa’t pintar un somriure
Coordinador
Roberto Carlos Ribera
ComissiÓ
Falla Plaça del Forn (Alzira)

Llibret
Sentiment
Autor
Retales Estudio Creativo
ComissiÓ
Castielfabib (València)

Llibret
Dones com jo
Coordinador
Enric Escrivà
Comissió
AC Falla Barri Sant Francesc (Oliva)

Llibret
Na Jordana
Autor
Carlos Corredera
Comissió
AC falla Na Jordana (València)

Llibret
El Campanari
Coordinador
Miguel Ángel Sánchez
Comissió
AC Falla La Vila (Sagunt)

Llibret
Torrent obscur
Autor
Eugenio Simó
Comissió
Falla Sant Valerià (Torrent)

Llibret
40 aniversari
Coordinador
Juan Gabriel Figueres
Comissió
Falla El Canet (Cullera)

Llibret
El Campanari
Autor
Miguel Ángel Sánchez
Comissió
AC Falla La Vila (Sagunt)

Llibret
El verí del foc
Coordinador
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
Falla Joan Ramon Jiménez (Xàtiva)

Llibret
Falla Lluís Belda 2015
Autor
Pablo Belmonte Martínez
Comissió
Falla Lluís Belda (Gandia)

RIALLES.
DEIXA’T PINTAR
UN SOMRIURE

LLIBRE «RIALLES»
ÍNDEX DE CONTINGUTS
> Pròleg o introducció a «Rialles»
> Salutació del president
> Exaltació Fallera Major 2015
> Exaltació Cassolera 2015
> Sobre el riure i els refranys
> Enginy i gràcia
> Banda de l’Empastre, centenari fundacional
> Rialla, així són els valencians
> Entrevista a Carles Alberola (Albena Teatre)
> Entrevista-article Payasospital
> Contalles que fan rialles
> Somriu! Article sobre la risoteràpia
> Geni i figura fins a la sepultura
> Esbós de la falla gran. Lema: Eres d’Alzira i rius?
> Explicació de la falla gran
> Article Cassolera 25 Aniversari
> Article Enrique Moreno: Flama d’ or, murta i brillants
> Una rialla musical
> Esbós falla infantil. Lema «Un món de rialles! Un món
de...»
> Explicació de la falla infantil
> Un somriure permanent... En la ment i el cor
> Conte: El pallasso Fes-me Riure
> Conte: L’elixir de la rialla
> «Entre bambolines». Article sobre el teatre infantil
> La Falla de la Plaça del Forn, solidària amb Adispac
> Article pala 2014: Imatges per al record

Roberto Carlos Ribera
Falla Plaça del Forn (Alzira)
GUANYADOR MESTRE ORTIFUS (COHERÈNCIA)

Portada amb trepat i un espill per a reflectir-se el
lector. D’esta manera té sentit l’eslògan «Eialles.
Deixa’t pintar un somriure»
El resultat és una portada amb una cara reflectida en
l’espill per tal que s’entenga el disseny.
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Sentiment
Retales Estudio Creativo
Falla Castielfabib (València)
GUANYADOR MESTRE ORTIFUS (PORTADA)
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#PLF15
a un text satiricofaller breu

El Premi #plf15 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.

CONVOQUEN

PIULADA GUANYADORA
Olga Garcia Salguero
@olgags
President, enguany tenim diners!
-Cassalla!
-Cassalla!
-Paelles!
-Paelles!
-Pagarem a l’artista! -President... no és precís exagerar
#plf15
FINALISTES
Rambla, Costa, Cotino, Blasco... redéu sí que et saps bé
el consell de Camps -Que no, és l’equip de futbet de la
càrcel de Picassent #plf15
@tpalomares

-I Sant Josep començà a celebrar-se el tercer dilluns
de març.
-I què passà, iaio?
-Res.
-Però...
-Res.
#plf15
@carlosgaliana

-Presi! Hem cobrat l’endemà de falles el premi de la
Generalitat! -No begues més cassalla ni veges Cuarto
Milenio #Plf15
@jgfigueres

Junta Central Fallera: per a la major fluïdesa en la
desfilada de l’ofrena, queda prohibit fer-se selfies amb
la Geperudeta. #plf15
@VicenteLl

Pensant en la planificació del pròxim exercici, afamat
artista faller ven motle i diverses còpies de cartó del
ninot de Rita Barberà. #plf15
@rafatortosa76

Hem de lluitar pels canvis en el món faller i així
aconseguir un nou estatus cultural que ens permet
BLAAAAAU!! PORTA EL VESTIT BLAU!! #plf15
@CollectiuSinia

El ninot posa la mà al foc per tothom. #plf15
@Dixionarioxungo
Quan Podemos tire a Rita de l’Ajuntament, recuperarà
el faixí roig per als presidents de falla #Plf15
@distritofallas

Anar a replegar un palet... i creure que era això que
s’utilitza per a fer selfies... #nousfallers #plf15
@antoniovergaras
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SAGUNT 17/04/15

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

Un any més —i ja en van quatre— hem organitzat 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. Als pobles de Sagunt,
Alzira, Xàtiva, Gandia, Borriana, a la ciutat de València i en altres
comarques de la nostra terra... 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. A més és un
element essencial en l’espai cultural de la Festa. Fonamentals per
a que les Falles sigan declarades Patrimoni Cultural Immaterial
per l’UNESCO.
En esta quarta edició de la Festa de les Lletres Falleres, l’Associació
d’Estudis Fallers, les comissions falleres La Malva d’Alzira, El
Mocador de Sagunt, 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 col·laboradors 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.

Depòsit legal > V-1263-2012
Títol > Premis Lletres Falleres 2015
Disseny > Yogur de Fresa
Podeu seguir totes les activitats dels Premis de les Lletres Falleres en
www.lletresfalleres.info | facebook.com/lletresfalleres | twitter.com/lletresfalleres | gplus.to/lletresfalleres

Premi Enric Soler i Godes
al millor article d’un llibret de falla de la comarca de l’Horta
Pàgina 4

Premi Malva Alzira
al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana
Pàgina 8

Premis Mocador i Emili Llueca
al millor assaig sobre Falles i cultura popular d’un llibret de falla
Pàgina 12

PremiS Mestre Ortifus
a la temàtica i portada d’un llibret de falla
Pàgina 42

Premi #plf15
a un text satiricofaller breu
Pàgina 48

IMATGES
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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 coL·laboradors 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.

CONVOCA

patrocinen

FINALISTES
Títol
FALLES, DISSENY I INTERDISCIPLINA
Autor
José Francisco Carsí
ComissiÓ
Barri Sant Gregori de Torrent
Títol
DE PIULETS TRACA I TINTA
Autor
Col·lectiu Sinià
Comissió
Associació Cultural Falla Sant
Vicent-Amparo Iturbi
Títol
NO CIUTAT
Autor
Ibán Ramón Rodríguez
Comissió
Mossén Sorell–Corona

FALLES,
DISSENY I
INTERDISCIPLINA

L’artista faller de la Renaixença ha mort. I ja fa més
d’una dècada. Hui dia, en un entorn professionalitzat
i competitiu, no es concep un arquitecte, dissenyador
o publicista sense el seu equip. La falla no és aliena
a aquesta situació i, encara que l’escala d’alguns
projectes potser ho permet, l’equip és el responsable
dels grans projectes.
Escultors, pintors, guionistes, fusters… Des de sempre,
els grans tallers han estat sustentats per professionals
de cada matèria, que han sabut rodejar-se dels millors
per a fer realitat els projectes que hui guardem en la
nostra retina. En aquesta equació estava present el
dibuixant que feia l’esbós. Una figura amb l’objectiu de
donar lluentor al projecte de l’artista que l’encarregava,
però sense deixar massa la seua empremta en el procés
creatiu. Soriano Izquierdo és, probablement, el dibuixant
més conegut de la història de les falles. Encara que tots
recordem la imatge al carrer de moltes de les falles
mítiques dels seixanta i setanta, seríem incapaços de
descobrir el seu traç en aquells monuments.

José Francisco Carsí
Barri Sant Gregori de Torrent
article guanyador 2015

Justament, l’esgotament del model de falla anomenada
clàssica als huitanta, provocà que amb el canvi de
segle una nova realitat apareguera en les falles: el
dissenyador. La festa demanava noves estètiques
gràcies, en part, a l’explosió de les falles infantils. La
seua escala va permetre a joves com ara José Manuel
Alares o Vicent Almela començar la seua trajectòria
com a artistes totals, que controlaven tot el procés
d’elaboració de la falla, tret que han mantingut al llarg
de la seua carrera. Sense ells, juntament amb altres,
no seria possible l’arribada dels dissenyadors al món
faller, requerits per un mercat faller àvid d’una tímida
actualització.
Curiosament, l’altre punt d’arribada dels dissenyadors
a les falles va ser la falla municipal. Els huitanta feren
de la falla de l’Ajuntament un focus d’atracció, que
hui dia ha sigut pres com a referència, encara que amb
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comptagotes. Sento Llobell (1986 i 1987) i Ortifus (1988)
són els primers exemples d’un model de falla que, a
partir de 2010, esdevindria referència. I apunte l’any 2010
per l’explosió definitiva del fenomen Carlos Corredera. El
projecte de Vicente Martínez en la Falla Malva-rosa, amb
disseny del mateix Corredera, va trencar els pronòstics i
agradà igualment a jurat, crítics i públic. I ja sabem com
funcionen les falles: assimilada una proposta mediàtica,
el següent pas és copiar l’estil, a més descaradament,
però aquesta és una altra història.

Jordana el 2001 amb Sigfrido Martín Begué i Na Jordana
el 2002 amb Chema Cobo), esdevé any rere any una
aposta segura. Des de fa una dècada, la mà de Pla
estava superant la imatge de Latorre i Sanz (Exposició,
2007) i ha passat a monopolitzar les falles de SalaSalinas, qui precisament venia del taller dels primers.
Els Santaeulàlia, podem dir, s’han cansat de definir
falles de Llàcer, primer, i de Carlos Carsí, ara. Corredera,
mentrestant, ha passat de donar l’èxit a Vicente
Martínez a fer seues falles construïdes per altres, com
Xavi Ribes (Vicente Sancho Tello-Xile, 2013), Juan Lluch
(Ciscar-Borriana Infantil, 2014) o José Lafarga (SuecaLiterat Azorín, 2013).

La massiva acceptació d’aquest monument ha començat
a desenvolupar un nou model de projecte, cosa que
considere clau per a comprendre el futur pròxim de la
nostra festa en l’àmbit creatiu: un dissenyador amb
un estil propi, característic i diferencial, juntament
amb un equip de «constructors» amb experiència en
grans volums que donen vida a les idees del primer.
Il·lustrador + artesà faller; és a dir, la millor manera
d’obrir les falles a milers d’influències, sense la barrera
que comporta el coneixement de l’ofici per llançar-se
en solitari.

Justament, aquest últim treball és el que reafirma la
tendència. Un bon constructor amb dilatada experiència
com José Lafarga, que materialitza el projecte d’un
dissenyador, ha repetit en 2014 a la mateixa demarcació
amb David Guirao i també a Alacant (Foguera Polígon
de Sant Blai el 2013 amb David Moreno). Un signe que
ens diu que el futur seguirà explotant aquest model,
començant per 2015. Corredera amb Latorre i Sanz a Na
Jordana, comissió caracteritzada per aquest tipus de
projecte (Manolo Martín Jr. amb Sento Llobell en 2011,
Manolo García amb Ramon Pla en 2013 i els mateixos
Latorre i Sanz amb Ortifus l’any passat), Pla amb
Ramon Algarra a Mestre Gozalbo-Comte d’Altea i el
sorprenent tàndem Pedro Santaeulàlia - David Moreno
a la Foguera Baver-Els Antigons d’Alacant.

Hui dia, l’artista convencional, artesà en plena etapa
involucionista, veu que l’arribada d’aquests creatius
l’ajuda a firmar amb noves comissions any rere any.
D’aquesta manera, passem de l’adaptació puntual de
l’estil del dibuixant a l’artista faller, a l’obra dirigida
per l’il·lustrador amb el seu segell inconfusible. Darrere
resten les tímides línies proposades per Ramon Pla
amb Latorre i Sanz (Na Jordana, 2003), Corredera
amb Vicente Martínez (Pizarro-Cirilo Amorós, 2009),
Paco Santana amb Paco López (Convent de Jerusalem,
2001) o Sergio Alcañiz amb Pedro Rodríguez (Regne de
València-Duc de Calàbria Infantil, 2010), en què encara
prevalia la mà dels seus artesans.

Són col·laboracions cada vegada més nombroses i
esteses. Quantitats de fallers que es desplacen per
veure les propostes dels seus dissenyadors preferits
(Carlos Corredera) sense importar qui construeix les
seues il·lustracions; ciutadans que veuen les vinyetes
del seu periòdic com una falla (Ortifus); dissenyadors
gràfics que busquen l’aportació dels seus col·legues
de professió aplicada a l’art local (Sento Llobell, Paco
Roca o Ibán Ramón + Dídac Ballester), són senyal que la
interdisciplina atrau més públic i el diversifica.

Aquell model de falla municipal, que només el mateix
Manolo Martín ha explotat gràcies a la seua inquietud
interdisciplinària (Na Jordana el 2000 amb Ortifus, Na
/7/

Premi
Mal
vA
alzira

al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana

FINALISTES
Títol
FESTES TRADICIONALS VALENCIANES: EL
HALLOWEEN
AutorS
Antoni Lluís Martínez Furió i Enric
Xavier Ferrús Fayos
ComissiÓ
Falla Avinguda Josep Pau d’Alzira
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.

convoquen

patrocinen

Títol
LA PLATJA DE L’ESPERANÇA
Autor
Salvador Bolufer Femenia
Comissió
Falla Sagrada Família-Corea de Gandia
Títol
MARE, JO VULL SER INFANTA
Autor
José Antonio Martínez Giner
Comissió
Falla Cambro de Tavernes de la
Valldigna
Títol
NICOLÀS SELFIE
Autor
Josep Enric Gonga Colomina
Comissió
Associació Cultural Falla Sant
Nicolau Mosquit de Gandia

LA PLATJA DE
L’ESPERANÇA1
Música: Suspiros d’un barandat (txa-txa-txa)

salvador bolufer femenia
Falla Sagrada Família-Corea de Gandia
POEMA guanyador 2015
Crònica versificada d’un acte celebrat a Gandia, a peu
de mar i amb megafonia de campanya, on el primer
edil (el trobador) va ofrenar la platja sencera a Doña
Esperanza Aguirre (la musa). Molta gent es pregunta si
la tal ofrena fou com la compra del Coco Loco, o si en
el pack podrien entrar també els deutes de l’empresa
pública en bancarrota. No és una crítica, és només una
pregunta; fallera, això sí.
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Amb aires de benaurança
solcant el Sol de migdia,
uns càrrecs de confiança
cantaven a l’esperança
en la platja de Gandia.

“Esta es tu playa, Esperansa... (2)
es la playa de Madrid;
paraíso de agua mansa
donde muere el mal de Almansa (3)
al sur de Rafalcaíd”.

I entre la llum resplendia
com un raig de resplendor,
una musa que encenia
la flama i la poesia
d’aquell edil trobador.

I en un ambient molt sentit,
va concloure l’orador
plorant com un descosit,
demacrat i esbalaït
pel tal moment d’esplendor.

