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Generalitat Valenciana.
El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la 
Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià de l’any 
2022

Es presenta als concursos.

Lletres Falleres.
Este llibret participa en els Premis de les Lletres 
Falleres.

Esta comissió ha rebut una subvenció de la Regidoria de 
Cultura Festiva per a les activitats de les Falles 2022.

Esta Comissió ha sigut beneficiària de la subvenció ator-
gada per la Diputació Provincial de València a les Falles 
2022

http://www.fallaplazajesus.es/llibrets/2022/Fpj%202022.pdf
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“50 anys d’evolució genètica, milers 
d’històries que reescriuen la memòria i 
l’ADN d’una comissió fallera”.

Falla Plaça Jesús

poiuy







President de la Falla Plaça de Jesús

Toni.
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Un any més tinc l’oportunitat de dirigir-me a vosal-
tres, fallers, falleres, amics, veïns del barri i col·labo-
radors que posen el seu granet d’arena per fer que 
el nostre llibret siga possible.

Cada any és un exercici nou ple de nous somnis i vivèn-
cies, somnis que és compleixen i es fan realitat any rere 
any una vegada cremem i ressorgim. Aquest any, ressor-
gim més que mai per celebrar el nostre 50 aniversari, i 
espere haver estat a l’altura representant a la comissió 
en esta xicoteta part d’història. Una història que tots for-
mem i que sense cadascú de nosaltres no seria possible.
Aquestes falles tindré el plaer de continuar fent camí 
amb FPJ amb un quadre d’honor d’allò més mogut, Pau 
i Joan, dos germans molt fallers que composen la repre-
sentació infantil i Paz, una fallera major que exprimeix 
cada minut de regnat un quadre d’honor replet d’ADN 
jesusià.
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D’altra banda, els nostres projectes d’enguany tam-
bé representen part de la història, d’una banda l’in-
fantil ens mostrarà la diversitat que trobem a la so-
cietat i que hem d’apreciar des de menuts siguent 
tolerants i lliures d’elegir el que ens fasa feliços a 
cada moment sense importar que pensarà o dirà la 
gent, i això ben bé ho sabem a FPJ, perquè ningú 
som iguals, però tots formem aquesta la gran famí-
lia, una gran “Porció”. 

Seguidament “FPJ” serà la nostra representació al ca-
rrer durant la setmana fallera, el nostre ADN i la nostra 
creació és vorà reflectida a peu de plaça per a que tot el 
món puga observar de que estem fets els d’esperit jesu-
sià.
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Estic segur que vos agradaran els projectes, i convide a 
tot el món que passe a conèixer-los al llarg de la setma-
na fallera, els nostres artistes posen tot el seu cor per a 
traure-les endavant i de segur que no deixaran a ningú 
indiferent.

Sols hem queda agrair-vos la confiança que deposi-
teu en mi i desitjar que tots junts passem unes bo-
nes falles 2022 acompanyant als nostres infantils i 
fallera major, per tal de gaudir tots junts.
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Editorial.

Juanjo
A.C. Falla Plaça de Jesús
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Moltes vegades els sentiments de pertinença es 
fonamenten en les coses més trivials, i en construc-
tes que anem absorbint en el nostre dia a dia. En 
açò tenen molt a vore les relacions que edifiquem i 
que fan canviar les nostres percepcions de l’entorn, 
els records i els sentiments que atresorem, tant a 
tocar de pell, com els més íntims, guardats als bu-
dells.

La trivialitat pot estar amagada en una rialla, una mi-
rada, una fotografia, un aroma, una partida de truc, un 
abraç a peu de cremà, un llibret o un ball descoordinat 
tornant d’un passacarrer. I com no, i de manera essen-
cial, per l’historia de les entitats a les quals ens apropem, 
que com en el cas de les comissions de falla, ens retor-
nen les relacions i les vicissituds, inclús d’aquells en els 
que no hem coincidit en un mateix espai temporal, i si 
filem prim, abans que uns —fallers i falleres— pensen 
a ser-ho, i altres —les comissions de falla— existisquen, 
com el cas de l’actual A. C. Falla Plaça de Jesús, que ja té 
un passat anys abans de la seua fundació.
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Perquè l’espai urbà que hui és la plaça, ha acollit falles 
des de l’any 1936, deixant només de viure els festívols 
dies de març pel parèntesi de la Guerra Civil, alguns 
anys en els quaranta i cinquanta i els anys que van de 
1967 a 1973, encara que en 1968 i 1969 sí va haver 
comissió constituïda, però no es plantaren falles. Alguns 
fallers i falleres han format part de les dos comissions 
històriques de la plaça, sent com testimonis atemporals 
de la crònica fallera del barri. Conscients de tot eixe ba-
gatge, un grup de veïns es lamentava en plenes falles de 
1972, perquè al carrer de Jesús, on sempre s’havia sen-
tit la música del pasodoble i l’alba es trencava pel soroll 
dels masclets, els més menuts i menudes hagueren de 
buscar crear-se una vida fallera lluny del seu paisatge 
habitual, encara que fora als carrers que confluïen de la 
plaça.

Així, després d’una reunió familiar, sorgix a la con-
versa que el barri romania desert en eixos dies, 
quan la ciutat, desbordada per una Festa llavors 
decadent, bullia en cada cantó, plena de rialles, aro-
ma a pólvora, gust de bunyols i música de banda o 
dolçaina, en els millors casos, o pel soroll insofrible 
de les bandes de cornetes i tambors. Mes els vol-
tants propers a la plaça estaven orfes de les emo-
cions d’anar a ofrenar i de plantar i cremar una 
falla. En un balcó, mentre s’escoltava de fons els 
llunyans ressons de la Festa, algú digué «no n’hi ha 
falla, perquè no voleu...»
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Aquella conversa informal precipità una trobada 
amb un grup més ampli veïns a l’obrador del Forn 
Casani. D’allò parlat allí, naix la Comissió actual. 
Des d’eixe moment es començà a escriure la his-
tòria, a crear records, tresorejar moments, i fer 
del bagatge festívol una forma de viure, una expe-
riència motivadora, a tindre icones, llibres sagrats, 
tòtems, celebracions i referents —o el que és el 
mateix, falleres majors, llibrets, falles, activitats 
que formen part de la idiosincràsia de la comissió 
i fallers o falleres que han marcat pel seu treball, i 
per com eren, una manera de fer falla diferent, com 
de sempre ens ha agradat—. Fent de totes eixes 
vivències assaborides pels fallers i falleres una sort 
de religió civil, que ha arribat a impregnar als prac-
ticants —inclús, als que no acaben de vore ortodoxa 
la nostra manera de fer les coses— partícips d’un 
fet més gran, que arriba molt més enllà dels ca-
rrers del barri.
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La Comissió ha passat per moments titubejants, en els 
inicis, d’esplendor, als anys huitanta, amb els cadafals 
establits en seccions altes i amb bons premis, o acollint 
un grup de teatre que s’emportava tots els guardons. 
Després vindrien els anys de foc —en l’accepció més 
destructiva de la paraula— quan estigué a punt de dissol-
dre’s. Però valgueren per a refer-se, per a reinventar-se, 
per a reiniciar tots els paràmetres de la Comissió, baix 
la presidència d’Amparo, que coordinà a un grup d’im-
penitents llunàtics de la Festa, que s’embarcaren en una 
aventura que donà com a resultat un canvi en l’estètica 
i l’argumentari de les falles i llibrets que anaven a pro-
duir-se en les següents dècades, i que han esdevingut en 
senya d’identitat de la Comissió.
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I vingueren els reconeixements, l’èxit de públic, i 
ser referents en innovació i en noves formes d’ex-
pressar la plasticitat prèvia al foc. Donant valor 
al  ritual ancestral de cremar allò sobrant, per a 
reiniciar-se. Fet que engrandim amb la cerimònia 
del foc, que fem abans de la cremà, mentre les no-
tes, convertides ja en himne, d’Alegria s’apoderen 
de la nit, fent tremolar d’emoció a tots aquells i 
aquelles que rodejant el cadafal esperem la seua fi, 
admirant-lo convertit en pira, mentre les Falleres 
Majors, com les vestals de l’antiga Roma, que guar-
daven eixe foc als temples per a protegir al poble, 
van passant-se’l de mà en mà, perquè tots siguem 
germans i germanes en el foc.
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Després, cadascú és custodi al seu interior de les ganes 
de fruir, dels somriures, de compartir els sentiments, de 
vore tornar a créixer un cadafal a la plaça, de muntar 
una mascletà o escoltar com crepita eixe foc sagrat. I en-
cara que Joan-Gil Albert afirmava que s’ha de viure il·lu-
sionat, sense fer-se il·lusions, no podem ser tan atrevits 
com per a no fer-nos-les, en tots els moments que con-
formen el calendari faller, i en vore les cares de la gent, 
pròpia i estranya, quan s’acosten a la demarcació per a 
comprovar que proposem any a any.