La dama i el seu mentor;
el trobador i la musa,
eren clam i eren clamor...
el vers i el mantenidor...
el catet... la hipotenusa...

La musa i el trobador,
fumats en fums d’alegria,
fongueren en el fervor
san Isidro Labrador
i el sant Borja de Gandia.

La mossa, ferma i conclusa
es va banyar els peuets
a ritme de semifusa,
per por que alguna medusa
rondara en aquells indrets.

I un pollastre que hi havia
pegant voltes per allí,
va enllustrar la llum del dia
amb l’harmònica harmonia
d’un airós quiquiriquí.

I entre víctors satisfets
i entusiasmes de lloança,
s’escoltaren uns versets,
que el mentor portava fets,
al so d’aquesta romança:

(1) Per tal de donar caràcter a la cosa, l’arena que s’utilitzarà per a assentar la base de la falla serà extreta del lloc on Doña
Esperanza es va banyar els peuets.
(2) Per tal d’ajustar la grafia a la pronúncia, ens hem permés escriure ací «Esperansa» en valencià de pedania pobra, seguint la
fonètica d’algun que altre portaveu oficial.
(3) Sííí...; ja sé que això de «donde muere el mal de Almansa» peca de ser una mica exagerat... però ca! De més grosses se n’han
vist, no troben?
/ 11 /

Premis
MOCADOR
i emili
llueca

al millor assaig sobre Falles i cultura popular d’un llibret de falla

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.

CONVOQUEN

patrocinen

FINALISTES EMILI LLUECA

FINALISTES MOCADOR

Títol
A colp de Lladró i safata
Autor
Carla Melchor Yuste
ComissiÓ
AC Falla El Tabalet de Sagunt

Títol
Artistes fallers de Xàtiva.
Recapitulació i nous esbrinaments (II)
Autor
Joan Quilis Ródenas
ComissiÓ
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva

Títol
Nosaltres els valencians
Autor
Josep Usó Mañanós
Comissió
AC Falla La Marina del PORT de Sagunt
Títol
EL Llibret de la Falla Santa Anna:
història, tradició i evolució
Autor
Ana José Segura i Rubio
Comissió
AC Falla Santa Anna de Sagunt
Títol
La falla que embarcà a Port de
Sagunt per a ser cremada al País Basc
Autor
Paco Quiles Tudón
Comissió
AC Falla La Victòria del PORT de Sagunt
Títol
El motor silenciós de l’economia
Autor
José Manuel Pastor
Comissió
AC Falla La Vila de Sagunt

Títol
Dolçaines, la Música Nova i la
Peixca de l’Aladroch
Autor
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
AC Falla Falla Benlloch–Alexandre
VI de Xàtiva
Títol
La falla que embarcà a Port de
Sagunt per a ser cremada al País Basc
Autor
Paco Quiles Tudón
Comissió
AC Falla La Victòria del Port de Sagunt
Títol
Artistes Fallers de Xàtiva.
Recapitulació i Nous esbrinaments (I)
Autor
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva
Títol
El monstre dormit, ull amb l’ajo...
Autor
Manuel Sanchis Ambrós
Comissió
l’AC Falla Falla Plaça de Jesús de
València

La falla
que embarcà
al Port de
Sagunt per a
ser cremada al
País Basc

Enclavada a la ria de Bilbao, al marge esquerre del riu
Nervión, Barakaldo comparteix amb el Port de Sagunt
molt més del que en un principi sembla. La indústria
siderúrgica ha sigut per a ambdues poblacions molt
més que el seu motor econòmic, ja que en elles ha
donat lloc a autèntiques explosions demogràfiques.
El municipi biscaí va passar al segle passat de ser un
poble rural a una ciutat industrialitzada i articulada
en districtes, diferenciats segons la seua activitat
econòmica. En el cas valencià, el Port de Sagunt
encara li deu més a la indústria de l’acer, ja que va
donar lloc a la creació de la població en els terrenys
costaners de la mil·lenària Sagunt. Els bascos
Ramón de la Sota i Eduardo Aznar, procedents de
Biscaia, van ser els precursors de l’embarcador per a
transportar el mineral extret de les mines de Terol i de
l’acereria. La factoria feia les funcions d’ajuntament,
en encarregar-se de proporcionar a la població els
serveis bàsics com l’educació o la sanitat. Per això, el
mode de vida de la nova població va quedar marcat
per les tendències basques, com també pels costums
de les autonomies de les quals procedien els primers
pobladors.

Paco Quiles Tudón
AC Falla La Victòria del Port de Sagunt

Tot i formar part de dues comunitats autònomes
diferents, allunyades geogràficament i cultural, els
llaços entre els nuclis industrials del Port de Sagunt
i el format per Barakaldo-Sestao es van mantenir
pròxims, ja que Altos Hornos de Vizcaya (AHV)
controlava les factories siderúrgiques instal·lades
en ells. Les similituds continuen fins al punt que,
amb una dècada de diferència, els dos enclavaments
siderúrgics es van enfrontar a forts processos
desindustrialitzadors que van motivar el tancament
de les seues instal·lacions fabrils.

ASSAIG guanyador PREMI EMILI LLUECA 2015

Però, deixant de banda les similituds econòmiques, és
important esmentar l’intercanvi cultural bidireccional
que es va produir gràcies a la tradició siderúrgica entre
ambdues comunitats autònomes. I es que, fins ara,
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molt s’ha investigat sobre el flux cultural en sentit
sud-est, és a dir, la importació de costums bascos en
la vida diària dels portencs, tant festives com d’índole
gastronòmica o arquitectònica. No obstant això, poc
s’ha dit en sentit invers, ja que també va haver-hi un
acostament cultural a les tradicions valencianes.

Però, més enllà de l’estranyesa que provocava veure,
al País Basc, unes grues portuàries descarregant una
falla, allò veritablement cridaner va resultar el poc
de temps amb el qual es va idear aquest projecte
i es va dur a terme, ja que tot es va organitzar en
menys de tres mesos, en un «pensat i fet». A mitjan
gener d’aquell any, un grup de siderúrgics del Port de
Sagunt van ser destinats a Barakaldo per treballar
en la fàbrica d’aquesta població i en la de Sestao,
ambdues pertanyents a l’empresa Altos Hornos de
Vizcaya, la mateixa que gestionava aleshores la
planta siderúrgica integral portenca abans de passar
a ser Altos Hornos del Mediterráneo en 1971. La fàbrica
de Sestao inaugurava un nou forn alt, el número
2A, batejat com «Mari Ángeles» i necessitaven més
operaris. Un d’aquests treballadors, Ernesto Lucas,
va idear un pla en assabentar-se que havia d’anarse’n a treballar a Biscaia. El primer que va pensar va
ser que havia de plantar una falla, doncs no podia
estar fora de la seua ciutat durant la setmana fallera
i no viure la festa. Així que es va reunir amb el tinent
d’Alcaldia del Port, Vicente Martínez Matíes, a qui li va
explicar la seua idea. «Em va dir que estava boig, que
era impossible plantar una falla allí en menys de tres
mesos, però com havia sigut alumne seu a l’Escola
d’Aprenents, el vaig convéncer perquè intervinguera
davant l’Ajuntament de Barakaldo i els donara bones
referències», explica Lucas.

En 1968, Barakaldo va viure amb gran intensitat la
festa fallera, però aquest fet no ha transcendit i fins
ara corria el risc de caure en l’oblit. Potser per ser un
fet puntual i allunyat en el temps, o més probablement
per la deixadesa de les autoritats locals, com així ho
atribueix el siderúrgic precursor de la idea de plantar
allí una falla, Ernesto Lucas, qualificada aleshores
com de desgavellada. I encara en l’actualitat, 47 anys
més tard, s’emociona quan recorda l’èxit que va tindre
la primera setmana fallera exportada des del Port de
Sagunt fins a Barakaldo.
Set dies pel mar i voltant la península Ibèrica
A les 16 hores del dia 14 de març de 1968, atracava al
port de Barakaldo un dels bucs de la naviliera d’Altos
Hornos de Vizcaya. Era el José Vilallonga, en un dels
seus últims viatges abans de ser desballestat l’any
següent a Bilbao, i ho feia amb un carregament poc
habitual: al costat d’una comanda de ferro, en la seua
bodega transportava els ninots que serien plantats
l’endemà en la primera falla elaborada al Camp de
Morvedre per un artista local i ideada pels seus veïns,
però plantada fora de la comarca. El buc acabava així
un recorregut de set dies, que havia iniciat el dia 7
de març en els molls del Port de Sagunt després de
carregar els dos embalums que componien la falla, de
300 quilos. Els 121 metres d’eslora, 15,4 m de màniga
i 7,75 m de puntal d’aquest buc van vorejar impulsats
pel vapor i durant una setmana la península Ibèrica,
travessant l’estret de Gibraltar i solcant l’oceà Atlàntic
fins arribar a la ria del Nervión, on va finalitzar el seu
recorregut.

Quan van arribar a Barakaldo amb els seus companys,
en un grup d’unes 150 persones, Lucas va preguntar
qui volia formar part de la comissió fallera per a
organitzar els preparatius de la falla biscaïna, però
només huit persones es van oferir a ajudar-lo. Entre
ells, Antonio Gracia, que va ocupar el càrrec de
vicepresident, i un altre treballador, el cognom del
qual era Millán, que es va encarregar de la tresoreria.
L’escassa col·laboració dels seus companys, atés que
només va prestar la seua ajuda un 6 % dels siderúrgics
traslladats, no va ser suficient per a restar-li energies
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en la seua obstinació i va seguir endavant amb la
seua rocambolesca idea. Així, es va reunir amb les
autoritats locals després de la mediació del tinent
d’Alcaldia del Port, que continuava qüestionant-se
si aquest grup de persones encapçalades per Lucas
seria capaç de plantar la falla en terres baracaldeses.
«Jo pensava que no m’ajudarien, però es van oferir
totalment a la idea», recorda Lucas. A partir d’aquell
moment, la falla de Barakaldo ja tenia president i
comissió executiva, formada per nou persones en
total, tot i que quan va estar tot preparat, la majoria
dels companys desplaçats van voler ser fallers, però
només es va permetre estar en la comissió als qui
havien col·laborat activament en l’organització de la
falla.

setmana, per contra, els fallers siderúrgics van establir
el seu lloc de reunió en el Bar Teyma, un establiment
de menjars tradicionals situat en un cèntric carrer de
Barakaldo.
«El temps que vaig estar allí, jo no treballava, només
em dedicava a la falla i me n’anava amb els txistus a
la muntanya, que em van ensenyar les seues cançons
al ritme dels tambors i ens van ajudar molt durant
els actes fallers, quan tocaven com a xaranga. La
veritat és que m’ho vaig passar molt bé, fins i tot els
txistularis deien que els valencians anàvem a pegarlos foc amb tanta festa! Van arribar a preguntar-nos
en la fàbrica per a què havíem anat a Biscaia, perquè
no apareixíem pel lloc de treball», recorda Lucas entre
somriures els seus mesos en terres basques.

I malgrat que el consistori saguntí no va col·laborar
econòmicament en la causa, la seua intermediació
va fer efecte, així com la de l’empresa siderúrgica.
Quan Ernesto Lucas s’havia reunit amb l’alcalde de
Barakaldo, Luis Díez, aquest li va oferir tota la seua
ajuda per a la creació de la falla. «Em va dir que a partir
d’aquell moment era u més de l’ajuntament i així va
ordenar fer-ho saber per la població. Ens va deixar un
cotxe oficial, un Land Rover, perquè recorreguérem
els carrers i així reunir fons, ajudats per la megafonia
que portàvem instal·lada. I d’aquesta manera, pels
carrers de Barakaldo i de Sestao, aconseguírem reunir
prou diners per a pagar no solament la construcció
de la falla, sinó altres despeses de les quals no es
feia càrrec AHV, tot i que és cert que la fàbrica va
col·laborar molt activament. La gent es va bolcar amb
nosaltres; a vegades em pose a plorar de l’emoció»,
explica el siderúrgic.

Reemplaçant les abarkas per les espardenyes
A mesura que anaven reunint el finançament
necessari, el temps corria i la proximitat de la
setmana fallera feia necessari designar representants
femenines a la comissió. Per aquest motiu, l’alcalde
va proposar parlar amb les joves que havien regnat en
els Cármenes de Baracaldo de l’any anterior, les festes
patronals que se celebren en la ciutat biscaïna durant
la setmana del 16 de juliol en honor a la seua patrona,
la Mare de Déu del Carme. María Concepción Presa
havia sigut Miss Barakaldo i reina de les festes de 1967.
Així, aquesta jove es va convertir en la Fallera Major.
L’acompanyaven ben a prop les seues dames d’honor,
igual que en les patronals, María Jesús Fernández
i María del Pilar Hernando. Les tres, en conjunt,
formaven una imatge singular, ja que Conchita Presa
portava el vestit de valenciana, mentre que les dames
anaven de neskitas amb el regional basc. Al costat
d’elles, els qui també van canviar les seues abarkas
per espardenyes van ser les components de la cort
d’honor. A l’estil dels càrrecs existents pel moment en
les falles morvedrines, set basques van ser regines del

Durant els caps de setmana de febrer, Ernesto Lucas
viatjava a València per ultimar detalls de la falla,
tant per parlar amb l’artista faller, Antonio Monge
González, com amb el pirotècnic o per aconseguir els
vestits regionals necessaris per a la comissió. Entre
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Foc, de la Poesia, de la Flor, de l’Art, de la Musa, de la
Bellesa i de la Música.

la fiesta se extiende audaz, altiva y gallarda.
Sagunto por Barakaldo y Valencia por Vizcaya, dos
pueblos enamorados a la bandera de España”.

El mateix dia que la falla embarcava al Port de Sagunt,
Barakaldo desbordava ambient faller pels quatre
costats amb la presentació de la fallera major i la seua
cort d’honor. Per a cadascuna d’elles es van elaborar
poesies, que van ser recitades durant l’exaltació pel
seu autor, el poeta baracaldés Salvador Varela, en un
acte que va tindre lloc en el vell teatre de Barakaldo,
un edifici coronat per una gran cúpula, que va ser
demolit un anys després per a construir en el mateix
emplaçament el modern Barakaldo Antzokia. El pati
de butaques estava decorat amb gallardets i ple de
persones que no van voler perdre’s l’acte, replet de
música i d’emoció.

Ernesto Lucas encara s’emociona quan ho recorda
i ho recita de memòria, quasi mig segle després. «El
teatre queia amb el poema, però el més emocionant,
almenys per als portencs que estàvem allí, va ser
escoltar l’himne de València tocat pels 35 músics de
la Banda Municipal de Barakaldo, que a més estava
dirigida per un valencià», recorda Lucas, que va viure
aquell moment al costat de la fallera major des
de l’escenari. I és que el director de la banda era
l’alacantí Juan Esteve Galán, que va estar al capdavant
de la Banda Municipal de Macastre o la Primitiva de
Llíria, entre d’altres, aconseguint amb aquesta última
importants premis per tot el territori nacional. Des de
1957 es va ocupar de la Banda Municipal de Barakaldo,
que va renovar i va dirigir fins a la seua jubilació, en
1995.

Els vestits de la cort i el de la fallera major van ser
cedits per la Junta Central Fallera de València, arran de
la mediació d’Ernesto Lucas i els seus col·laboradors.
Un regidor de l’Ajuntament de Barakaldo també va
recitar un poema que feia al·lusió a la protecció que
prestava Altos Hornos de Vizcaya i la importància
d’aquesta empresa en el país, ja que va arribar a ser
un dels màxims exponents de l’economia industrial
nacional. També es referia als treballadors valencians
desplaçats a Barakaldo per a treballar en la factoria,
aquells que «amb il·lusió i esperança, volen honrar la
seua terra i s’agermanen amb Biscaia», deien els seus
versos.

En acabar, va arribar el torn de la Banda Municipal
de Txistus, que va amenitzar amb les seues cançons
tradicionals basques la imposició de bandes a les
falleres; una amalgama intercultural de mestissatge
del folklore valencià i el basc.
A més, en la presentació fallera van actuar els millors
artistes biscaïns del moment, que van ser enviats a
Barakaldo per Pilar Careaga, qui fóra a l’any següent
primera alcaldessa de Bilbao, encara que en aquells
moments era primera diputada provincial de Biscaia.
«En assabentar-se que volíem plantar una falla a
Barakaldo, em va proposar que ho fera a Bilbao, però
el més lògic era que plantàrem en la ciutat on havíem
anat a treballar. Així i tot, va reunir els millors artistes
del moment i va tramitar les seues actuacions per a la
nostra presentació», relata el president, que recorda
la gran quantitat de persones que omplien també els
carrers propers a l’edifici.

“Desde este rincón Vizcaíno que es de la industria
avanzada, y al refugio de Altos Hornos que es
pilar de la patria hispana, donde entre hierros y
aceros forjaron y templaron sus almas un grupo
de saguntinos, con ilusión y esperanza, quieren
honrar a su tierra y se hermanan con Vizcaya.
Desplegando su bandera de hermosa pujanza, la
santa Mare Deueta les saluda alborozada. Nuestra
Señora del Carmen les bendice y les ampara. Entre
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La nit d’aquell 7 de març, la festa va durar fins a
l’endemà. «Després de la presentació vam fer un
vi d’honor i el bon ambient que hi havia va fer que
continuàrem de celebració durant tota la matinada.
Ara no m’ho crec, tot el que muntàrem allí», diu
encara sorprés el siderúrgic, tot i haver viscut abans
la festa fallera de ben a prop, ja que va ser membre de
la Falla Plaça La Marina durant dos anys, en els quals
aquesta es va emportar el primer premi de les falles
morvedrines.

Però els fallers siderúrgics van haver de bregar amb
un altre problema, ja que un grup de vàndals volien
cremar la falla, per la qual cosa aquesta va comptar
amb vigilància policial permanent. «Vaig haver de
posar una parella de municipals vigilant el monument.
Encara que eren quatre incontrolats, que no volien
que celebràrem la festa», explica Lucas.
Durant aquells dies, el Bar Teyma s’havia convertit
ja al març en tot un casal faller. Com que no tenien
estendard faller, l’escut de Sagunt penjava d’una
de les parets i presidia el local. Del 15 al 19 de març,
l’establiment va convidar la clientela a prendre xurros
amb xocolate per a desdejunar-se al més pur estil
valencià després de les despertaes que es realitzaven
tots els matins en despuntar l’alba, amenitzades per la
música dels txistus. A les vesprades, la plaça s’omplia
de gom a gom amb les revetles al voltant de la falla,
amb música i coets, mentre que a la nit se celebrava
un ball al qual acudia la gent amb el paraigua per
evitar el plugim, i, en acabar la vetlada, es disparava
una traca. Barakaldo va viure amb intensitat la
festa fallera, com si una xicoteta part del Camp de
Morvedre s’haguera traslladat allí mateix. Els que sí
van acudir en persona van ser el tinent d’alcalde del
Port, Vicente Martínez Matíes, i el regidor delegat de
Cultura, Ramiro Martínez Fernández.

La setmana fallera
Va arribar el 15 de març i, amb ell, la plantà de la falla,
que havia arribat el dia anterior al moll. Aquesta es
componia d’una base quadrada, en forma de peanya
que sostenia el remat del monument. En ella es
representaven diversos aspectes de cadascun dels
pobles, tant de Barakaldo com de Sagunt i Port de
Sagunt. Al cim d’aquest pedestal es van situar dos
ninots. Aquestes figures, realitzades per Antonio
Monge, van ser modelades prenent com a models dues
persones reals. «Ens imaginem la cara que posarà el
nostre “José”, que segons les nostres notícies és de
Barakaldo, quan veja el seu doble de cartó devorat per
les flames», escrivia el periodista Juan José Alonso en
el diari El Correo Español el mateix dia de la plantà.
En total, el monument tenia una alçada d’uns cinc
metres i va costar 20.000 pessetes.

I el dia gran, el de Sant Josep, els fallers van honrar
la patrona, com és habitual amb l’ofrena de flors a
la Mare de Déu en les falles portenques. No obstant
això, no va ser la dels Desemparats, sinó la del Carme,
a qui les falleres van portar els seus rams de flors,
ja que aquesta era la patrona del municipi basc. Va
ser la mateixa Altos Hornos de Vizcaya, des de la
fàbrica del Port de Sagunt, qui va pagar els ramells
i els va enviar a Barakaldo en tren. A les onze del
matí, la comitiva presidida per Conchita Presa va
arreplegar les autoritats locals i les saguntines, per a
dirigir-se a l’església on es va oferir una missa que va

La plantà va transcórrer sense incidents enmig de la
Herriko Plaza, coneguda popularment com la Plaza de
los Fueros, davant una gran expectació per part dels
assistents. Aquesta plaça és, encara hui, el centre de
la vida social de Barakaldo, ja que en ella acaba el
passeig del mateix nom i es troba l’ajuntament. L’únic
contratemps va ser la meteorologia, que va obligar a
tapar amb plàstics el monument pràcticament tots els
dies fallers per evitar que es deteriorara pels plugims,
que encara que dèbils, eren constants al mes de març.
/ 18 /

precedir l’ofrena floral. En acabar, la banda de música
municipal va oferir un concert de cançons valencianes,
a les ordres del mestre alacantí Esteve.

les taronges i el conductor el va aparcar situant les
portes posteriors en l’entrada al camp de futbol, per
a poder repartir-les millor. El servei d’honor va anar
a càrrec de Conchita Presa, qui en lloc de vestir-se de
reina de les festes locals, va optar per vestir-se de nou
de valenciana, tot i que ja s’havia cremat la falla eixa
mateixa setmana. «La fallera major va fer el servei i va
lliurar una bossa de taronges a cada jugador i membre
de l’equip. L’equip local, per la seua banda, va donar a
les falleres botelles de vi txacolí perquè les lliuraren
als jugadors. Encara que en aquest cas no va passar
com el dia de la cremà, els equips van empatar i no va
guanyar cap dels dos, ni els bascos ni els valencians»,
bromeja el siderúrgic.

Aquella mateixa nit, la Fallera Major va ser
l’encarregada, al costat de la Reina del Foc, d’encendre
la flama que botaria foc a la traca final i acabaria amb
la falla. El siderúrgic recorda la cremà com un dels
actes més freqüentats de tota la setmana, al qual
va assistir «tot Barakaldo i mig Bilbao», que es va
realitzar enmig d’una gran revetla amb castell de focs
artificials inclòs. Durant la cremà, Lucas recorda una
anècdota amb les autoritats: «l’alcalde, Luis Díez, em
va preguntar què li passava a un dels ninots del remat,
el que representava un basc, perquè tremolava més
que el valencià, a la qual cosa jo li vaig contestar que
es devia al fet que el basc bevia molt de vi i el valencià
estava més acostumat a anar a l’horta que a beure.
Vicente Martínez Matíes em feia gestos de silenci, que
jo, lògicament vaig ignorar perquè estàvem bromejant,
però quan va caure el basc abans que el valencià,
l’alcalde em va mirar i encara ens réiem més».

Després de la intensa experiència viscuda, a l’estiu la
majoria dels treballadors siderúrgics desplaçats van
tornar al Port de Sagunt. Deixaven enrere una història
que fins ara havia passat quasi desapercebuda al
Camp de Morvedre, malgrat el rebombori generat en
la ria del Nervión.
Luis Díez va preguntar a Ernesto Lucas si tornaria a
organitzar una falla l’any següent, però aquest va
optar per tornar a la seua terra: «Alguns companys
s’hi van quedar, diversos matrimonis es van assentar
allí, però no van continuar amb la falla, encara que
l’any següent intentaren organitzar la festa de nou en
Sestao, però segons em van explicar va ser un desastre
i ja no va ser el mateix. Jo me’n vaig tornar, perquè
jo, la meua terra, no la canvie per res, tot i que els
mesos que vaig viure a Barakaldo vaig ser molt feliç
i vaig estar molt a gust. Però a mi que no em toquen
ni Múrcia, perquè sóc nascut allí, ni la Comunitat
Valenciana».

Les cendres de la festa
Després de la cremà, com sol passar en terres
valencianes, la Plaza de los Fueros va recobrar el seu
aspecte habitual, però l’ambient faller va quedar
impregnat per la ciutat. Almenys, Ernesto Lucas
va continuar fent-ne de les seues per aconseguir
l’acostament cultural entre els dos pobles, convertit
ja en un autèntic representant institucional de la
capital del Camp de Morvedre.
El cap de setmana posterior a la cremà jugava el
València CF contra l’Athletic Club de Bilbao, de
manera que Lucas va telefonar a l’alcalde de Sagunt,
Vicente Masip, perquè li enviara un camió de taronges
sanguines, en bosses d’un quilo, per a oferir-les dins
l’estadi. El dia del partit va arribar un tràiler amb

En 1970, la premsa de l’època es va fer ressò de la falla
que es va plantar a Sestao, dos anys després de la de
Barakaldo. La falla va ser organitzada per la colònia
valenciana de Sestao, un grup format per unes 70
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famílies i, a diferència de la de Barakaldo, aquesta va
ser transportada fins a Biscaia en tren, en dos tràilers
facilitats per Altos Hornos de Vizcaya. De nou, l’artista
faller Antonio Monge va construir el monument,
que va ser plantat a la Plaza de España i inclogué un
festival folklòric i una carrera de cotxes humorística
en la programació festera. La Fallera Major fou en
aquell cas una valenciana de 20 anys que vivia a
Sestao, Mari Glori Piñero. I va ser la primera vegada
que les falles biscaïnes comptaven amb Fallera Major
infantil, Maria Paz Martínez, una altra valenciana
que es desplaçà a viure a Sestao quan només tenia
sis mesos. Va ser l’alcalde de Sestao, Jesús Sainz, qui
imposà les bandes a les representants falleres.
I recorda Lucas com se’n va anar de Biscaia, per a no
tornar-hi mai més, tot i que li hauria agradat passejar
de nou pels llocs on va passar sis mesos de la seua
vida. «Vaig donar les gràcies a Luis Díez per la seua
hospitalitat, però li vaig dir que me’n tornava a casa,
perquè ací al Port de Sagunt no plou tant», conclou el
que serà recordat a Biscaia com el primer president
faller de Barakaldo i que, per contra, encara no ha
rebut l’homenatge que es mereix al Port de Sagunt.
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Artistes
Fallers
de Xàtiva.
Recapitulació
i Nous
esbrinaments (I)

Fusters, tallistes, escultors i pintors. Els primers
artistes fallers xativins (1865-1936)
Els homes de blanc. Aquells homes que han pensat
i obrat un cadafal faller. Aquells homes que s’han
atrevit, des de diverses disciplines artístiques, a plantar
una falla. Aquest atreviment, plantejat semànticament
com una bogeria, és digne d’elogi per part nostra. Uns
homes de blanc, que no porten una camisa de força
sinó una granota de faena. Aquest treball, a cavall
entre una recapitulació i nous esbrinaments, pretén
ser un homenatge a unes persones —no considerades
com a artistes fallers de forma professional— que
foren capaces de resoldre l’encomanda que li fa una
comissió fallera de confeccionar un cadafal faller, i es
convertí en una nova faceta artística per a la seua vida
professional.
Com vostés comprovaran, l’aparició de la festa fallera
a la ciutat de Xàtiva, tant a la primera època amb la
trilogia de Blai Bellver com a l’inici de la segona època
—establida l’any 1932—, comportarà la recerca, per
part dels promotors de les falles, de persones que
estiguen capacitades per a realitzar un cadafal faller.
Això comportarà que aquestes primeres comissions
falleres vagen a tocar les portes de gent amb nocions
artístiques, principalment de pintura i escultura.

Rafael Tortosa Garcia
AC Falla Joan Ramon Jiménez de Xàtiva
ASSAIG guanyador PREMI MOCADOR 2015

Fusters, tallistes, escultors i pintors —tant de
brotxa grossa com plàstics— seran els que obriran
les portes dels seus estudis i tallers, i assumiran la
confecció dels cadafals fallers. Hem de recordar que
la professionalització dels artistes fallers a la ciutat
de Xàtiva no es produeix fins a mitjan dels anys
seixanta del segle XX, amb l’aparició d’Antoni Grau
Cros, Manolo Blanco Sancho i Josep Martínez Mollà
com els primers artistes dedicats exclusivament a
l’esmentada comesa.
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Fins a aquest moment, la majoria de les comissions
falleres xativines confiaran en pintors de brotxa grossa
amb nocions de dibuix i pintura artística com ara José
Castelló, León Romero, El Bolincho o Antoni Grau entre
d’altres. També xafigaran les principals acadèmies de
pintura i dibuix de la ciutat per a convéncer els seus
titulars perquè els fera la falla, com ara Francisco
Climent o Emilio Sanchis. José Rabassa o Antonio
Menéndez, experts tallistes i imatgers, donaran cabuda
en els seus tallers a la confecció de ninots de falla. A
més a més, els guardonats artistes plàstics i escultors,
com Francisco Bolinches, José Garcia Vèrnia o José
Aragonés, plasmaran el seu art de forma efímera . En
alguns casos es recercaren artistes fallers de la ciutat
de València, els quals ja tenien experiència en la tasca
de fer falles.

JAUME GARÍ FABREGAT
Les falles arriben a Xàtiva de la mà de Blai Bellver i
Tomàs, principal promotor de les falles de la plaça
de la Trinitat, el qual importa el 1865 les falles de
València. La gran amistat amb impremters, escriptors
—li unia gran amistat amb Josep Bernat i Baldoví— i
altres personalitats del cap i casal farà que uns anys
abans visca les falles de València de primera mà i
importe fil per randa tot allò programat per a la vespra
de sant Josep: la música, la pólvora, la literatura
i, evidentment, el cadafal faller o, com es deia en
aquell moment, foguera monumental. A mitjan del
anys seixanta del segle XIX, les falles valencianes eren
construïdes principalment per fusters, els quals no
tenien la consideració d’artistes fallers però si la de
directors de falla. Mas i Vitores (2012:57) exposen
que per «requeriments tècnics feien necessària per a
elaborar-les la participació, entre altres especialistes,
de professionals de la fusta». Aquests fusters eren
ajudats per altres veïns i professionals amb nocions
artístiques per a la confecció dels ninots i panells
pintats que componia la falla.