Fem mig segle, i acumulem també a la memòria 
genètica, vivències des de la primera falla cremada 
als peus de l’antiga casa de folls, i tenim l’espenta 
per a continuar avançant en este camí. Ho fem en 
la sort de tindre al costat a un grapat d’aquells que 
ja estaven ací abans de tot. Tenim forces per a lle-
gar als que vindran allò que hem guardat al dipòsit 
dels records. I compartirem —en molts ja ho fem— 
els somnis de créixer, de fer més Cultura des de la 
Falla, de fer valdre la nostra singularitat i de conti-
nuar modificant l’ADN de tots i totes els que un dia 
s’atrevixen a creuar els límits de la plaça, conver-
tint-los en adeptes de la causa. I com no, comparti-
rem l’orgull de ser fallers i falleres.

El camí és llarg i no sempre és senzill, però el re-
sultat val la pena. 

Fem-nos il·lusions.

FALLA PLAÇA DE JESÚS1082





Tècnic de La Nostra Ciutat el Teu Refugi. Accem.

Les Falles,
apropament a la inclusió.

Christian Losada
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Enfrontar-se a escriure al voltant de les Falles per algú 
que no és de la ciutat de València, és una labor àrdua, 
més si cap, quan el seu coneixement del tema, abans 
d’arribar a la citada ciutat, se circumscrivia a les imat-
ges aparegudes al seu televisor. Enfrontar-se a parlar de 
les Falles, des de l’àmbit laboral, per a algú que comença 
a treballar amb persones vingudes d’un conflicte armat, 
és una labor complexa, més encara, quan les primeres 
paraules que rep són de por, ira i dolor. Em recorden a 
la metralla, als sons que ens feien quedar en casa ate-
morits, a la mort de familiars i amistats; en definitiva, a 
pèrdua, crebant i, per què no, soledat.

Estes frases ressonen al meu cap mentre intente 
donar-li la volta a esta funesta visió, mentre busque 
el fil conductor que m’aprope més a les Falles, al 
seu sentiment de festa, d’alegria, d’obertura i inclu-
sió. Estes frases ressonen al meu cap mentre recu-
pere de la meua memòria successos del meu treball 
que aporten ànim, colorit, tonalitats i lluminositat.
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Fon a mitjans de febrer de 2017 quan m’acostí a l’Esta-
ció d’Autobusos per a buscar a una parella de xics ve-
neçolans. 

El seu aspecte fràgil i la seua aparent timi-
desa prompte es va diluir davant les pa-
raules que, fluides, sorgien enfront de una 
tassa de té elaborada per la matriarca de 
la família colombiana amb la qual a penes 
anaven a compartir uns dies de vivenda. 
Davant de mi, tenia dos artistes que, al seu 
país d’origen, es dedicaven amb mirament 
a l’elaboració d’acolorides pinyates. En eixe 
moment, el meu cap començà a donar-li 
voltes com un desbocat remolí que, sense 
control, només pensava a portar a terme 
un secret pla. Vaig a enganyar-vos, vos vaig 
a embolicar, els vaig dir, amb un somriure 
guilopo. Sí, tenia un pla.
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Fins a aquells dies, cada any, amb puntualitat exquisida, 
el Centre de Dia d’Emergència Social (CEDIES), elabo-
rava la seua particular falla. Exagerant una miqueta: 
un muntó de caixes apilades, algunes d’elles acolorides, 
conformant un estrany monument que valgueren com 
futura foguera. Entrava en escena la segona part del pla. 
Acompanyat de la il·lusió, res podia eixir malament. 

Havia passat tan sols una setmana, quan Dani i An-
drés m’ensenyaren un esbós d’allò que anava a ser 
la falla de CEDIES: una crida a la diversitat, un cant 
a la llibertat, un crit emocionat per una nova opor-
tunitat. Dos dies més tard, destí a la sala de juntes, 
començà a desfilar davant dels meus ulls una quan-
titat ingent de cola, papers i cartons, com a matèria 
primera amb la qual obtindré l’ansiat resultat final. 
Vaig mirar als meus companys, també tenien el seu 
pla i, vaja, quin tros de pla. 

Estàvem ja en març. Des de la meua taula, mirava a 
través de la finestra d’aquella sala on les persones de 
CEDIES traginaven, mà a mà, amb aquells sol·licitants 
de protecció internacional que, recentment arribats, 
s’havien vist imbuïts per un esperit faller que els feia 
treballar sense descans. El cartó, doblat, corbat, plegat, 
formava les estructures dels diferents components de la 
falla. El paper, preparat, encolat, allisat, constituïa la pell 
necessària dels ninots i la barca. I ens ficarem a pintar. 
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En eixe moment, l’esperit faller s’havia apropiat de tota 
la seu d’Accem i, per torns, aquells que podien, treien un 
poquet de temps per a col·laborar. Persones refugiades, 
en situació de sense llar i personal tècnic, arribaven el 
muscle amb l’anhel de tirar avant una falla que, sense  
escans, anava agafant forma i definitivament, color. 

Finalment, aplegà el dia de la seua presentació. La 
nostra Fallera Major fon una dona veneçolana que, 
per la seua esvelta figura, era l’única que podia en-
trar al minúscul vestit que ens havien deixat. Servi-
dor es va oferir a ser la seua Dama d’Honor i l’es-
tendard era portat per un desvergonyit usuari del 
Centre de Dia. La desfilada anava a ser curta: arri-
bar al cantó i tornar a l’oficina.  No obstant això, 
el descaro i l’emoció del moment, ens va portar a 
girar el cantó i passar en silenci, les diferents te-
rrasses ubicades en la vorera. Les mirades atònites 
de la gent observaven aquella estrafolària compar-
sa de persones fins, a eixe moment, invisibles per 
als seus ulls. El silenci només es trencava per les 
xafades i alguna rialla nerviosa fins que, de repent, 
tot canvià. 
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El nostre sigil·lós pas per la porta de la Falla Plaça 
de Jesús es va vore, com si la rompida de la hora es 
tractara, crebant pel so de les dolçaines que, sinuós, 
ens acompanyà durant la volta a l’illa de cases. La 
gent començà a unir-se i, encara perplex, se m’an-
toixà albirar esta improvisada comitiva com una 
d’eixes escenes corals tan sublims que ens oferia el 
gran Fellini.

Entrarem a l’oficina. La falla presidia el mig de la sala 
central del local. Les dolçaines seguien sonant. L’alegria 
es reflectia en les cares. La il·lusió sobrevolava, embria-
gadora, els nostres caps abstrets. Ens mirarem. Dani, 
Andrés i servidor compreníem que, mentre sonaven els 
aplaudiments i les carcallades, s’havia aconseguit la mà-
gia. Accem havia obert les portes a la falla i esta, alhora, 
ens donava acovil en sa casa. Era l’inici d’una col·labo-
ració, d’una amistat, que, òbviament, encara no acabat. 
Era l’inici de comprendre que anaven a ser, per a mi, les 
Falles: esforç, unió, obertura, visibilitat, alegria i inclusió.

FALLA PLAÇA JESÚS 1089





50 Aniversari.
1973 - 2022



La falla en la memòria.
Conversa per al futur.

Pepe Piquer, Julia Moreno, Conchín Visiedo, Mª 
Dolores Moreno, Mª Paz Selvi, Pepe Moreno, fonts 

orals, records, anècdotes i vivències

Redacció / Juanjo Medina
Transcripció  / María Codoñer
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No sé on vaig llegir que som allò que anem cons-
truint. Allò que fem. Tot el que recordem. I que 
mentre alguna cosa o algú està a la memòria, mai 
no mor. Clar que quan allò que ha passat només es 
transmet per font oral, a la fi pot ser oblidat, entre 
els milions de dades que cada dia ens colpegen. 
Una de les formes de protegir els llegats és plas-
mar-los negre sobre blanc, encara que soles —en 
tot el que suposa— queden com a part d’un llibret 
de falla.

Així, una vesprada de casal, es convertí en una recupe-
ració de la memòria inicial de la Comissió, i al voltant 
de l’esperit que ens conglomera, estirarem el fil roig que 
ens unix a tots aquells que han passat per esta folia que 
és FPJ. Uns i altres aportaren les vivències ancorades 
als ports neuronals i que romanien letàrgiques, esperant 
un senyal per activar-se. I jo, en l’ajuda de María, em vaig 
convertir en un escoltador d’eixes històries, que són els 
perquès d’estar ací. Pugem a la màquina del temps.

···
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La xarrada comença distesa, es parlen banalitats, com 
estàs? Tirant, amb la què cau..., hem de donar gràcies... I 
així anem entrant en calor, amollant la llengua, perquè 
agafe velocitat.  En un moment donat, Piquer s’arranca i 
aprofite per a agafar al vol l’oportunitat:

—Bo, tu ves parlant que grave.

—Primer fon quan es fundà la Falla —diu Piquer— 
un dia de Sant Josep en ma casa baixaren els veïns 
i el meu cunyat i jo pensí, «en este barri i que haja 
d’apuntar als meus fills a la falla del carrer de Con-
ca». I el meu cunyat va dir «puix si no n’hi ha falla, 
és perquè no volem...» i ahí quedà la cosa. I un dia 
em va cridar i em diu «Pepe, pots baixar un mo-
ment ací al forn? Vull parlar amb tu.» 
Baixí i hi havia set o huit. Estava Yagüe... es que no 
recorde...

—Ricardo crec que també estava —diu Mari Paz.

—Estaria Donderis, i sí, Ricardo Belda. I algú més 
que jo coneixia de vista, però no tenia contacte.
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Així, Pepe explica que li diuen que han pensat crear, o 
més bé recuperar, la falla de la plaça. Com ell tenia una 
amistat en l’ajuntament, li encarreguen anar recavant 
informació per tal d’organitzar-se. Es convocà una reu-
nió als dies, i Piquer ja va poder aportar la primera docu-
mentació per a portar una instància a J.C.F., com que es 
tenia la intenció de crear una comissió de falla.

—Llavors —continua Piquer— s’havia que votar un 
president, i em triaren a mi. Jo diguí, «Xe, mascle!!, 
que no he sigut president mai de la vida, ni faller.» 
Però els tingué igual, i digueren, «puix tu ho orga-
nitzes igual com la indústria.»

—Ahí hi havia algun faller de la falla antiga —apun-
ta Mari Paz.

I entre tots van recordant noms de fallers de les dos 
comissions històriques de la plaça, com Yagüe, Ricardo, 
Novella, de qui no ho tenen clar, i Julia. Que diu que «tots 
érem molt joves...»

Pepe continua relatant com va ser triat com al primer 
president, i que una de les primeres activitats, recoma-
nats per l’amic de l’ajuntament fon fer loteria. Però el 
president de la falla veïna, va posar una denúncia en 
J.C.F. perquè considerava que encara no estava consti-
tuïda la Comissió. El contacte de l’ajuntament li presentà 
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a Piquer al president de J.C.F. —llavors Francisco Alar-
có— qui se sorprén per la banalitat de la denúncia, i cita 
a la setmana següent tant a Piquer, com al president de 
l’altra falla. Alarcó va donar-li uns consells a Pepe, i a 
l’arribar el president denunciant, el va reprendre, però 
al temps començà a enaltir-lo: «Ximo, en com de bona 
persona que tu eres, i no estar d’acord en el fet que es-
tes persones facen falla...» Clar, Ximo, va dir que estava 
d’acord que es fundara la falla. Així que, «ens va fer do-
nar la mà, i va quedar tot arreglat», descriu Piquer.

Una de les actuacions més urgents era buscar una ban-
da de música que acompanyara a la Comissió. Així que 
Piquer i Donderis, se’n van una vesprada, per recoma-
nació d’un alumne de Pepe, cap a la Ribera Alta per bus-
car-ne una. A mig camí, començà a ploure, i van vore a 
una parella, que sense paraigua està banyant-se baix la 
pluja. Els repleguen, i resultà que eren del poble cap on 
es dirigien. Els expliquen que van buscant una banda i 
que van a cegues, no saben on començar, ni que val, ni 
com s’ha de fer.

—De sobte —seguix Pepe— els dos es quedaren 
callats, i jo sentia que parlaven entre ells, fins que 
un va dir: «saben què els dic, que ja tenen banda de 
música.» Però com!!, jo no sabia què fer, si parar. 
I Donderis els preguntà que com era això, i este 
home va dir: «soc qui contracta les bandes del po-
ble.»
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Així, la Falla tingué música els dies de falles i per al dia 
de la Presentació d’Amparo Valls com a Fallera Major. 
Dia en el qual també es va beneir l’estendard de la Co-
missió, en un acte celebrat a la Parròquia, i després els 
fallers, amb torxes, i les falleres anaren en passacarrer 
fins a la Sala Albión, on a més es va estrenar l’himne de 
la Falla.