Un cas a banda són els distints autors de les falles
infantils, els quals es corresponen amb els xiquets veïns
del carrer on es pretén plantar la falla. Organitzats
com a comissió infantil, i gestionant-se de forma
autònoma l’exercici faller, optaran majoritàriament
per l’autoconfecció del cadafal faller.
En diverses ocasions, fins i tot en aquesta publicació,
s’ha treballat sobre la vida i obra d’artistes fallers
xativins, però hem tingut la necessitat de confeccionar
un treball que els catalogue i, al mateix temps,
redescobrisca alguns dels que ens eren desconeguts.
Aquest escrit recull els primers artistes xativins
que plantaren i s’iniciaren en aquesta tasca d’obrar
un monument faller, començant amb les falles
promocionades per Blai Bellver (1865-1867) i arribant
als anys de la II República (1932-1936). Deixem els
artistes del període de postguerra per a Joan Quilis
i Ródenas, recollits en l’excel·lent treball present en
aquesta mateixa publicació.

De la literatura fallera que ens ha arribat a les nostres
mans, sabem que el principal promotor de la trilogia
fallera de la plaça de la Trinitat de la dècada dels
seixanta del segle XIX va ser Blai Bellver Tomàs, a banda
de ser inequívoc autor dels llibrets fallers que contenen
la relació i explicació de la falla. Per la nota escrita al
darrer full del llibret faller La creu del matrimoni,
deduïm el principal autor dels cadafals. La nota diu:
«Se encontra de venta en la impremta y llibreria de
Blay Bellver y en la fusteria de Chaume Garí, Xàtiva»
(Blai Bellver, 1866).
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Jaume Garí Fabregat (Xàtiva c. 1832-18861), considerat
l’autor de les primeres falles de la ciutat2, va ser
un destacat fuster de la ciutat. Va ser fill de Ramon
Garí Lacosta i Maria Fabregat Peyró, i tingué quatre
germans: Lluïsa, Josep3, Ramon i Àngel4.

Als Anuarios del comercio, de la industria, de la
magistratura y de la administración —un llistat dels
professionals organitzats per partides judicials i
poblacions, a més d’incloure dades de la població
mateixa–, trobem l’existència de la fusteria de Jaume
Garí a la plaça de santa Anna des de 1879 fins 1886. En
determinades ocasions apareix com a magatzem de
fustes fins i tot en l’apartat de serraria. Des de 1887 fins
1901, el negoci apareix regentat per la viuda de Jaume
Garí, Carmen Valle Pérez, amb la particularitat que des
de 1894 el domicili de la fusteria és a la plaça del Cid i el
magatzem de fusta a la plaça de santa Anna. Inclús el
negoci és ampliat el 1887 amb una ferreteria.

Investigant sobre aquest menut vincle que li atorga
l’autoria a aquest fuster, hem trobat diverses notícies
en la premsa on deduïm que el seu habitatge, així com
les instal·lacions de la seua afamada fusteria, les tenia
a la mateixa plaça de la Trinitat, a més de recaure
també a la plaça de santa Anna. La proximitat del seu
habitatge al lloc de plantà i cremà de la falla ens pot
reafirmar l’autoria de la falla atesa la forta vinculació
existent al llarg de la història de les falles entre el lloc
de la ubicació del cadafal i el veïnatge dels components
de la comissió fallera —durant aquella època, podem
considerar-ho com a promotor faller—.

També trobem unes dolentes notícies sobre la fusteria
de Garí a la plaça de la Trinitat. En el periòdic El Serpis,
en l’edició del 2 de maig de 1882, apareix una notícia
sobre un desgraciat succés:
«El lunes ocurrió en Játiva una terrible desgracia.
En un almacén de maderas de D. Jaime Garí, en la
plaza de la Trinidad, que se estaba desmontando, se
desplomó un cobertizo, cogiendo á seis trabajadores.
Uno de ellos quedó muerto en el acto, otro con una
pierna rota, y los demás contusos y maltrechos,
entre ellos el Sr. Garí. El infeliz que ha muerto deja
en el mundo sin mas amparo que el de Dios, á su
mujer y seis hijos»5.

1. La dada de defunció l’hem deduïda a partir dels Anuarios del
comercio, de la industria, de la magistratura y de la Administración
(HD-BNE), dels anys 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1894,
1898 i 1901, on el negoci de fusteria, magatzem de fusta i serradora,
fins el 1886, era regentat pel propi Garí, i a partir de 1887 ho és per la
seua vídua.
2. A petició de la Junta Local Fallera, la tomba de Jaume Garí Fabregat
roman al Panteó d’il·lustres xativins per aquest motiu.
3. Hem de destacar a José M. Garí per la seua llavor de mestre d’escola,
qui va regentar una famosa Escola de xiquets, autoritzada el 1904, però
en la qual s’impartien classes des del 1900 (Torregrosa, 2004). També
apareix al Anuario Riera de 1901 (pàgina 1887) com a Escola Municipal
per a xiquets així com al Anuario del comercio, de la industria, de
la magistratura y de la administración de 1882, que apareix com a
professor dins de la Instrucció pública. També, a La Correspondencia de
Valencia, del 21 d’abril de 1908, apareix una noticia sobre D. José Garí
Fabregat que ens diu que «Según leemos en una carta de Játiva, el día 1º
de mayo hará 50 años que el profesor de primera enseñanza de la calle
del Ángel de la citada ciudad D. José Garí Fabregat tomó posesión de
la escuela de la mencionada calle, la que todavía sigue desempeñando
con general aplauso. Los numerosos discípulos que por aquel centro de
enseñanza han pasado, piensan ofrecerle un homenaje de gratitud en
sus bodas de oro».

Sembla que no fou l’únic succés fortuït, atés que el
25 d’abril de 1887, La Fidelidad Castellana, un diari
tradicionalista, descriu que:
«En Játiva ocurrió el martes último una doble
desgracia. En el almacén de la viuda de D. Jaime Garí,
unos tablones arrancados del techo por la fuerza del

5. El Serpis, 2 de maig de 1882. BV-PH

4. Dades aportades per Ricardo Sicluna.
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vendaval, fueron a caer sobre dos operarios, uno de
los cuales, apodado Parra, sufrió tan terrible golpe
en la cabeza, que falleció a los pocos instantes, y
otro resultó contuso en un costado, de tal gravedad,
que se desconfía de salvarle»6.

Ana, el cual puede destinarse con ventaja a la
edificación, pues contiene 50 metros de fachada en
la Alameda y 37 a la plaza de Santa Ana.
5º La fachada de la entrada á la serrería tiene 17
metros recayente también a la Alameda.

A La Correspondencia de Valencia, del 21 de juliol de
1903, apareix a les seues planes la venda o lloguer dels
terrenys que ocupava la fusteria de Garí. La descripció
sembla molt interessant atés que ens dóna informació
sobre la gran importància del negoci del fuster Garí:

El edificio está dotado con 2 y ½ plumas de agua
potable de la acequia de Bellús y contiene dos
balsas, una grande y una pequeña.
Las condiciones de venta podrán adquirirse
dirigiéndose á la dueña, en su domicilio, plaza del
Cid, 6, Játiva»7.

«Se vende ó alquila el edificio serrería de la señora
viuda de D. Jaime Garí, de Játiva. Esta casa se
dedica además á la venta de maderas y artículos de
ferretería desde hace más de 30 años.

Suposem que aquesta venda, almenys la part del
magatzem de fusta i la serradora, es va fer efectiva, i
adquirí el negoci Vicent Martínez. Segons l’Anuari del
Comerç de 1906, adreçà la Fábrica de aserrar maderas
a la plaça del Cid.

Consta el edificio de los departamentos siguientes:
1º Varias cubiertas para depósito de maderas y un
gran patio de luces, que comprende 1.500 metros
cuadrados. En la superficie indicada está enclavado
el aparato de aserrar madera, con los utensilios que
requiere, y un motor inglés sistema Alexandre, de 6
caballos de fuerza.

Amb l’intent de lligar encara més la relació entre Blai
Bellver i Jaume Garí com a promotors dels tres cadafals
fallers, ens hem trobat una notícia en un periòdic de
Madrid, datat el 20 d’abril de 1866, un mes més tard de
tot allò ocorregut amb el llibret de la Creu del Matrimoni
i amb la prohibició de l’esmentada publicació i del
cadafal que promocionaven els seus fulls. L’escrit del
diari, titulat Manifestación, encara que no fa referència
directa, podria tractar-se d’una resposta del que
ocorregué un mes abans, i ens reafirma la relació entre
Blai Bellver, Jaume Garí i uns altres ciutadans xativins
que signen el manifest. Inclús ens podríem atrevir a dir
que els noms que apareixen poden ser copromotors
dels cadafals de la plaça de la Trinitat de 1865, 1866 i
1867.

2º Una casa-almacén recayente al paseo de la
Alameda, que tiene 14 metros de fachada.
3º Otra casa recayente á la plaza del Cid, de
habitación y morada, unida á otro departamento en
la actualidad almacén de ferretería, comprendiendo
14 metros de fachada.
4º Un huerto de dos hanegadas, 100 brazas,
recayente al paseo de la Alameda y plaza de Santa

6. La Fidelidad Castellana, 25 d’abril de 1887. BV-PH

7. La Correspondencia de Valencia, 21 de juliol de 1903. BV-PH
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El text publicat fou publicat a La Iberia, que feia
referència al fet que es va publicar al periòdic Los
Dos Reinos, el qual va ser l’òrgan oficial del Partit
Progressista de València. Cal dir que Blai Bellver
pertanyia als sectors progressistes de la Renaixença. El
text ens diu que:

nuestra religión, que religión es para nosotros la
idea que sostenemos.
No han de conseguir que faltemos a nuestros
deberes, como han faltado otros que tenían la
obligación de mantener alta y flotando al viento la
bandera de la libertad. No han de conseguir que
pensemos siquiera en abandonarla, cualesquiera
que sean las contrariedades que nos asalten, las
redes que se nos tiendan, el martirio que se nos
ofrezca. Divina debe ser, indudablemente, la
enseña del progreso, cuando los que militamos
a su sombra nos sentimos con fuerzas y con el
vigor necesario para morir antes que cometer una
traición indigna e infame. Divina debe ser, cuando
los hombres honrados y liberales de la provincia
se acogen a ella en las horas precisamente en
que se designa a sus constantes defensores como
enemigos a quienes es preciso exterminar.

«Todo lo que hay de liberal en los pueblos de esta
provincia se va desengañando de la farsa unionista
en que se le ha hecho intervenir. Compréndase
que no es en las filas de la unión en las que se
mantiene el sagrado fuego de la libertad y de
la política; que es en vano pedir a ese grupo de
escépticos, sinceridad y firmeza en las creencias,
fe en el provenir de la nación, energía y carácter
para vencer todos los obstáculos que se oponen a
la consolidación del sistema representativo, y los
que esto comprenden, después de una dolorosa
experiencia, no queriendo renunciar a sus deseos
de contribuir al bien de su patria, acuden a
alistarse bajo la bandera del progreso, acribillada,
agujereada por las balas enemigas, pero siempre
pura y honrosa, y honrada siempre.

Nada importa que por tales se nos indique, y que
el genio del exterminio extienda sus alas sobre
nuestras cabezas. Aún existen hombres que
aceptan nuestra idea, y que vienen a formar parte
de nuestra caravana en la peregrinación que hemos
emprendido. Helos aquí.

Acuden, y esto abona la lealtad de su adhesión a
nuestro campo, no en los instantes de triunfo,
sino en los momentos en que se anuncian por
los periódicos oficiosos rudas persecuciones,
persecuciones que, lejos de entibiar nuestra fe, la
fortalecen más, si de más fortaleza necesita. El
martirio no mata la idea, la calienta, la vivifica, la
propaga con más rapidez que la propaganda más
bien sostenida. ¿Se nos ofrece la persecución como
premio de servicios antiguos, como recompensa de
nuestras aspiraciones de hoy? Venga enhorabuena.
No nos ha de hacer retroceder un paso. En nuestro
puesto han de hallarnos, como hallaron a los
ingleses en Waterloo, ocupando cadáveres, el
mismo puesto que ocuparon vivos. No han de
conseguir de nosotros que demos la espalda a

MANIFESTACIÓN
Convencidos los que suscriben de que un
desengaño a tiempo salva a veces al hombre de un
desastroso mal, y obedeciendo por otra parte a su
noble aspiración de contribuir con eficacia y vigor
el afianzamiento de la libertad, fuente inagotable
de los progresos de la civilización, declaran franca
y lealmente su adhesión al partido progresista
puro, cuyo programa aceptan sinceramente, por
ver en su espíritu el áncora que salve la nave
de las instituciones liberales, la mano fuerte y
poderosa de la justicia que ponga término a los
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abusos desmesurados que hace muchos años se
cometen en menosprecio de la ley, del pueblo y de
su adorada religión»8.

figures al damunt. Cal destacar La Peixca de l’Aladroch
amb les «13 figures vestides en tota elegància segons
esperit de la última moda» (Blai Bellver, 1865), atés que
per a l’època en què s’obra el cadafal resulta haver-hi
un gran nombre de figures.

Aquest manifest va estar signat a Xàtiva el 10 d’abril per
les següents persones: Agustín Gosalbo y Soler, Antonio
Gosalbo y Arais, Blas Bellver, Jaime Garí, Mariano Soler,
Luis Más y Peix, Rafael Calatayud y Belda, Francisco
Cervera, Bartolomé Soto, José Gerdó, Manuel Torres,
Gabriel Morales, Vicente Pineda, Antonio Gosalbo
y Llagaria, Quintín Guiteras, José Bolinches y Martí,
Felipe Maravall y Gosalbo, Pascual Rubio, Rafael Alba
i Vicente Ranter.

Al llibret de la falla de La creu del matrimoni, dins de
la descripció del programa, Blai Bellver ens descriu
exhaustivament com serà la falla:
«La falla qu’en est’añ ham construït es coqueta á no
poder mes, perquè té cuatre cares. La formen dos
bases cuadraes: la primera té 20 pams de estensió y
6 d’altura; la segon 8 en 6. En el sentro d’esta segon
basa s’eleva un pedestal sobre el que descansa un
grup imitat á pedra, el que representa la Creu del
Matrimoni. En les cuatre cares d’este pedestal hia
escrits els versos siguients. [...] En la superfície de la
gran basa primera s’encontren els cuatre grups que
representen atres tantes escenes matrimonials,
tretes del natural per mich de la fotografia...» (Blai
Bellver, 1866).

A les poques referències que tenim cal afegir una
darrera de la qual podem extraure la plena implicació
social de la ciutat per part de Jaume Garí. El periòdic El
Comercio diario de Valencia, del 17 d’abril de 1879, fa
ressò de les processons de la Setmana Santa que «tan
lujo y aparato saben los Setabenses imprimirles». A la
fi de la crònica ens diu que «como esta fiesta religiosa
está dirigida por la cofradía de la Sangre y el clavario
mayor ha sido D. Jaime Garí, a este señor se le debe en
su mayor parte tan satisfactorio resultado»9. Sembla
que va ser un home bastant implicat en les festes i
saraus socials de Xàtiva, i no és gens d’estranyar que
participara activament en la promoció i construcció de
les falles de la plaça de la Trinitat de 1865, 1866 i 1867.