Eixe mateix any, però al següent exercici, es va orga-
nitzar un Rally Humorístic, que segons apunta Julia va 
servir perquè la Falla «agafara auge».

Pepe Piquer continua relatant com, després de tindre la 
idea del Rally, es tornà a posar en contacte amb el seu 
amic de l’ajuntament, per vore si convidaven a la cúpula 
de J.C.F. i a la FMV i Cort d’Honor d’aquell any, «i escolta, 
el carrer Marqués de Campo es va quedar xicotet pels 
cotxes de junta.»

I és que Marqués de Campo ha sigut l’eix de l’activitat de 
la Comissió, com reflexa que el Casal estiguera allí situat 
des dels inicis, com apunta Pepe Moreno:

—El primer casal estigué en el número quatre, en 
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una planta baixa que hui és de la pastisseria, i des-
prés passarem al tres.

—Però això fon quan ja teníem Casal —diu Julia— 
perquè la primera reunió, recorda que fon en els 
baixos de Gimeno.

Gimeno, com apunta Pepito, era una fàbrica de xapes i 
taulons de fusta, que, com remarca Conchin, «ocupava tot 
el carrer», i sembla que les primeres reunions es porta-
ren a cap a lli, ja que Juan Santamaria, faller fundador 
era un dels propietaris de l’empresa.

I Marqués de Campo també donà nom a la nova Comis-
sió, ja que si s’agafava el nom de la plaça, «s’havia que 
pagar els deutes que quedaren de l’antiga falla», diu Pepe 
Moreno.

No s’assumiren dits deutes, i per això es van perdre el 
nom històric i el número 13, amb el qual estava censada 
l’anterior comissió.  Però ara estem identificats, com sen-
tència Mari Paz «som la dos tres sis.»
El Rally sembla que va ser un èxit, gràcies al treball de 
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fallers com Matías Monsell, que era qui organitzava, junt 
amb Paco Beler, Manolo Gorriz, Ángel Gorriz, José Mi-
guel i Enrique Palanca, «eren un grup molt bo de gent 
jove, universitaris, que ho tenien molt trillat», comenta 
Piquer.

—Matías tenia un bar, El Chopo, en el carrer Carcaixent, 
i coneixia a molta gent, perquè allí anàvem a parar tots, 
era com el que és ara el bar Jesús —explica Mari Paz. 
Aquell bar estava situat en una antiga alqueria, amb el 
pis de terra i un xop, i al costat hi havia una cantereria, 
la imatge descrita dona una idea de com ha canviat el 
barri en estos anys, i la pèrdua patrimonial patida en 
desaparéixer aquell espai.

—Sap què passa, que jo tinguí la sort com a presi-
dent, de tindre una comissió jove i les falleres ana-
ven totes a una. La Falla funcionà soles, de veritat 
—comenta Piquer.
Segons expliquen tots hi havien moltes ganes i il·lu-
sió, «moltes ganes de falla».

—A part que la Falla era com una família, com ara, 
tampoc érem molts i la gent jove es va unir i anà-
vem d’excursions, quan passaven les Falles ens 
n’anàvem de Pasqua a menjar-nos la mona —co-
menta Julia.
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—També féiem acampades —remarca Mari Paz— 
férem una colla d’amics.

Però clar, tot açò no tindria sentit sense plantar una fa-
lla, i Piquer explica com va ser esta part del relat.

—Ens preguntàvem quina falla faríem, i el meu 
cunyat Agustín va dir, «ja està clar, Mollá, l’artista 
faller ha fet la mili amb mi, ens fa la falla». Així 
que va quedar en ell que aniríem a visitar-lo, i en 
eixa visita ens preguntà que quant de pressupost 
teníem, que eren cent mil pessetes, i ens digué que 
ell no ens la podia fer, però que estiguérem tran-
quils, que tindríem falla. Així que ens la va fer un 
treballador seu que li deien Guardiola, que s’exami-
nava eixe any..., i hi havia una vaca.

—Una vaca que es va fer famosa, perquè es veien 
poques en les falles d’aquells anys —apunta Julia.

Una característica de la Comissió en aquells temps fon la 
Banda de Cornetes i Tambors, Mari Paz comença a expli-
car els motius de la creació:

—S’estilaven per aquella època les bandes de corne-
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tes i tambors.

—Al segon any es funda la banda —diu Pepe More-
no—, al principi ens ensenyà la mateixa persona 
que portava la banda de Misser Rabassa, i quan 
aplegarem les Falles, com ell anava en Misser, ens 
va presentar a Orduña, i ens digué que es portaria 
durant les Falles. I clar, pensarem  que es quedara 
Orduña per a tot l’any, si anava a estar sempre en 
Falles.

D’esta forma es crea la banda, conformada per fallers 
com Pepe Moreno, Miguel Ángel Gorriz, Carlos Lorente, 
Manolo Mas o Pepe Verdeguer, fins a un total de dèneu 
components.

—Un dia —continua Conchín— anàrem a la Parrò-
quia a beneir l’estàndard de la Banda, i jo vaig ser 
la padrina.

Pepe M. apunta que es varen fe dos estàndards, ja que 
al principi els components anaven vestits de fallers, i 
després en fer un uniforme «que semblàvem l’exèrcit 
de l’aire» i canviar el color, es feu un altre estàndard. La 
portadora del mateix anava vestida com una majorete, 
amb una faldeta blanca i una camisa blava, conclou Con-
chín. Pareix que les falleres no estaven gens contentes 
amb este tipo d’acompanyament musical, perquè segons 
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afirmen, anava marcant el pas, eren molt repetitives, 
com un desfile militar, «però clar, era més barat». 
En 1974 fon Fallera Major Mari Paz, i Piquer recorda 
la falla d’aquell any «com una de les millors que s’han 
plantat en la plaça, Històries per a no dormir, de Vicente 
Sancho Marqués, i la va fer en els antics quarters de la 
Guàrdia Civil que estaven en la Pista de Silla.»

Mari Paz conta com l’any següent del seu regnat, es va 
donar de baixa de la Comissió perquè va enfadar-se, «per 
polítiques de falla...» Sembla que alguns components eren 
«molt així..., molt senyors», i les dones que, encara que 
no eren falleres, no col·laboraven en res, «sempre en pla 
senyores, a taula parada, en els abrics de pells, i entra-
ven i s’assentaven», i en el sopar de la Fallera major de 
1975, quan s’adonaren què n’hi havia per a sopar, digue-
ren que si ho arribaven a saber, se n’hagueren anat a 
Barrachina, i Mari Paz els va respondre «ja tardeu...».

—Així que jo vaig proposar —continua Mari Paz— 
que, estes dones pagaren una espècie de quota per 
ser parella d’un faller, perquè no hi havia dret que 
sempre vingueren a criticar, i Pepe em digué que 
no es podia, i com jo tenia una colla d’amics en 
Sant Josep de la Muntanya, me n’aní allí, però crec 
que Pepe no em donà de baixa i estic en eixe any 
censada en les dos falles.

Es veu que els sopars de falleres majors alçaren polse-
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guera altres anys, perquè segons explica Pepito, «l’any de 
Fallera Major d’esta senyora —assenyala a Mari Paz—, 
als components de la banda que anàrem al sopar, i que 
eren infantils, no ens deixaren entrar, i estigué a punt 
que el setanta o el huitanta per cent de la falla s’esborra-
ra eixe dia.»