Amb la descripció comprovem una tipologia de falla
teatral, amb una escena principal i, en un escaló
inferior, les quatre escenes que es corresponen amb les
quatre cares de la base quadrangular.
Respecte al cadafal Eclipses del Matrimonio, al seu
llibret també apareix la descripció de la falla. Pensem
que, per descripció, es correspon amb la mateixa falla
que la de l’any anterior, aprofitant tot allò construït,
atés que el 1866 no va ser finalment autoritzada a
plantar-se (Sanchis Martínez, 1996: 40). La falla de
1867, que «este añ es monumental», ens diu que:

D’acord amb les descripcions que apareixen als llibrets
que relacionen i expliquen la falla, els cadafals realitzats
per Jaume Garí tenien una tipologia constructiva i
estètica semblant als que s’hi estaven realitzant a
València. Responen a les anomenades falles teatrals
amb un cos en forma d’entaulat i l’aparició de les

«...forma la sehua base una galeria en balaustres
que resibix el segon cos en el que s’encontren els
cuatre grups ó cuadros plàstics que representen
atres esenes matrimonials, tretes dels natural y á

8. La Iberia, 20 d’abril de 1866. BV-PH
9. El Comercio diario de Valencia, del 17 d’abril de 1879. BV-PH
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la llum de la lluna en els seus periódos de creixent y
menguant». (Blai Bellver, 1867).

Rafael Palència Aznar (Xàtiva, 1856-?) i Tomàs Palència
Aznar (Xàtiva, 1871-?). S’instal·laren a València l’any
187612 i van viure al baix del número 6 del carrer Ciril
Amorós. Vicent Palència va heretar la professió de son
pare i son oncle,13 així com ho feren els seus fills. A més
a més, Vicent Palència i els seu fill Rafael, formaren
part del gremi de fusters.

VICENT PALÈNCIA AZNAR
Cal incidir en la importància de la figura del fuster
en l’elaboració de les falles de finals del segle XIX
i començaments del segle XX, fins que la figura de
l’artista faller emergisca com a professional. A finals
del segle XIX, trobem el fuster xativí Vicent Palència
Aznar, que juntament amb el seu fill Rafael Palència,
a més de José Blasco i Vicent Català, veïns del carrer
de Cirilo Amorós de València, el dia 9 de març de 1898
sol·licitaren a l’Ajuntament la preceptiva autorització
per plantar una falla en l’encreuament dels carrers
de Ciril Amorós i de Pasqual i Genís, i fou autoritzada
«siempre que no haya alusión privada»10.

El lema del cadafal signat pels Palència Aznar era
La buñolería, plantat a la demarcació Ciril Amorós
- Pasqual i Genís de 189814. Respecte al cadafal, Las
Provincias ens diu que «el asunto es alegórico a las
fiestas de San José. El pedestal está formado por un
gran tabalet y sobre el una dulzaina y una guitarra.
Completan la falla una labradora y un labrador vistiendo
trajes antiguos. Aquella ofrece al segundo buñuelos y
naranjas»15.

Com hem comentat abans, hem de ressaltar el fet
que tots els sotasignants eren veïns de la barriada,
aspecte habitual durant moltes èpoques en
l’organització de les falles, fet que reforça el caràcter
veïnal de la nostra festa. També hem de ressaltar que
moltes de les instàncies dirigides a l’Ajuntament per
tal de sol·licitar el permís per plantar un cadafal eren
signades per especialistes, com ara pintors, escultors,
fusters o artistes que en molts casos s’hi posicionaven
com a directors dels treballs. Vicent i Rafael Palència
Aznar es troben en el llistat que Ariño considera com
els especialistes més significatius de l’època (Ariño,
1993: 24).

FRANCISCO CLIMENT MATA
Assistim als anys de la Segona República per tal de trobar
el següent artista que signà un cadafal faller: Francisco
Climent Mata (Xàtiva,1894-1964), i no només fou el que
realitzà una falla sinó que fou el principal promotor
perquè les falles tornaren a plantar-se als carrers de
la capital de la Costera. Francisco Climent, aleshores
president de la Societat Musical La Primitiva Setabense,
va promoure i construir una falla, l’any 1932, a les portes
de la seu de la Societat, ubicada a la plaça de la Bassa. Al
llibre d’actes de la Música Vella ens diu que:

Vicent Palència Aznar (Xàtiva, 1838-?), és fill del
matrimoni entre Vicenta Aznar Garí i José Palència
Roca11. Vicent Palència va tindre almenys dos fills:

12. Padró d’habitants de València de 1904, Districte Teatro, núm. 16474.
13. Als Anuarios del comercio, de la industria, de la magistratura y de
la Administración (HD-BNE) entre els anys 1879 i 1881 trobem al fuster
José Palencia Roca al carrer de sant Vicent de Xàtiva. Als Anuaris entre
1894 i 1906 és Ramón Palencia Roca qui regenta la fusteria del carrer
de sant Vicent.

10. Sol·licitud conservada a l’Arxiu Històric Municipal de València.

14. Pasqual i Genís és l’actual Félix Pizcueta, que és la continuació de
la primera però que se li canvià el nom en passar el carrer de Colom.

11. Dades obtingudes a l’Arxiu Eclesiàstic de la Parròquia de sant Pere
de Xàtiva, al Sacramental llibre de batejos 1826–1841, full 231.

15. Las Provincias, 18 de març de1898. HMV

/ 27 /

«En la reunión del día 10 de marzo, a propuesta
del presidente D. Francisco Climent se acordó la
confección, “plantà y cremà” de una falla a la puerta
de la casa social con el fin de ver si por este medio
renacían en Játiva los deseos de celebrarlo en años
sucesivos. Que lo amenice la banda y para todo lo
que sea queda designado el Sr. Climent junto con
varios compañeros de junta.

Hablan varios señores de la Directiva y todos opinan
que el Presidente y sólo él debe ser el agraciado
pues aunque muchos le han ayudado solo él ha
aportado todo el trabajo mental y manual por lo
tanto se acuerda contra la voluntad del Sr. Climent
un publico testimonio de alabanza a su obra por el
éxito conseguido y un expresivo voto de gracias de
sus compañeros de Junta por la labor desarrollada
con motivo de la falla. Ante éstas manifestaciones
el Sr. Climent da las gracias a sus compañeros»16.

Pues bien la Primitiva se congratula del feliz resultado
obtenido y para evitar suspicacias participa a sus
compañeros que después de consultar el caso con
algunos amigos tuvo a bien el invitar a los festejos
a la banda La Nueva y a su junta directiva. Acto que
mereció los honores de que fuéramos visitados por
la junta en pleno de la otra entidad musical y que
dicha banda “La Nueva” hiciera un concierto (gratis)
a la puerta de esta Sociedad el sábado 19 por la
noche y nuestra banda dio otro el domingo día 20.
La junta en pleno acordó el tomar como propia la
iniciativa de su presidente al invitar a los festejos
a la sociedad hermana. La montura de la falla se
verificó el viernes día 18 y su exposición duró hasta el
domingo 20 a las doce de la noche que fue quemada.
Por la plaza donde se instaló desfilaron toda Játiva
y muchas personas de los pueblos convecinos. En
verdad fue un éxito y grande la idea del Presidente
de plantar y quemar la falla, por todo lo cuál José
Vidal pide a sus compañeros de junta conste en acta
un expresivo voto de gracias para el presidente D.
Francisco Climent. Ángel Fuentes le parece poco
y pide que sea el voto de gracias más grande más
simbólico.

El cadafal duia per lema L’art de la música, i estava
compost per una gran base amb columnes als angles
i plena de caràcters musicals. Damunt tenia una gran
lira i, juntament amb ella, quatre músics que venien del
Certamen de València. Uns portaven corones de llorer
i els altres anaven carregats amb grans carabasses.
D’açò podem dir que el tema es referia als distints
efectes que deixa un certamen, i deixava palesa la
rivalitat existent entre les dues bandes de les societats
musicals: la Nova i la Vella.
El fet que Francisco Climent promoguera, ideara i
obrara aquesta falla fou també ocasionat pel seu perfil
professional, atés que regentava una acadèmia de dibuix
i pintura des de 1931, a la qual assistiren alumnes que
temps després es farien artistes fallers, com és el cas
d’Antoni Grau Cros, José Martínez Mollà o Antonio Sáez
Mancebo, així com altres destacats pintors plàstics
xativins (Joan Quilis, 2010: 75). Climent Mata va estudiar
a l’Escola Superior de Belles Arts de València i va estudiar
també a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Al món faller
destacà per dues coses: la confecció de cadafals fallers
entre 1932 i 1945, i la realització de nombroses cobertes
de llibrets de falla com ara Xàtiva Fallera de 1935, Falla
plaça del Cid de 1943 o Junta Local Fallera de 1947.

Paco Climent dice que él no merece nada, que de
él ha sido la idea pero que el éxito apuntado debe
ser para toda la junta pues todos le han ayudado
y se han desvivido aportando cada uno su grano
de arena al éxito conseguido así es que el voto de
gracias propuesto es para todos.

16. Acta núm. 7 de la junta directiva de la Música Vella del dia 23 de
març de 1932. ARXIU MÚSICA VELLA
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Els nou cadafals grans que Francsico Climent va
construir responen a una tipologia on apareix una
base rectangular bastant elevada i sobre aquestes es
disposa una construcció rectilínia central que també
fa de divisió entre les distintes escenes. De tots els
cadafals, hem de destacar els realitzats a la plaça
de la Trinitat, els quals eren plantats a les portes del
palau de l’Alarcó, lloc on tenia l’Acadèmia de dibuix i
pintura. El 1933, amb l’encàrrec del Comité Faller del
Districte Centre, al qual pertanyerà Francisco Climent,
confeccionarà el cadafal Tres coses de Xàtiva. La
premsa descrivia el cadafal i la llavor de l’artista:

Climent un valuós trofeu amb motiu de ser el primer
faller de Xàtiva (Sanchis, 1994b:68).

«... Alude esta falla a una transacción en la feria de
ganados; episodios amorosos en el Jardín del Beso,
y a turistes extranjeros visitando nuestro Museo
Municipal. Todo ello con figures de persones muy
conocidas de la localidad. Es una buena obra de
arte, que enaltece las cualidades de nuestro amigo
Paco Climent, al que felicitamos fervorosamente»17.

José Rabasa Pérez (La Vila Joiosa, 1891), es va establir
a Xàtiva l’any 1910. Al moment de realitzar aquests
cadafals, vivia i tenia el taller a la planta baixa del
carrer Canonge Cebrián, 218, encara que en un anunci
publicat en un periòdic local ens indica que, anys
enrere, el taller el tenia al carrer de la Font Alta, número
3 corresponent-se a la casa Abadia de la parròquia de
santa Tecla19. Per l’anunci, també sabem que la seua
professió era la de pintor, daurador i pintor d’imatges
religioses. L’anunci diu:

JOSÉ RABASA PÉREZ
El 1934, les falles de Xàtiva premiaren per primera
vegada els cadafals fallers. L’artista privilegiat en
aconseguir el primer premi fou José Rabasa Pérez, un
tallista i decorador establit a Xàtiva. Aquest privilegi
fou per partida doble, atés que aconseguí el premi de
falles grans amb Saetabis (Plaça la Bassa) i el guardó
infantil amb Cervantina (Avinguda Canalejas).

L’any següent, el 1935, plantà el cadafal Castells
en l’aire, el qual es véu recompensat amb el primer
premi atorgat pel Centre Valencianista de Xàtiva. El
1935, plantà a la plaça de sant Pere la falla La música
en decadència i el 1936 L’aviació, un cadafal que
portava moviment manual perquè l’avió que feia de
coronament donara voltes. També el 1936 plantà a la
plaça de la Trinitat la falla Músic, torero i perrero així
com la infantil que duia per lema La degollà, plantada
al carrer Menor. Després de la guerra només plantà
tres falles: La torta de sant Josep (Cid-Trinitat, 1943),
La sultana alletargada (Cid-Trinitat, 1945) i Coses de la
plasa (Mercat,1945).

«Se construyen altares, púlpitos, tabernáculos,
andas, doseles, templetes y todo lo concerniente
en este ramo; como también se encarga (con
especialidad) de la decoración de Iglesias, capillas,
oratorios y en especial se pintan monumentos
para Semana Santa, estandartes, banderas y
cortinas para altares. Remito dibujos y fotografías
con presupuestos de los encargos que se deseen
adquirir. Precios reducidísimos en todo lo que se
encargue.»

El 1961, el president de la Junta Local Fallera,
Constantino Alonso Sieiro, va atorgar a Francisco
18. Padrón Social de Játiva. 1935. Llibre 1206, f 26. AMX
17. El Progreso, 18 de març de 1933. BMX

19. El Obrero Setabense, 13 de Novembre de 1915. BMX
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Sembla que Rabasa tenia prou de renom dins del món
de la imatgeria religiosa i la confecció d’altars, no
només realitzant treballs a nivell local sinó obrintse geogràficament. A Xàtiva realitzà diversos treballs
com ara l’Altar de la Mare de Déu dels Desemparats de
l’Església de la Seu de Xàtiva des de febrer fins a maig de
1933 (González Baldoví, 2009:232). El seu taller sembla
ser famós atés que acudien confraries per contractar
nous passos de Setmana Santa, com és el cas del pas
de La Lanzada de la ciutat de Conca, on s’afirma que
«este paso [..] realizado en los talleres Rabasa de Játiva
(Valencia)»20. També tenim constància de la realització
de treballs a Melilla com ho testifica El Telegrama del
Rif del 26 de març de 1919:

empuja hacia Alzira, que está representada por una
reproducción del Puente sobre el Júcar encima del
cual hay un personaje (Calot) esperando que caiga
una enorme breva que hay sobre la caja. Completan
oreos detalles alusivos a lo mismo»22.
Sobre les altres dues falles, el diari El Agrario exalta l’art
de José Rabasa. Respecte al cadafal Bunyol diu que:
«Alusiva a la funesta actuación de Azaña, a la
monumental pita con que se le obsequió en su
visita a nuestra Ciudad y al Regimiento que se nos
llevó. Gustó muchísimo, en especial la figura de
un personaje muy popular, y reprochablemente
ejecutada, sin duda el mejor de los “ninots”»23.

«En el vapor Canalejas, llegaron, procedentes de
Valencia, la imagen de la Virgen de los Desamparados
y el altar en que será colocada en la Iglesia del
Sagrado Corazón. Tanto una como otro han sido
donados por los señores Santamaría (D. Ramiro).
Ayer mismo dio principio la colocación del altar bajo
la dirección del escultor José Rabasa21».

El coneixement artístic de José Rabasa ja és palpable
als esbossos de les falles d’aquell 1934, sobretot
l’esbós de la falla infantil Cervantina així com la seua
posterior execució atés que l’escena del Quixot amb els
molins de vent fou «irreprochablemente ejecutada por
el artista sr. Rabasa, tanto que no se quemó»24.

També el 5 d’abril, aquest diari ens comenta la tornada
a la península del «notable escultor don José Rabasa»
entre d’altres persones.