Julia explica com la Falla «a banda de com érem de jo-
ves que érem tots, la Falla es va anar fent amb el boca a 
boca, n’hi havia persones més majors també que guarde 
un record especial, com el pare de Tono, el senyor An-
tonio, que s’apuntà a faller l’any 1977 quan la seua filla 
María José fon Fallera Major, i ton pare —es dirigix a M. 
Dolores—. Varen fer molt i aportaren experiència, tran-
quil·litat i assossec.»

—Eixe any jo estava fatal —apunta Piquer—, de 
tant de treball i de la feina de la falla, que a l’acabar 
l’ofrena, caiguí redó damunt d’un cotxe, em porta-
ren al Pesset i hagueren de fer-me els metges un 
estudi. Tot era cansament. I vaig deixar de ser pre-
sident.

—Va coincidir, que aquell any la presentació fou en 
l’Hotel Reina Victoria, i mentre sopàvem, la Cavalca-
da del Ninot estava passant pel mateix carrer —ex-
plica M. Dolores.
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—Jo eixe any ja no era fallera, perquè m’havia ca-
sat —diu Conchín.

—Sí, això és —continua Mari Paz— que segons ens 
anàvem casant, ens deixàvem la falla... encara que 
jo me n’aní abans. I ja em reincorporí l’any de Fa-
llera Major de Yeyi.

Estos passatges deixen una mostra de la realitat de les 
falles d’aquells anys, on les dones estaven relegades a 
ser falleres majors o cort d’honor, però sense cap opció 
d’integrar-se ne la directiva, per exemple, i com al con-
traure matrimoni, moltes deixaven la vida fallera activa, 
per ser solament, dona de faller.

Avançant en el temps Piquer relata una anècdota de 
mitjans dels anys huitanta, de 1985 en concret, «i la 
falla infantil la va fer un xicon de Vilanova de Castelló, la 
falla tenia moviment, i en plantar-la, ens adonarem que 
faltava un ninot dels que es menejaven. Localitzarem a 
l’artista, però el ninot estava en Vilanova, i a les tres del 
matí allí estàvem, alçant del llit a una monja, perquè l’ar-
tista s’havia deixat el ninot en un pupitre de classe, i la 
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monja ens va obrir i donar-nos el ninot, després d’expli-
car-li que el necessitàvem per acabar de plantar la falla...

—Un any feren la falla els fallers, i era un iogurt —
comenta Julia.

—Es va fer en l’antiga fàbrica de Solís, en Alfafar —
apunta Pepe Moreno.

—En 1978, que la fàbrica era del cunyat d’Abelardo 
—diu Piquer.

—Sí —continua Pepito— que ells tenien una nau 
nova, i anàvem els dissabtes de matí, i aquell que 
podia anava entre setmana per les vesprades. Enca-
ra que jo, com a diversió de la Comissió, per la gent 
que baixava, em quede en les de 2002, 2003, 2004 i 
2005, que les férem al Casal, en Marqués de Campo, 
3. La dels palets no vàrem fer res al casal, en com-
prarem d’una fàbrica de Paterna i després, Manolo 
Torres, portà un tràiler de palets, i s’havien de fer 
cubs amb ells.

—Jo, quan acabaren, preguntí si ja estava tot. I en 
dir-me que sí, agafí una cadira i vaig pujar fins dalt 
de tot, i m’assentí en la cadira dels palets —conta 
Piquer.
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—Quan acabà la cremà, que va ser a les tres de la 
matinada, perquè el pirotècnic es negà a encen-
dre-la si no estaven els bombers, perquè el Mercat 
ens el carregàvem..., ja quan tot era cendra, els 
bombers tiraren bromera, tot ple en quasi un me-
tre de bromera, i se’n van. I l’endemà, a les sis, que 
Tono se n’anava a Albacete, ja n’hi havia flames al-
tra vegada, el foc s’havia menjat la bromera, perquè 
no havien passat els servicis de neteja!! —explica 
Pepe M.

—A partir d’eixe any jo no he tornat a baixar a una 
cremà —ens conta M. Dolores—. Perquè ho vaig 
passar molt malament, tu saps el què és vore la fla-
merà eixir més de cinquanta metres per dalt de la 
finca, escoltar com estan esclatant tots els cristalls, 
cremar-se les persianes, com la punta del mercat 
es doblava, com el fanal es doblava..., a mi quasi em 
dona un infart. De fet la meua falla de Fallera Major 
no la vaig vore cremar.

—L’encengué i es va ficar ací dins, al Casal —apun-
ta Pepito.

—Li peguí foc, fiu mitja volta, i entrí, i quan ja esta-
va tot en cendra, torní a eixir.

Fent un vol arrere en el temps, Piquer ens relata una 

FALLA PLAÇA DE JESÚS1106



nova anècdota relacionada amb la falla gran de l’any 
1984, que tenia moviment.

—Com jo donava classe en el Politècnic, als meus 
alumnes els vaig dir de fer uns rodaments, eixos, 
etc. I només faltà un rodament gegant, que el com-
prà Moncholí. I que a l’endemà de la cremà, no es 
van replegar de seguida les cendres, i algú va fur-
tar el rodament. Primer pensarem que havien sigut 
els operaris de Moncholí, per ell digué que no.

»La falla era un timó, que estava en terra, l’estrela dels 
vents i una bola del món. Si una de les peces girava a 
la dreta, l’altra a l’esquerra, i així successivament. I dalt 
de tot una embarcació que feia un moviment de vai-ven. 
El meu fill el major, que estudiava electrònica, ideà fi-
car unes cintes de llautó, en un moll de contacte, i quan 
l’electricitat li arribava a una de les cintes, esta rodava, 
i així aconseguirem els diferents moviments de la falla. 
Que costà molt muntar-la.



Continuant la conversació, M. Paz es pregunta quina fa-
lla fon la que l’artista no va plantar, han sigut dos al llarg 
de l’historia de la Comissió, la de 1992, que un dels artis-
tes que la firmaven tingué greus problemes de salut, i la 
de 2006, d’esta falla M. Dolores ens explica més coses:

—Eixa falla, no és que es quedara sense plantar, 
allò que va passar és que l’artista, José Antonio 
Santaeulalia, la va fer tota de porexpan. I com eren 
uns cubs, uns damunt d’altres, però que no tenien 
estructura interna de fusta, i clar, en plantar-la, no 
aguantaren el pes, i no es pogué plantar.

Un nou succeït, fon un any en la barraca, ara carpa, que 
segons conta Pepe M. «l’any de Maribel Llácer com a 
Fallera Major, ella feia el sopar un dissabte i el divendres 
de matí ens n’anem José Miguel Gorriz, llavors marit de 
l’FM, Pepe Verdeguer i jo a Alzira o Algemesí, no recorde 
bé, replegar-la, ja que l’havien fet per a nosaltres. A l’arri-
bar allí, havíem de comprar unes peces en una ferre-
teria, tinguérem que buscar-ne una, i avisarem que no 
arribàvem a dinar. La cosa anà complicant-se i avisarem 
que no arribàvem a soper que ens baixaren uns entre-
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pans al Casal. Al final entrarem a València a les dotze o 
l’una de la matinada, i vingué un faller, que ha faltat ja, 
a dir-nos que havíem de descarregar-la. Tinguérem unes 
paraules, perquè portàvem sense quasi menjar tot el 
dia, i volíem sopar. A l’endemà era el sopar de la Fallera 
Major, a les deu de la nit, i a les hui i mitja de la vespra 
encara estaven els bombers acabant de muntar la barra-
ca, entre el pes de les lones, que estava mal feta i s’hagué 
de refer molts dels forats per encaixar-la... total, quin 
rebombori!