Amb tots els excel·lents resultat de 1934, resulta
curiós que el 1935 no realitzara cap falla, encara que
la seua signatura apareix a l’esbós del cadafal de la
falla Tetuan que duia per títol Una boda valenciana,
cadafal realitzat per l’artista de València Antonio
Royo Miralles, així com el de la plaça sant Jaume Coses
del dia. Aquest Antonio Royo resulta ser el cunyat de
José Rabasa (casat amb la seua germana Josefina),
dedicat també a la imatgeria. El 1936, Antonio Royo
també signaria Cova negra (sant Jaume) i Partida del
truc en l’horta (José Espejo) a més de ser autor del

Respecte al tema de les falles, José Rabasa va plantar
només tres falles corresponents a Buñol (Tetuan,1934)
i Saetabis ( La Bassa, 1934) i la infantil Cervantina
(Canalejas, 1934). Saetabis, es descrita a la premsa de
la següent forma:
«Sobre un artístico basamento, un monumental
labrador sostiene sobre sus hombros una enorme
caja con la inscripción de Caja Recluta a la que Azaña

22. El Agrario, 18 de març de 1934. BMX
20. El Diario de Cuenca, 1930.

23. Op. cit.

21. El Telegrama del Rif del 26 de març de 1919. BV-PH

24. Op. cit.
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primer indult d’un ninot a Xàtiva. Per seua relació,
tant familiar com professional, ens fa pensar que
aquestes falles signades per Royo, foren realitzades
a Xàtiva i que Rabasa jugà un paper important en
la confecció dels cadafals fallers, sobretot en els
temes de l’esbós i la crítica. Inclús, fóra de l’àmbit
de les falles, tenim una referència que ens indica
que Rabasa i Royo van realitzar els decorats de la
Pista Central i del Reial de la Fira de l’edició de 1933
(Sanchis Martínez, 1996: 108).

que per la gran producció d’imatges que hem trobat
sorgides del seu taller, resulta evident que tenien a
més escultors i pintors contractats, el quals no podien
signar les seues obres ja que ho tenien prohibit i els
seus noms havien de restar en l’anonimat. La tasca
de Royo i Rabasa era fer el tracte i signar els esbossos
que es presentaven a la Junta Diocesana de Arte Sacro
de l’Arquebisbat de València, i actuant, en certes
ocasions, com a marxants d’altres escultors. El 1951
es van separar i sembla que continuaren la tasca per
separat, atés que hi ha imatges atribuïdes a aquests
en anys posteriors. Inclús el descendent d’Antonio
Royo, Antonio Royo Rabasa, va continuar amb la tasca
després de la seua mort al voltant de 1964.

De José Rabasa Pérez i el seu cunyat Antonio Royo ja no
en sabem res més, ni en relació amb les falles ni amb la
nostra ciutat. Sabem que ambdós van formar, a partir
de l’any 1940, un dels tallers d’imatgeria religiosa amb
més renom, producció i comercialització, situat al carrer
Miracle —Trinitaris, en altra documentació)—, número
4 de València, i considerat com un taller complet, és a
dir, aquells on existia un mestre general del taller, que
li donava nom al negoci, i on s’esculpia, es policromava
i es daurava (Carabal et alt, 2011:354 i 355). Del taller
van eixir multitud d’imatges i passos de Setmana Santa
de diverses poblacions valencianes (Alzira, Carcaixent,
Pobla Llarga, Pedreguer, Altea, Daimiel o Corbera entre
d’altres) i de tot arreu d’Espanya (Conca, Ciudad Real,
Ceuta, Cadis o Huelva).

ANTONIO MENÉNDEZ RAMÍREZ, EMILIO SANCHIS
PÉREZ I FRANCISCO BOLINCHES MAHIQUES
Com hem comentat anteriorment, les comissions
falleres, davant la inexistència de l’artista faller,
buscaran a la ciutat gent amb nocions artístiques que
puga obrar un cadafal faller. Inclús, dins d’aquestes
comissions falleres —comités fallers, en aquella
època–, hi hauran membres que complisquen aquestes
premisses. És el cas de la falla del Mercat de 1934,
on Antonio Menéndez Ramírez i Emilio Sanchis Pérez
formaren part del Comité Faller.

Hi ha diversos autors que posen en dubte la vocació
d’escultors i artistes, però queda demostrat que sí ho
foren. Altres fonts s’atreveixen a dir que Antonio Royo
era un simple decorador i José Rabasa era un banquer
que havia vist un negoci redó recuperar les imatges
religioses després de la contesa bèl·lica25. El cas és

La falla, amb el lema Moda 1934, va ser una falla que
la premsa la va descriure com una «falla alusiva a la
moda, con detalles del mejor gusto e irreprochable
ejecución artística»26, en la qual Antonio Menéndez
s’encarregà de l’esbós i la construcció, i Emilio Sanchis
de la pintura.

25. Podem vore aquesta afirmació al catàleg «Cristo yacente. Taller
de imaginería religiosa y decoración Royo y Rabasa. Parroquia de la
santa Cruz Pedreguer», Institut Valencià de Conservació i Restauració
de Béns Culturals, València, 2013. També, si consulteu diverses pàgines
web de confraries, podeu llegir aquestes mateixes afirmacions sense
citar la procedència.

26. El Agrario, 18 de març de 1934. BMX
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Antonio Menéndez va ser un tallista que va ubicar el
seu taller inicialment al carrer de Vallés,27 encara que
després el trobem ubicat a la plaça Peris28, sempre
dins del barri de la plaça del Mercat, que en 1934 era
anomenada de la República. Menéndez va formar part
de la directiva d’aquell any dins de la comissió artística,
a més de ser el representant de la falla al Comité
Central Faller, i va ocupar una de les vocalies.

falles el 1934 i dues composicions el 1935, de les quals
parlarem posteriorment. Després de guerra, tres
cadafals documentats signats per Emilio Sanchis: El
cacherulo (Portal de València, 1944), El veïnat (Mossèn
Urios, 1948) i Les perícies del ball o vrebena fallera en la
glorieta (La Bassa, 1953).
Francisco Bolinches (Xàtiva, 1907-1997), es va formar a
l’escola de Carchano, on aprengué a dibuixar. Després va
ingressar a l’Escola Superior de Belles Arts de San Carlos
en l’especialitat d’escultura, i en 1929 va aconseguir
titular-se com a professor de dibuix. Va aconseguir
diverses beques per a ampliar els seus estudis a Madrid
i París. Fou un dels creadors del grup Sait d’artistes
xativins el 1950. La seua labor professional com a
professor de dibuix la va realitzar a Tapia de Casariego
(Astúries), Terol i Xàtiva. Va fer nombroses exposicions
tant a Xàtiva com a la resta de l’Estat, i també va
ocupar un càrrec polític, a mitjans del anys setanta,
en la Delegació de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva,
en la qual es va preocupar pel patrimoni. El 1982 va ser
nomenat membre de la Real Acadèmia de Belles Arts
de San Carlos, i fou condecorat com a fill predilecte de
la ciutat el 1996 (Català y Martínez, 2008:207-213).

Emilio Sanchis Pérez (Xàtiva, 1888-1961), de malnom
Xorrota, durant aquests primers anys fallers de la
ciutat, el veiem molt actiu dins de les noves activitats
artístiques que s’organitzen. A més dels sis cadafals
fallers documentats en la qual participa, també ho
farà al concurs de cartells convocat pel Comité Central
Faller de Xàtiva de 1934, del qual serà mereixedor
del premi amb el cartell que duia per lema Falla
(Sanchis Martínez, 1996a:103). Emilio Sanchis, iniciat
a l’escola de Carchano, va ser llicenciat en Belles Arts
per l’Acadèmia de Sant Carles, i va ser un assidu a les
exposicions de pintura de la Fira. Destacant la de 1926, a
la qual va presentar ell sols 24 obres (Català i Martínez,
2008:126). Regentava una acadèmia artística, ubicada
al carrer de sant Francesc, de «estudios del natural,
de figura, de plano, lineal y paisaje; adorno artístico,
colorido al óleo, acuarela y pastel», segons anunci de
l’època (Qulis Ródenas, 2010: 78).

De les seues falles cal destacar, a més del gran valor
artístic, la forta crítica local. La falla plantada al carrer
de José Espejo, l’any 1934, duia per lema D’Herodes a
Pilatos i feia referència a les desventures ocasionades
per la reforma agrària i el conseqüent negoci dels
prestadors (Soriano Ginés, 2006: 32-33). A la falla
apareixien els tres majors usurers que aleshores hi
havia a Xàtiva: Gañán, El Floc i el tio Francés. Aquest
últim va ser pintat amb la cara roja per la seua afició a
la beguda. El text que acompanyava la falla deia que «Si
vas a Calatayud, pregunta per la Dolors, si vens a Xàtiva,
per aquests tres senyors». Aquesta crítica va produir
que la gent li demanara explicacions per allò exposat
atesa la gran influència d’aquests personatges. La falla
aconseguí el segon premi de l’Ajuntament i el primer

Els primers cadafals fallers que pintà ho féu de la
mà d’un altre professional encarregat del modelat i
el muntatge. Hem vist que juntament amb el tallista,
Antonio Menéndez, realitzà la falla del Mercat de
1934, i les cinc restants les signà de la mà de l’escultor
Francisco Bolinches Mahiques. Junts, realitzaren tres

27. Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la
Administración de 1908 i 1911. HD-BNE
28. Anuario de la Arquitectura y Construcción (Barcelona), 1917 i 1918.
HD-BNE
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atorgat per l’Ateneu Popular de Xàtiva. Aquell mateix
any, ambdós artistes plantaren la falla de la plaça de
l’Ajuntament —carrer de sant Agustí, a l’actualitat—,
sota el lema Poder, i feia referència a la mancança
d’higiene i neteja de la ciutat. El periòdic El Agrario va
destacar la bona execució de les figures. La tercera falla
d’aquell 1934 fou la realitzada a la plaça de Mossén Urios,
davant de les portes del taller de Francisco Bolinches.
Aquest cadafal va nàixer de la idea d’unes xiques que
treballaven en un obrador de cosidura enfront del taller
d’escultura. Li van proposar a l’escultor que realitzara
un cadafal a la placeta i aquest accedí afirmativament
amb la condició que elles vestiren els ninots. Així, es
construí una falla de reduïdes dimensions però amb
forta càrrega satírica, amb l’aparició de L’home de les
tres cares, un farmacèutic local anomenat Doménech,
que fou republicà, abans monàrquic i també adscrit a la
dictadura (Sanchis, 1995a: 104).

de cases i murs —dedicació heretada de son pare29—,
a més de realitzar rètols, pintures i dibuixos. De ben
prompte assistí a alguna de les acadèmies de pintura
existents a Xàtiva per tal de rebre nocions de pintura
i dibuix, i després estudià a l’Acadèmia de Sant Carles
de València.
L’estudi-taller el tenia al seu habitatge del carrer
Cebrián número 12, encara que les falles van estar
realitzades a la plaça de santa Tecla, 2 —antigament
d’Hernán Cortés—, lloc on vivien els seus pares. La
construcció de les falles era realitzada completament
per José Castelló, i només fou ajudat per a la vestida
en tela dels ninots, on contractava alguna modista o
per la seua dona Maria Gascón Barber, brodadora de
professió. El matrimoni tingué dues filles: Mari Nieves
i Mari Carmen.
José Castelló té datades dotze falles grans i una
infantil. Començà la seua aventura d’artista faller el
1934 i la clogué el 1951. De les seues falles, sobretot les
realitzades als carrers Vernissa i Llibertat en temps de
la II República, destaca la forta crítica que impregnava
els seus cadafals. De fet, el 1935 aconseguí el premi de
la falla més satírica que atorgava Radio Játiva.

Bolinches i Sanchis feren dues falles el 1935: La llei de
l’embut o el timo del sobre, fou el lema escollit per a la
plaça de Mossén Urios —del 12 d’abril, en temps de la
II República—, i Reforma i Alcantarillat, per al cadafal
del carrer José Espejo, el qual va reflectir una de les
crítiques més satíriques i de més mala intenció d’aquell
any (Sanchis, 1995a: 105).

El 1934 realitzarà la falla dels carrers Vernissa i
Llibertat, que duia per lema Vernissa, i tractava sobre
assumptes del barri. A la mateixa demarcació plantà,
el 1935, el cadafal Les arcaetes d’Alboi, mentre que el
1936, en realitzà dues, la plantada a la plaça de Tetuán
que duia per lema La reforma del mercat, i ens deia que
«malgrat de la voluntat del poble laboriós, la reforma
del Mercat és un asunt perillós». La falla del carrer
Vernissa, sota el lema Las cuatro estaciones, va ser una

JOSÉ CASTELLÓ MORANT
Un dels pintors-decoradors que més va proliferar en la
construcció de falles durant els anys de la II República
i les primeres dècades de la dictadura franquista, i
que nosaltres teníem ganes d’esbrinar sobre la seua
vida i obra, és José Castelló Morant (Xàtiva, 19091958). El pintor xativí es dedicava a la pintura mural

29. Al Anuario de la Arquitectura y Construcción (Barcelona), 1917 (HDBNE), trobem la presència de José Castelló, dins de l’epígraf de Pintors,
i que tenia com a direcció el carrer Santos.
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falla amb certa polèmica per a la dreta local. Al diari El
agrario, òrgan de dreta regional agrària, a l’edició del 17
de març de 1936, respecte a l’esbós, deia:

L’any següent plantarà Un bunyolà en l’horta a la
demarcació de la falla Tetuán, mentre que el 1948
realitzà el monument Cauen les factures hui en dia,
com un batalló de cavalleria. Les darreres falles estan
datades el 1951, amb la plantada a la plaça de la Trinitat
que duia per lema Aunque se vista de seda la mona,
mona se queda i la infantil de la plaça de Benlloch,
sota el lema El plat del dia, dues falles pròximes al seu
domicili, ubicat al carrer de l’Àngel.

«De propósito hemos dejado sin mencionar las de
las calles Libertad-Vernisa porque aquello, según
aparece al boceto, no es una falla, sino a nuestro
entender, un zafio insulto a una dignísima clase, y
una vulgar y grosera ofensa a los sentimientos más
íntimos de la mayoría de Játiva»30.

Com diuen les seues filles, i segons els que els coneixien,
José Castelló tenia molt bones mans per a l’ofici i
pensem que d’haver viscut més temps, haguera arribat
molt lluny.

Com es pot observar a l’esbós, la falla es dividia en
quatre escenes en què el ninot principal era un que
representava un capellà juntament amb una dona que
a la fi acaba embarassada. El verset que acompanya
l’esbós deia que «la bella Prima-Vera, és una estació
molt bonica, per això algun calavera, abusa massa de
la xica».

RAFAEL PASTOR GOZÁLBEZ
Comentàvem anteriorment com des de la mateixa
comissió fallera sorgeixen persones que, amb
coneixements artístics, accedeixen a realitzar el
cadafal faller. Un d’ells és Rafael Pastor Gozálbez
(Xàtiva, 1904-1985), qui va viure al número 4 de la
plaça Enríquez, lloc on es van plantar falles els anys
1935 i 1936, de les quals Rafael Pastor fou el seu artista.
L’edifici on vivia, datat de 1931, va ser promogut per ell
mateix, a més de decorar diverses estàncies amb dènou
pintures al fresc.

Després de guerra, José Castelló tornarà a realitzar
falles el 1943, amb la falla Posible mercat al mateix
puesto plantada a la plaça del Mercat, i que aconseguí
el primer premi. Com es pot observar a les imatges, era
una falla que va fugir de tota tipologia estètica de les
falles de l’època i va ser completament visitable.
El 1944 fou un any molt prolífic atés que signà quatre
dels nou monuments grans que es plantaren a Xàtiva.
Per a la plaça del Mercat obrarà El chardí de la cultura,
criticant el fatídic estat dels jardins; a la plaça del Raval
plantà Les festes del barrio; a la plaça de sant Jaume Lo
passat i a la plaça de Tetuán, plantarà el cadafal sota
el lema Els apuros d’una comissió, tractant tot allò que
els va passar als membres de la comissió l’any anterior
després de que un artista de València no els acabara la
falla.