—A més de tot açò —explica Julia— hem sigut una 
falla artesana, els primers anys ens féiem les llums, 
en la fàbrica de Piquer. Les falleres cosirem ban-
deres, i l’any 1992, que les falleres majors van ser 
Carmen i la meua filla, Laia, es va recuperar la tren-
cà de perols. Hem tingut sempre molta activitat...

—La Banda de la Falla, per exemple, ha tocat en 
el Teatre Principal i en el Teatre Olimpia —afegix 
Pepito.

—I en Saragossa —remarca Piquer.

—En Saragossa, el meu any de Fallera Major, 
anàrem en dos autobusos, en comissions de pobles.

Sembla que el viatge tingué moltes anècdotes, com que 
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es van deixar els entrepans al Casal i algú hagué de 
baixar a l’hora d’haver començat el viatge agafar un 
taxi, anar a casa, agafar el seu cotxe i refer el camí fins 
a atrapar als autobusos. O quan un xic de la Comissió es 
va quedar baix del seu bus, i va fer part del trajecte en el 
d’una de les comissions que anàvem també cap a Sara-
gossa. En la capital aragonesa, es vestiren en la Casa de 
València, per mitjà de la qual havien anat a participar en 
l’Ofrena a la Mare de Déu del Pilar.

La xarrada va concretant-se en les persones, i algunes 
han sigut la cara visible de la Comissió. I per damunt 
estan els presidents. Esta part ens mostra com s’organit-
zaven les comissions de falla en els anys setanta i hui-
tanta, i com algunes coses han canviat molt, per sort.

—No hi ha hagut molts presidents. Pepe, Abelardo 
Marzal, Ramón López, Amparo i Toni —comença 
explicant M. Paz.

—No és una falla on canvie cada dos o tres anys, 
pot ser cada cinc sis. Al principi es tornaven Piquer 
i Abealrdo —afig Pepe M..

—Com ara no està Amparo, puix li toca a Toni con-
tinuar, si haguera estat Amparo, segurament s’ha-
gueren intercanviat. Amparo estava cansada, però 
li agradava —explica de nou M. Paz.
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—Amparo fou de les primeres presidentes —co-
menta Conchín.

I és que Amparo començà en una època que no era molt 
habitual que una fallera fora president, com a ella li agra-
dava dir-se. «Estava mal mirant, no només la presidència 
sinó també altres càrrecs», conclou Pepito.

Tot, a pesar que n’hi havia una Comissió Femenina, amb 
un Delegat de Femenines, «en aquells anys Bernardo 
Tortosa», apunta M. Dolores, les xiques de la falla no es 
sentien només un «florer, féiem coses, també», reivindica 
Julia. I també apunten entre Piquer i Mari Paz que des 
del primer any de Falla, les juntes generals eren conjun-
tes, donant veu a les xiques i dones que componien la 
Comissió, amb l’espenta de falleres com María Ángeles 
Lorente, que sempre reclamava unificar les reunions. A 
pesar d’això, com apunta M. Dolores, «les dones teníem 
junta entre setmana, i les fèiem en el local que ara és 
part del forn.»

El que sembla que no podien fer les dones en aquells 
anys era votar. Pepe M. ho explica:

—Podien baixar, però no podien votar. Hi havien 
moltes dones casades amb fallers, i baixaven a 
sopar, després a l’hora de la Junta no feien molt de 
cas perquè no podien votar...
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—Puix jo recorde que es ficaven, pam, pam, pam... 
—assenyalant segons Piquer, que eren participati-
ves en les reunions.

···
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Ja la conversa decau, entre fotos que ha baixat Con-
chín, noms, curts relats, mirades i somriures evocadors 
d’aquells temps que són passat. I així,  els últims retalls 
van sorgint i forgen records. Alguns encara romanen 
en la memòria, esperant una nova ocasió per eixir —es-
tarem preparats per a recollir-los— i omplir les pàgines 
d’un llibret, com este que tens a les mans. O quedar gra-
vades, perquè els que les expliquen, puguen ser escoltats, 
metafòricament, per les generacions que vindran a rees-
criure esta història d’ací a unes dècades. Potser, alguns, 
ja estan formant part d’esta folia que és FPJ, però ara 
només pensen en jugar al carrer Marqués de Campo, a 
l’ombra de la barraca feta carpa, tirar petards o pegar-li 
mil voltes a la seua falleta, i no pensen en el fet que ja 
són part d’un ens més gran, que arrapa ja el segle d’exis-
tència, que barreja generacions, vides i consciències. Un 
ens que va modificant-se cada dia, cada exercici i amb 
cada cadafal que naix i mor a la plaça, en un ball noc-
turn entre flames d’esperança i de futur. Cadafals que 
ens fan ser l’allò que som, fallers i falleres i, orgullosos 
de ser-ho, continuar el llegat, fer el moment, formar la 
memòria i romandre història, ser falla. Perquè som FPJ.
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Paz.

Fallera Major 2022 - A.C. Falla Plaça de Jesús
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Les falles no soles són una festa, i en especial FPJ va 
molt més lluny d’això.

Per a mi, FPJ significa festa; però també es tradueix en 
esforç, il·lusió, tradició i família. Des del començament i 
la fundació d’esta comissió, han sigut moltes voltes les 
que familiars meus l’han representat.

FPJ és un sentiment que s’ha respirat en ma casa 
des de sempre; i jo, vaig nàixer y créixer envoltada 
d’este ambient tan positiu. Diria que pertànyer a 
FPJ és un estil de vida, una manera especial de viu-
re la festa fallera des de la més pura essència i, en 
el meu cas, una flama que ha passat de generació 
en generació i que no s’ha apagat mai.

Des de ma tia com a FM el 1974, ma mare com a FMI en 
1981, jo com a FMI en companyia de ma mare el 2009, 
tornant a viure l’experiència de ser FMI el 2011, així 
com ma tia Ange FM en 2012 i, enguany, gaudint del 
meu regnat com a fallera major de l’any 2022. Un any 
molt especial per a la nostra comissió en el que celebrem 
cinquanta anys d’unió, afecte, família, treball, projectes…

Perquè FPJ és més que una falla, 
EN FPJ FEM FALLA.
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President de la Falla Plaça de Jesús

Toni.
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Jo no sóc faller d’eixos que són de tota la vida des 
de xicotets, jo per primera vegada em vaig arrimar 
a una falla a les falles del 2004 com a Faller d’Ho-
nor.

La culpa? La tenen uns amics i la meua primera filla, era 
una forma de gaudir una festa en família, una festa que 
des de dins era desconeguda per a mi, i s’apuntarem.

Acolliment? Des del primer moment, ens integrarem 
perfectament, era fàcil; ganes de treballar, de festa de 
conèixer gent i ganes d’aprendre d’aquesta festa i sobre 
tot una gent molt acollidora.