Segons recull Joan Quilis (2014:101) al seu article, Rafael
Pastor es va dedicar a moltes professions al llarg de
la seua vida: fotògraf, pintor de carros, pintor mural,
pintor de quadres o comerciant d’electrodomèstics
entre d’altres coses, encara que la majoria d’elles
relacionades amb la pintura i l’art, atesa l’afició
adquirida quan a una temporada vivint a Alacant es
dedicava a la decoració d’esglésies. Durant molt de
temps va regentar un estudi fotogràfic al carrer de la
porta de sant Francesc, tot i que va començar aquest
ofici movent-se per fires amb una caseta on realitzava
instantànies als visitants.

30. El Agrario, 17 de març de 1936. BMX
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Parlant sobre la seua vinculació amb les falles hem de
referenciar les realitzades durant el període republicà
i un altra després de la contesa bèl·lica. La primera
d’elles és obrada el 1935, i duia per lema Naufragio de
la comissió fallera, un cadafal que obtingué el segon
premi de l’Ajuntament, el de l’Ateneu Popular i el del
Centre Valencianista. La falla de 1936 duia per lema
Millores que anhela Xàtiva, la qual també obtingué el
segon premi de l’Ajuntament.

lema Ni en closes pot anar, en la qual, amb un fresc
humor crític, donava compte dels problemes que
afectaven les campanes i rellotge de la Seu. Per altra
banda, al concurs de cartells anunciadors de les falles
de 1936, va ser designat vencedor el titulat Xàtiva en
Flames de José García, exemple primerenc de la seua
vàlua per al món del cartell. En aquest veiem que
encara no signa amb el sobrenom Vèrnia, pres del
negoci familiar.

La tercera de les falles documentades és la plantada a
la mateixa plaça Enríquez l’any 1943, i que en aquest
cas, va estar signada per Rafael Pastor i per Enrique
Morell, un altre membre actiu de la comissió. La falla
duia per lema Abundància, i obtingué el segon premi.

Passada l’esquinçadora contesa trobem que els anys
quaranta foren fructífers en quant a la producció
artística i el reconeixement d’aquest autor es
refereix. En la dura postguerra tornaria a treballar
en la construcció d’una falla, concretament en la de
sant Jaume, de la qual li va ser indultat un ninot que
representava una home major, confeccionat amb una
estructura interna de fusta, amb la cara i les mans
fetes amb cera policromada i vestit amb roba. Aquesta
figura, de 1943, fou exposada durant un temps al
Museu de l’Almodí, on hui en dia continua depositat en
un estat de conservació dolent. Tenim constància que
a pesar de no ser l’autor dels cadafals de la plaça del
Cid dels anys 1947 i 1948, amb els lemes Cinelandia i
El pim, pam, pum fallero, els quals són signats per la
Comissió, quant als seus esbossos sí que són realitzats
per Vèrnia, així com l’esbós de la falla Les Coles de la
plaça Enríquez de 1948, el qual aconseguí el primer
premi, i que desconeguem l’autoria del cadafal.

JOSÉ GARCÍA TORTOSA, VÈRNIA
D’acord amb el repàs per ordre d’aparició dels distints
autors dels cadafals fallers, ens toca parlar d’un dels
millors il·lustradors i cartellistes que ha donat Xàtiva,
com és José García Tortosa, de malnom Vèrnia, qui el
1936 decidí acostar-se a les recents falles de la ciutat.
José García Tortosa (Xàtiva, 1915-1966) inicià els seus
estudis al col·legi Maristes d’Algemesí, on ben prompte
començà a despuntar en la pràctica del dibuix. Després
continuà la formació a l’escola d’arts i oficis, i ingressà
el 1929 a l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de
València, estudis que finalitzà el 1934 .

La seua participació al món faller continuaria en els
exercicis vinents des d’una altra vessant, fent portades
per als llibrets explicatius i informatius tant de la Junta
Local Fallera com de diverses comissions, moltes de
les quals no existeixen hui en dia. De vegades, alguns
dels dissenys que anomenarem es repetirien passat
un temps. Com diu Quilis (2000, 171-172), per a la Junta
treballà en 1944, 1948, 1949, 1951, 1955 i 1958, mentre
que per a les comissions José Espejo i Plaça del Cabdill
ho feu en 1945; en les falles Màrtirs de la Revolució i

Després d’estudiar a Granada, arran una beca que va
rebre, va tornar a Xàtiva i és en aquell moment quan
va prendre contacte amb la realització de monuments
fallers. El 1936 va guanyar el concurs d’esbossos de la
falla de la plaça de la Bassa —Emilio Castelar—que li
permetria erigir el monument d’aquell exercici, que
tenia per lema La Cova Negra i que obtingué el premi
que l’Ateneu Popular concedia. El mateix any encara
plantaria una altra falla, la de la plaça Mercat, amb el
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Sant Jordi en 1946 i en la del Cid en 1954 i 1955. Vernia
transforma el món de les portades i cartells que fins
aquell moment hi havia a Xàtiva i introdueix conceptes
nous que ja estaven aplicant-se en altres llocs.

la rastrear labor que hayan podido llevar a cabo
ciertos individuos contra mi modesta persona, a
pesar de que blasonan ser Hombres ecuánimes y de
recio abolengo liberal; eso queda para los seres que
no saben lo que son altezas de mires y sacrificios
profesionales. Pero si quiero hacer constar de una
manera enérgica, palmaria, que, los Hombres no se
elevan, no se aureolan de una personalidad artística
que no poseen, aun cuando ciertos señores con
sus elogios y propaganda digan que uno ha sido
laureado en varios torneos artísticos.

Com veiem, José García sempre ha estat un referent
en el món de la cartelleria i de la il·lustració. A nivell
local realitzarà un total de dotze cartells de la Fira
d’Agost entre 1944 a 1967. També fou premiat al
concurs de cartells per anunciar la Feria Muestrario
Internacional de València dels anys 1945, 1966 i 1967, a
més de composicions per pregonar la Setmana Santa de
diverses poblacions, per a la indústria cinematogràfica
valenciana i dissenys o logotips per a un nombre
considerable de marques comercials.

He leído con sorpresa y asombro en un semanario de
esta localidad, que el artista setabense, José García
Tortosa, confeccionó varias fallas en Valencia, y que,
en reñida justa folklórica, obtuvo dignos premios a
su magna labor. Lo de la confección y realización de
las fallas, es cierto pero, lo de que obtuvo sendos
trofeos, eso es un mito, eso no es cierto.

El 1959 marxà a Frankfurt on treballà en una empresa
dedicada a les arts gràfiques. A Alemanya patí una
malaltia hepàtica de la qual es recuperà i tornaria a
la seua població natal cap a 1965. Finalment, en juny
de 1966 sofrí un greu accident de circulació que al
capdavall li provocaria la mort amb tant sols 51 anys,
deixant vídua a Vicenta Esparza, amb la que es casà
en 1948 i amb la que tingué tres fills, Leonor, José
Vicente i Antonio. En definitiva, Vèrnia és considerat
com l’il·lustrador xativí més important, con afirma Juan
Ignacio Pérez (2009, 62-71) al interessant estudi del
qual hem obtingut la majoria de les dades mostrades.

Yo, de ser el interesado, al leer estos elogios
inmerecido, “ipso facto” los hubiera evitado que su
dignidad profesional fuera la piedra de lo que de
ciertas murmuraciones poco edificantes»31.
Doncs aquest escrit, signat per Pintoret, sembla ser de
José Aragonés Saborit, que va ser el responsable d’art
del periòdic Izquierda i que arribà a realitzar un cadafal
faller l’any 1936.

JOSÉ ARAGONÉS SABORIT

José Aragonés Saborit (Xàtiva, 1907-1987), va ser un
destacat escultor que s’inicià a l’Acadèmia de Carchano
i seguí els seus estudis de pintura, escultura i gravat
a Sant Carles de València el 1926. Als anys trenta va
liderar la proposta de crear una Escola d’Arts i Oficis
que s’anomenara Casa de Ribera. Va estar nomenat,
en març de 1936, assessor artístic de l’Ajuntament per

S’afirma, sense una documentació consistent, que
Vèrnia va realitzar falles a la ciutat de València, sinó
directament, almenys col·laborant en la confecció
d’aquestes amb altres artistes de renom. Sobre
aquesta qüestió apareix al periòdic Izquierda una
curiosa referència titulada Sobre las fallas:
«No voy a fiscalizar la actuación de las juntas falleras
de la plaza de Hernán Cortés y de la República, ni

31. Izquierda, 18 de gener de 1936. BMX
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poc de temps arran l’esclafit de la guerra. Després de
la contesa, el 1940 reprén la vida artística organitzant
diverses exposicions i guanyant certàmens de pintura
(Català i Martínez, 2008:201-206). José Aragonés es
dedicava a esculpir làpides, esculpint per encàrrec o
venent revistes culturals com Ribalta o Estudios, des
del seu taller ubicat al carrer de sant Francesc32.

pot afirmar que després dels artistes xativins que s’han
dedicat professionalment a fer falles és l’artista faller
no professional més prolífer.
A causa de la seua professió, tenia prou de temps lliure
per a dedicar-se a fer falles, una afició que li ve de
son pare, José Morell Giner, pintor de professió, qui li
va ensenyar a fer els motles per reproduir les típiques
caretes de carnestoltes, tradició bastant típica a la
capital de La Costera als inicis del segle passat. Dels
qui l’han conegut conten que, a banda de l’afició de la
construcció de falles, era un apassionat de la pintura
artística, encara que tota la seua producció de quadres
va ser d’àmbit personal i està repartida per la seua
família. Com a persona, era un home bastant tranquil
però molt bromista i que no parava de xarrar i contar
anècdotes que se li ocorregueren sobretot en temps
de la guerra, a més de ser molt meticulós i tindre-ho
tot molt ordenat, sobretot els afers econòmics de les
falles amb els jornals dels treballadors i les despeses
de materials. El fet de ser una persona oberta i graciosa
va aconseguir que les seues falles tingueren una gran
dosi d’enginy i gràcia.

Només tenim documentada un incursió en el món de les
falles, la qual es produeix el 1936 a la demarcació de la
plaça de sant Joan, al raval de la ciutat, i duia per lema
Pobre llaurador. Un dels versets que acompanyava
l’esbós deia que «Morta la exportació a fora de tota
classe de fruit, sols el pobre llaurador plora i te negre
son honrat pit!...».
José Aragonés, com diu Salvador Català, sempre va
defendre el món artístic, patrimonial i cultural, defenent
la cultura com la millor ajuda per desenvolupar la
sensibilitat social que ajudara a resoldre els problemes
d’Espanya.
RAMON MORELL NAVARRO
Si hem de fer una excepció al titular d’aquest estudi,
aquest seria Ramon Morell Navarro. Aquest artista
faller, ni va ser pintor, ni escultor, ni decorador, ni artista
plàstic... va ser guàrdia urbà. Després de treballar i
quan s’acostava l’hivern, Ramon Morell es convertia en
un complet artista faller atés que es feia els esbossos,
construïa la falla, la pintava i inclús es feia l’explicació
de la falla, tant en prosa com en vers.

Per a la confecció dels cadafals, llogava una part dels
baixos de les graderies de la plaça de bous. Durant
l’any, juntament amb la seua dona, feia les mans i caps
dels ninots a unes plantes baixes del carrer de Teresa
Jornet, prop d’on va viure en la seua darrera època.
Com diu Ramon Morell en una entrevista33, preguntantli sobre quants anys porta fent falles, la resposta és
«desde antes de guerra». Efectivament, malgrat que
la majoria de la seua producció fallera es realitza des
de l’any 1944, tenim el precedent de la falla 10.000
volaren, plantada per Ramon Morell a la demarcació
d’Ardiaca–Bonaire el 1936. El lema feia referència a les

Ramon Morell Navarro (Xàtiva, 1912-1972) va realitzar
un total 40 falles, datant-se 29 grans i 11 infantils. Es

32. Levante-EMV, 2 de febrer de 2013, a la columna Biblioteca de
familias de Salvador Català: «José Aragonés y el significado de la
cultura».

33. Las Provincias , 15 de març de 1968. HMV
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pessetes que van desaparéixer el 1934 quan es pretenia
plantar la primera falla del barri.

és l’espill d’aspectes tots relatius a la plaça del cabdill
plantada a la plaça de la Bassa, així com el primer premi
infantil amb la plaça de l’Espanyoleto sota el lema de
Cuet de lluna. Estem en l’època d’esplendor de Ramon
Morell, ja que el 1959 tornarà a aconseguir el primer
premi a la plaça de Tetuan amb Foc i Flama, i el primer
i segon premi infantil a la plaça de l’Espanyoleto, única
falla que competí aquell any.

El 1944 inicià una altra vegada l’activitat artística amb
la falla de la plaça Enríquez, que es titulava Les delícies
de Bixquert, on tractava aspectes d’aquest paratge
on els xativins muntaven carregats amb tot damunt
del burro, així com les molèsties dels mosquits o les
mans llargues del veí amb la collita. Aquell any també
realitzava el cadafal infantil Dos assumptes molt
xativencs a la plaça de Benlloch.

El 1960 planta quatre falles grans: Tot mos falla para
la falla (Tetuan), Señals de circulació (La Bassa), Unas
pinceladas al mercado (Mercat) i la primera falla gran
d’Espanyoleto amb el lema Sueños del Españoleto. El
1961 plantarà només la falla d’Espanyoleto mentre que
el 1962 farà aquesta així com una infantil a l’avinguda de
la República Argentina, la qual va costar 3.500 pessetes
i duia per lema Hui en dia la construcció, un negoci
redó i va aconseguir el primer premi. El 1963 plantava
al barri del Raval la darrera falla infantil que duia per
lema Pronósticos, augurios para el barrio del arrabal en
el año 2000 i debutava al barri del Carme amb la falla
Tirant al blanc; va plantar també la falla de sant Agustí
amb el lema Ayer, hoy y mañana. Ramon Morell sempre
comptava amb col·laboradors per a ajudar-lo a fer les
falles, sent professionals de la pintura. Durant aquesta
època van col·laborar Esteve Arnau i Tono Sáez, pintors
que anys després plantarien falles a la nostra ciutat, o
el seu company de professió, Ramon Fasanar.

La següent falla documentada és una infantil de l’any
1948 per a la comissió del carrer Forn de Na Pinyola
amb el lema Coses del país de Napiñolandia parlant
d’aspectes del barri. Ja no veurem falles de Ramon
Morell fins el 1953 quan planta una falla per a la plaça
de Sant Joan i retornant amb un lema ja conegut: Les
delícies de Bixquert. L’any següent, el 1954, aconseguirà
el seu primer premi de falles a la plaça del Mercat amb
Raies goloses a més del primer premi de les falles
infantils amb la falla de Benlloch que duia per lema
En mi país no hay luz. Aquest mateix any també va
plantar la falla gran de Portal de València, sota el lema
El calvario Fallero.
El 1955 serà un any prolífer per a l’artista local, que
planta tres falles grans A la sombra del campanar (Cid–
Trinitat), El poder dels caragols (Sant Jaume) i Quiniela
fallera (Mercat), i les infantils Chocs infantils en les
diferents estacions del any (Tetuán) i Desespero de la
comisión y paso de poderes a los infantiles del Portal de
València. El 1956 realitzarà dues falles grans, La chunta
del biberon (Mercat) i Auguris i vatisinis futuristes (La
Bassa) i la falla infantil Coses de la placeta (Tetuan).