FALLA PLAÇA JESÚS 1119



La decisió? Als dos anys d’estar a la falla, els meus amics 
se’n anaren i clar, algo et passa pel cap...”Se’n anem no-
saltres també?”, però després pensarem: “I per què?”. Es-
tem molt a gust en un nou grup de gent increïble sobre 
tot una persona que en la seua forma de ser “m’atrapà” 
i ràpidament em va col·locar al seu costat amb ella. I ací  
estic fins ara.

Què és la falla per a mi? Puc dir que la falla és ma 
casa, la meua família i no sols fallera, la gent que la 
forma és un grup diferent, si; però en qualitat hu-
mana excepcional.

Correcte, dona feina, i de vegades sent que m’agra-
daria descansar, però no sabria.

No entenc ser faller de cap altra falla si algun dia me 
n’anara, una opció que no contemple; vos assegure que 
no aniria a cap altra.

Vull a FPJ i als seus integrants.

Què sent? Hui, orgull, orgull i satisfacció. Orgull per 
pertànyer i representar tants anys. Satisfacció pel 
granet d’arena aportat per a la història d’esta co-
missió, que més que comissió és una família.
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Ricardo.

A.C. Falla Plaça de Jesús

qwert



Ja havien transcorregut cinc anys des que es va 
dissoldre la falla núm. 13, Plaça de Jesús, per uns 
deutes que tenien, i per ordre de Junta Central Fa-
llera. Per eixe temps passat, les comissions limítro-
fs anaven a repartir-se la demarcació, a no ser que 
els nous fallers pagaren eixe deute.

Alguns del barri van parlar, i triaren a Piquer. Les jun-
tes les féiem en les oficines de la serradora Gimeno, on 
es nomenaren els càrrecs. Allí ens repartirem els patis 
del barri, per tal d’anar a vore si volien fer-se fallers o 
bé abonats. Tot el barri va respondre, i amb eixes recap-
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tacions, més allò que els fallers pagàvem, va fer falta 
buscar un cobrador. Per a este menester, férem unes 
targetes mensuals, amb un número, que si coincidia els 
dissabtes en el premi de l’ONCE, tenia un premi econò-
mic.

La meua filla Amparo, estava com a fallera infan-
til en la falla Jerònim Muñoz- Carcaixent, com la 
majoria de xiquetes i xiquets del barri, fins que es 
refundà la falla de la plaça.
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Quan ja constituirem la falla, a l’anar a donar-nos 
d’alta en J.C. F., ens digueren que recuperaríem el 
nom i el número històric una vegada abonats els 
deutes dels anteriors fallers, cosa que era inviable, 
per allò que haguérem de renunciar al nom de la 
plaça i nàixer com a falla Plaça Dr. Marco Merencia-
no, que era el nom de la plaça en aquell moment.
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Empar.
A.C. Falla Plaça de Jesús

poiuy



Abans de nàixer ja era fallera, recorde els millors 
moments de la meua infància entre quatre parets 
(que denominem Casal), el meu volgut carrer Mar-
qués de Campo i la gran plaça. Quan aplegava el 14 
de març i veia aparéixer pel cantó del forn a Tono, 
Belén i el nostre volgut Nacho, sospirava i dia «ja 
estem en Falles».

Per a mi les Falles són: llargues hores en la plaça de 
l’Ajuntament esperant la desitjada mascletà, olor de pól-
vora en tots els carrers, rialles i plors, provocats pel can-
sament, el nostre bagul en la porta del bany (gran con-
fessor), nits de plantà i croissants recents fets a les cinc 
de la matinada, assentats en el cantó de la plaça, dinars 
i sopars, revetles, paelles i llargues caminades per tota 
València per a vore els monuments, i com no, la nostra 
Ofrena.   
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Des que anava en el carret, espentada per ma mare 
i ma iaia, menjant-me els clavells del ram fins al dia 
de hui, és emocionan vore la Catedral on vaig ser 
batejada, girar el cantó i vore-la a Ella.
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Llavors aplega el gran dia, amb la despertà, i vore 
a Camarena tirant els masclets entre les cames, la 
mascletà de la plaça i nostra cremà: Eixe ritual del 
foc que fa començar el nou any plens de satisfacció 
pel treball ben fet i la il·lusió de l’any que entra a 
les 00 h.

Què són per a mi les Falles: són Família.   
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Ana.

A.C. Falla Plaça de Jesús

asdfg



La veritat és que vaig arribar a la Falla Plaça de 
Jesús de casualitat, de xiqueta per la meua millor 
amiga de l’escola. Per no tindre una família fallera, 
la meua relació amb les falles havia sigut molt su-
perficial fins a eixe moment. Encara que al principi 
vaig pensar que no duraria molt, sense saber molt 
bé com, vaig passar de voler esborrar-me en acabar 
cada setmana fallera a tenir càrrec a la directiva i 
pràcticament viure al casal.

En esta falla he viscut moments que mai vaig pensar 
que viuria. He plorat amb tots els tipus d’emocions que 
et poden fer plorar i he rist tant com es pot arribar a 
riure. Durant estos anys he sigut fallera “rasa”, directi-
va i fallera major en l’any 2007, i he de dir que tot ho 
he viscut amb intensitat, sentint-me sempre part d’una 
comissió extraordinària. 
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Pràcticament tot el que sé sobre sentir i viure les falles 
ho he aprés ací. De les diferents opinions que sempre he 
sentit expressar-se lliurement en esta falla he aprés que 
cada persona viu i gaudix la festa a la seua manera, i 
que totes eixes formes són vàlides, respectables i enriqui-
dores. Que es pot treballar fins a l’extenuació de manera 
totalment desinteressada, amb l’única il·lusió que tota la 
comissió gaudisca i es divertisca. Que pensar diferent no 
implica no donar suport/recolzar al grup. Que no voler 
o no poder estar sempre no significa que no portes a la 
teua falla en el cor.

Totes les experiències que he viscut al llarg d’estos 
anys com fallera han contribuït a convertir-me en 
la dona que soc ara. La gent que forma o que ha 
format part d’esta comissió en algun moment són 
molt més que amics per a mi, són germans grans o 
xicotets, mares, pares, iaios…, companys d’aventu-
res i confidents de secrets. Són gent a la qual esti-
me i que sempre formarà part de la meua vida. FPJ 
és l’única falla a què he pertangut i l’única a què 
podria pertànyer. 

Per sempre.
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Dafne.

A.C. Falla Plaça de Jesús

ñlkjh



Arribar a la FPJ va ser de casualitat. Per aquell temps, 
un grapat de frikis fallers compartíem opinions, fotos..., 
a través d’un fòrum a Internet. De vegada en quan féiem 
quedades per anar a presentacions d’esbossos o de lli-
brets… I desvirtualitzar-nos. És així, com un dia vaig 
anar a parar a Marqués de Campo 3. Es celebrava la pre-
sentació d’esbossos d’aquella icònica falla: Pop Art, Art 
per a les masses una aposta amb una estètica pop molt 
cridanera, que li va valdre diferents premis aquell any.