Després que el 1964 no plantara falles, el 1965 obrarà
la primera falla de la República Argentina que va costar
18.000 pessetes i duia per lema Crítiques de nostre
barrio. A més d’aquesta va realitzar les falles dels barri
del Carme, La fira més gran del món i la de Sant Feliu,
amb la primera falla que es plantava a aquesta barriada.
La falla duia per lema Ja tenim piset i parlava sobre els
nous blocs de cases realitzats al barri i on el mateix
artista va adquirir un habitatge. El 1966 plantarà a la
plaça de l’Espanyoleto, la qual va ser contractada el 20
de febrer d’aquell any i va costar 25.000 pessetes. Aquest

Un any més tard, el 1957, signa només la falla infantil Un
pet, un tro, un lio, ubicada a la plaça de l’Espanyoleto i
que va costar 1.500 pessetes. El 1958 tornarà a fer falles
grans i aconsegueix el primer premi amb La nostra falla
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any com el següent també signarà la falla del barri de
sant Feliu, lloc on aconseguí, el 1967, el premi del millor
ninot amb una figura que representava al mateix artista
faller pintant un quadre. Estem arribant a les darreres
mostres artístiques de Ramon Morell que seran les
falles del Mercat del 1968 amb el lema Coses del Mercat,
i que va costar 80.000 pessetes, i les de la plaça dels
Enríquez dels anys 1968 i 1969. La falla de 1969, que duia
per lema Tot s’acaba, va posar fi a les falles de Ramon
Morell Navarro, un artista amb gran humor.

RAFAEL GÓMEZ

LEÓN ROMERO

ARTISTES FALLERS INFANTILS: FELTRER-LÓPEZGARCÍA, FERNANDO ALBIÑANA, RAMÓN ALONSO I
RAFAEL ALONSO

El 1936 es planta al carrer Cebrián una falla que duia
per lema Màrtirs del treball, signada per Rafael Gómez,
Rasgo, desconeixent més dades referents a aquest
artista, encara que podem atribuir l’autoria del cadafal
a un veí del número 12 del carrer Cebrián anomenat
R. Gómez Calabuig, qui regentava una fàbrica de de
cistelles i articles de vímet, i que s’anuncia al llibret de
la Falla Tetuán de 1945.

Amb unes falles del carrer de sant Josep, realitzades
durant els anys 1934, 1935 i 1936, s’inicià León Romero
com a constructor de falles. Un grup de xiquetes del
carrer se’ls ocorregué, dues setmanes abans de sant
Josep, que podrien celebrar falles a la barriada i així
poder vestir-se de falleres, desfilar i celebrar algun
ball o passacarrer. Pensat i fet, li ho proposaren a les
seues mares i accediren a confeccionar uns vestits de
color blanc. Respecte al cadafal, confiaren amb un veí
del carrer que tenia com a ofici pintor de cases (Sonia
Martínez, 1997: 65-66). Aquest pintor era León Romero.
Recercant a l’arxiu, als Padrons Municipals, no hem
trobat més dades relatives sobre aquesta persona,
i només sabem l’autoria dels cadafals fallers. El de
1934, responia a una reproducció de la Seu, on la cúpula
responia a mitja taronja natural, desconeixent la falla
de 1935. Del cadafal de 1936, si que és coneix l’esbós i el
seu lema era Plaza de toros de Játiva.

Al llistat de cadafals realitzats a les falles de la II
República, a banda dels ja esmentats, hem trobat el
nom de quatre artistes fallers que signaren els seus
cadafals infantils. Aquests artistes resulten ser els
mateixos promotors d’aquestes autònomes falles
infantils, és a dir, xiquets del voltant dels dotze anys.
Caldria esbrinar més sobre aquests artistes fallers i
els cadafals elaborats, tant amb l’ús de les tècniques
constructives com de les crítiques i assumptes utilitzats,
les quals estaven influïdes pel suplement del Mercantil
Valenciano, Los Chicos i els personatges dels còmics que
allí apareixen com ara Colilla o el pato Banderilla.
A la falla del Carrer Cebrián de 1934, trobem que són
tres els artistes que l’elaboraren: Feltrer, López i
García. Recercant al Padró Municipal de 1939, veient
els empadronats al carrer Cebrián, només hem trobat
el nom d’Antonio Feltrer Martí (Xàtiva, 1928), de fuster
de professió, i fill del tallista Luis Feltrer Domingo, qui
tenia el taller al carrer de sant Francesc, i que vivien al
número 2 del carrer Cebrián.

Després de la Guerra Civil, León Romero només plantà
falles al carrer del portal de València entre els anys 1950
i 1953. S’inicià el 1950 amb la infantil que duia per lema
Lo que va d’ahir a hui. El 1951 aconseguí el primer premi
de falles infantil amb la falleta Fira i Festes, mentre
que un any després plantarà una falla que tractarà
l’habitual tema de l’estraperlo. El 1953, plantarà una
falla gran sota el lema Lo que va d’ahir a hui.

Un altre artista que cal ressenyar és Fernando Albiñana,
que realitzà la falla Ensòmits (Carrer Argenteria, 1935),
la qual obtingué el primer premi d’aquell any.
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Ramón Alonso Balaguer, autor de la falla de Tetuán —
Dr. Simarro—, fou mereixedor del segon premi d’aquell
1936, i que duia per lema Partit amistós en el añy 1940.
Va estar molt documentada per la premsa de l’època,
descrivint els detalls d’aquell cadafal que representava
un partit de futbol entre els equips F. C. Amistat i U.
D. Confianza34. Aquesta falla no es va cremar, i va ser
sortejada amb una rifa solidària.
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El darrer artista és Rafael Alonso, autor de la falla del
carrer de l’Argenteria i que duia per lema L’hora de la
intel·ligència, mereixedora del primer premi de l’edició
de 1936. Tractava sobre l’educació i l’ensenyament,
a més de la intel·ligència sobre el poder dels diners.
Juntament amb l’esbós trobem que «En les lluites per
l’existència sempre triomfava el brut or, ja era hora que
la intel·ligència triomfara plena d’honor».

CATALÀ SANCHIS, S – MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, R. (2008):
Pintores de Xàtiva. Vida y obra. Biografía de pintores
desaparecidos, Fomento Cultural CR, Xàtiva.
CARABAL MONTAGUD, M. A.- SANTAMARINA CAMPOS, B. –
SANTAMARINA CAMPOS, V. (2011): «Los talleres artesanos
artísticos de la Valencia del siglo XX», AAV, núm- XCII,
València, pp. 339-358.

I fins ací el primer recorregut d’aquests homes de blanc,
aquells que algun dia es posaren la granota blanca i es
convertiren en autèntics artistes fallers, conreant al
carrer un nou art, l’efímer, que respon al perquè de la
festa: la falla.

GONZÁLEZ BALDOVÍ, M. (coord.) (2009): Marbre, Bronze i
Or. Altars de la Seu de Xàtiva, Ajuntament de Xàtiva,
Xàtiva.
MAS ZURITA, E. – VITORES MAS, J. (2012): «Els terrisers del
foc: Sena, Noguera i Palos. Fusters en les falles de la
segona meitat del segle XIX», Revista d’Estudis Fallers,
17, pp. 56-64.
PÉREZ GIMÉNEZ, J. I. (2009): «Un artista en progressiva
recuperació. José Garcia Tortosa, Vernia», El Verí del
Foc, núm. 3, A. C. Falla J. Ramon Jiménez, Xàtiva, pp.
62-71.

34. El Radical, 18 de març de 1935. BMX
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QUILIS RÓDENAS, J. (2000): «L’evolució de les portades dels
llibres de falla», Falles a Xàtiva 2000, JLF, pp. 170-171.
— (2010): «Artistes fallers a les acadèmies de pintura i
als grups de pintors de Xàtiva», Llibre Explicatiu Falla
J. Ramon Jiménez 2010, A. C. Falla J. Ramon Jiménez,
Xàtiva, pp. 72-79.
— (2014): «Artista faller i pintor, dues facetes de
Rafael Pastor Gozálbez», Llibret explicatiu Falla
Benlloch Alexandre VI 2014, A. C. Falla Benlloch,
Xàtiva, pp. 101-105.

HD-BNE: Hemeroteca Digital-Biblioteca nacional de
España.
BV-PH: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
BMX: Biblioteca Municipal de Xàtiva
AMX: Arxiu Municipal de Xàtiva
HMV: Hemeroteca Municipal de València.
Agraïments a Juan Ignacio Pérez, Pepe Castells, Pepe
Barberà, M. Carmen Castelló, M. Nieves Castelló i Joan
Quilis per les dades aportades i per la seua amabilitat.

MARTÍNEZ, S. (1997): «De vells a joves», Llibret Explicatiu
Falla Benlloch 1997, A. C. Falla Benlloch, Xàtiva, pp.
65-66.
SANCHIS MARTÍNEZ, J. (1995a), «Paco Bolinches i Mahiques,
Artista Faller», Argentina 1995, Falla República
Argentina, Xàtiva, pp. 103-105
— (1995b), «Francisco Climent Mata, artista i
constructor de falles», Xàtiva en falles 1995, Junta
Local Fallera, Xàtiva, pp. 66-68.
— (1996): Història de les Falles de Xàtiva, Xàtiva,
Ediciones Xàtiva.
SORIANO GINÉS, F. (1996): Francisco Bolinches. El Hombre,
el Maestro, el Artista, Vicent Soriano Ginés, Xàtiva.
TORREGROSA BARBERÀ, V. (2004): «L’Experiència escolar
laicoracionalista a Xàtiva a l’inici del segle XX», En:
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació,
vol. 7, p. 349-381.
TORTOSA GARCIA, R. (2013): «Fa més de cent anys. Tres
cadafals fallers del cap-i-casal signats per artistes
amb arrels xativines», El Verí del Foc, núm. 7, A. C. Falla
J. R. Jiménez, Xàtiva, pp. 47-53.
— amb VIÑES, V. (2008): «Ramon Morell Navarro,
l’artista faller dels 50», El Verí del Foc, Núm. 2, A. C.
Falla J. R. Jiménez, Xàtiva, p. 73-85.
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Premis
mes
tre
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.

CONVOQUEN

patrocinen

FINALISTES coherència

FINALISTES portada

Llibret
Rialles, deixa’t pintar un somriure
Coordinador
Roberto Carlos Ribera
ComissiÓ
Falla Plaça del Forn (Alzira)

Llibret
Sentiment
Autor
Retales Estudio Creativo
ComissiÓ
Castielfabib (València)

Llibret
Dones com jo
Coordinador
Enric Escrivà
Comissió
AC Falla Barri Sant Francesc (Oliva)

Llibret
Na Jordana
Autor
Carlos Corredera
Comissió
AC falla Na Jordana (València)

Llibret
El Campanari
Coordinador
Miguel Ángel Sánchez
Comissió
AC Falla La Vila (Sagunt)

Llibret
Torrent obscur
Autor
Eugenio Simó
Comissió
Falla Sant Valerià (Torrent)

Llibret
40 aniversari
Coordinador
Juan Gabriel Figueres
Comissió
Falla El Canet (Cullera)

Llibret
El Campanari
Autor
Miguel Ángel Sánchez
Comissió
AC Falla La Vila (Sagunt)

Llibret
El verí del foc
Coordinador
Rafael Tortosa Garcia
Comissió
Falla Joan Ramon Jiménez (Xàtiva)

Llibret
Falla Lluís Belda 2015
Autor
Pablo Belmonte Martínez
Comissió
Falla Lluís Belda (Gandia)

RIALLES.
DEIXA’T PINTAR
UN SOMRIURE

LLIBRE «RIALLES»
ÍNDEX DE CONTINGUTS
> Pròleg o introducció a «Rialles»
> Salutació del president
> Exaltació Fallera Major 2015
> Exaltació Cassolera 2015
> Sobre el riure i els refranys
> Enginy i gràcia
> Banda de l’Empastre, centenari fundacional
> Rialla, així són els valencians
> Entrevista a Carles Alberola (Albena Teatre)
> Entrevista-article Payasospital
> Contalles que fan rialles
> Somriu! Article sobre la risoteràpia
> Geni i figura fins a la sepultura
> Esbós de la falla gran. Lema: Eres d’Alzira i rius?
> Explicació de la falla gran
> Article Cassolera 25 Aniversari
> Article Enrique Moreno: Flama d’ or, murta i brillants
> Una rialla musical
> Esbós falla infantil. Lema «Un món de rialles! Un món
de...»
> Explicació de la falla infantil
> Un somriure permanent... En la ment i el cor
> Conte: El pallasso Fes-me Riure
> Conte: L’elixir de la rialla
> «Entre bambolines». Article sobre el teatre infantil
> La Falla de la Plaça del Forn, solidària amb Adispac
> Article pala 2014: Imatges per al record

Roberto Carlos Ribera
Falla Plaça del Forn (Alzira)
GUANYADOR MESTRE ORTIFUS (COHERÈNCIA)

Portada amb trepat i un espill per a reflectir-se el
lector. D’esta manera té sentit l’eslògan «Eialles.
Deixa’t pintar un somriure»
El resultat és una portada amb una cara reflectida en
l’espill per tal que s’entenga el disseny.
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Sentiment
Retales Estudio Creativo
Falla Castielfabib (València)
GUANYADOR MESTRE ORTIFUS (PORTADA)
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#PLF15
a un text satiricofaller breu

El Premi #plf15 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.

CONVOQUEN

PIULADA GUANYADORA
Olga Garcia Salguero
@olgags
President, enguany tenim diners!
-Cassalla!
-Cassalla!
-Paelles!
-Paelles!
-Pagarem a l’artista! -President... no és precís exagerar
#plf15
FINALISTES
Rambla, Costa, Cotino, Blasco... redéu sí que et saps bé
el consell de Camps -Que no, és l’equip de futbet de la
càrcel de Picassent #plf15
@tpalomares

-I Sant Josep començà a celebrar-se el tercer dilluns
de març.
-I què passà, iaio?
-Res.
-Però...
-Res.
#plf15
@carlosgaliana

-Presi! Hem cobrat l’endemà de falles el premi de la
Generalitat! -No begues més cassalla ni veges Cuarto
Milenio #Plf15
@jgfigueres

Junta Central Fallera: per a la major fluïdesa en la
desfilada de l’ofrena, queda prohibit fer-se selfies amb
la Geperudeta. #plf15
@VicenteLl

Pensant en la planificació del pròxim exercici, afamat
artista faller ven motle i diverses còpies de cartó del
ninot de Rita Barberà. #plf15
@rafatortosa76

Hem de lluitar pels canvis en el món faller i així
aconseguir un nou estatus cultural que ens permet
BLAAAAAU!! PORTA EL VESTIT BLAU!! #plf15
@CollectiuSinia

El ninot posa la mà al foc per tothom. #plf15
@Dixionarioxungo
Quan Podemos tire a Rita de l’Ajuntament, recuperarà
el faixí roig per als presidents de falla #Plf15
@distritofallas

Anar a replegar un palet... i creure que era això que
s’utilitza per a fer selfies... #nousfallers #plf15
@antoniovergaras
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