Els seus fallers em feren sentir com a casa. Sí, vaig 
sentir la calidesa i l’acolliment de quan estàs a casa, 
amb els teus. Sentir aquella forma de fer falla, aque-
lla forma de sentir la falla, vore la unió d’aquelles 
persones i com tractaven que tot el món que entra-
va per la porta del casal se sentira part d’ells… jo 
volia això. 
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Encara vaig tardar dos anys a fer el pas d’apuntar-me i 
formar parts dels Jesusians, però recorde perfectament 
aquelles falles del 2009, vaig passar més temps en Plaça 
de Jesús que en la meua pròpia falla. La nit de la plantà, 
nit màgica per excel·lència, el meu amic Ricard  i jo vam 
estar ajudant a plantar el cadafal…, hi havia una esce-
na, El somni de Morfeu, on tots els fallers posaren uns 
cartells amb desitjos personals. Em convidaren a posar 
el meu desig que a hores d’ara potser vos estareu imagi-
nant quin era… formar part d’aquella colla tan extraor-
dinària. Dos nits després li vaig contar a Amparo que en 
passar aquelles falles m’apuntaria a FPJ i aixina va ser. 
En 2009 va començar el meu camí junt amb la meua fa-
mília fallera, un camí que fins ara ha estat ple d’alegries, 
de projectes, de bogeries i somnis, de plantades de falla 
amb els pèls de punta, i cremaes amb llàgrimes als ulls… 

Ja són tretze anys els que pertany a esta comissió 
de la qual tan orgullosa em sent. I quinze d’amis-
tats entranyables i molt estimades. 
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Oberta, vital, participativa, acollidora, inclusiva, 
cultural, distinta, especial…, estos són alguns dels 
adjectius que conformen esta gran família. Una 
forma de fer falla tan inigualable i única que soles 
puc trobar-la ací, a casa. Perquè allò de «venim de la 
falla, som fallers» és una frase que en Plaça de Je-
sús cobra tot el sentit. 

Gràcies per deixar-me ser part de vosaltres, gràcies per 
conquistar-me, per furtar-me el cor i convertir-lo més 
faller, si és que això podia ser. 

Visca FPJ i llarga vida a les falles.
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Coque.

A.C. Falla Plaça de Jesús

zxcvb



Vaig nàixer en l’extinta Cigüeña un divendres 30 
de març de 1979 a la 1:50 de la matinada, València 
encara feia olor de fum, pólvora i flors. No érem 
xiquets de carrer els meus germans i jo, tot el con-
trari, a ma mare, manxega de naixement, valencia-
na d’adopció des dels set anys, li feia molta por que 
estiguérem en el carrer, per damunt de tot en el ca-
rrer dels anys huitanta, on el cine kinki era un rea-
lity show en el meu barri. L’únic moment en el qual 
totes les pors de ma mare desapareixien i obtenia 
una butla «mamal» per a estar al carrer, tranuitar 
amb «els majors», pintar un camp de futbol en mei-
tat del carrer República Argentina i viure sense cap 
classe de temor era en una setmana màgica que es 
repetia cada any en el mes del meu natalici.

Cresquí i, com tot adolescent amb les hormones com 
electrons excitats i híperinfluenciat pel depressiu grun-
ge dels noranta, no vaig voler saber res de les Falles i 
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res que haguera de vore en elles. Vaig iniciar eixe camí 
pel desert, però sempre mirant de reüll allò que seguien 
fent mos pares cada any i deixant-me caure algun dia 
per eixe, que fins llavors, havia sigut el meu casal i, d’al-
guna forma, seguia sent-lo. Recorde com entrava a de-
manar-los alguna cosa a mos pares algun divendres de 
junta, amb el casal abarrotat i tardar una hora a eixir 
d’allí.

Anys més tard coneguí a la que seria la meua dona 
i no vaig dubtar en «deixar-me» enganyar per a 
tornar a perntànyer a una comissió fallera, per 
damunt de tot una tan especial com la de FPJ, que 
em va acollir com si pertanyera a ella tota la vida.  I 
llavors tornaren totes les olors, sons, sabors i co-
lors que havia deixat guardats en algun racó de la 
meua memòria. Torní als paradisos de la infància, 
les Falles, el barri, els amics, la sesta en el cantó de 
Jesús amb Marqués de Campo amb tot el sol en la 
cara, les xarrades de sobretaula i bancs de matina-
da, el quintet fresquet amb cacaus, les confidències, 
les abraçades, les rialles i els planys.
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Per circumstàncies de la vida, ens en anàrem els dos a 
NY i tornarem quatre, per a tancar el cicle biològic que 
vaig començar aquella primavera de finals del segle XX. 
Ara era faller i pare de fallers. Comproví que la seua 
genètica era bona quan, després que el tio Verdeguer pu-
jarà els decibels del barri a un volum considerable, conti-
nuaven dormint sense immutar-se en el seu carret. Eren 
carn de falla. I així és. 

Comprenguí la raó per la qual mos pares em dona-
ven eixa butla en març en convertir-me jo en pare. 
És més fàcil assaltar el Capitoli que entrar en un 
casal faller si no se’t coneix. Els meus fills estaven 
més segurs en el carrer en la Setmana Fallera que 
viatjant en l’Air Force One. I el més important de 
tot, en la falla no tenen amics o amigues, tenen als 
tetes de la falla. I papà i mamà no tenen amics, per 
a ells són els tios i les ties de la falla. La meua falla, 
la meua família.             
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Elena.

A.C. Falla Plaça de Jesús

qwert



No sé si podrà fer ja onze o dotze anys, una nit avorrida, 
en el que era el meu casal faller des dels quatre anys, va 
arribar el meu cosí, un enamorat de la fotografia, amb 
ganes de festa. “Ens n’anem a València a fer fotos?”- em 
va dir José. La meua resposta: “D’acord!”. I allà que vam 
agafar el primer tren que va passar cap a València.

La primera parada (i l’única), va ser la Falla Plaça 
Jesús - Marqués de Campo, que era la falla on es-
taven els nostres cosins, a més plantaven en expe-
rimental, una cosa prou diferent del que estàvem 
acostumats a veure.

A l’arribar ens vam trobar amb el “sopar de Presidència”, 
un sopar una miqueta estrany i diferent del que jo es-
tava acostumada en la meua Falla. Els cambrers/fallers 
anaven vestits no sé si d’extraterrestres, astronautes 
o una cosa intermèdia... El cas és que ens quedarem a 
prendre café que va acabar en gintònics... i des de eixa 
nit, veient caure glaçons d’un balcó i tancant-nos en un 
barracó ballant la conga... fins hui, que dic amb molt d’or-
gull que porte ADN FPJ.
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Carla.

A.C. Falla Plaça de Jesús

poiuy



En realitat sempre he estat en contra de les Falles, no és 
un sentiment que jo tinga. La qüestió és que quan jo era 
joveneta, m’apuntava a totes les festes, la meua amiga 
m’informava de totes les festes que es feien, i jo anava, 
bé soles, bé en el grup d’amics.
Ella, i tota la gent de la Falla insistien, insistien i insis-
tien, i jo mai em volia apuntar. La resposta sempre era 
«no», jo anava al que anava, al que eren les festes.

Passen els anys, i continue acudint al mateix, fins que 
arriba un dia, recorde que era el Quint i tapa, del Mercat 
de Jesús, i en la Falla es feia alguna activitat que no re-
corde. El cas és, que, però en eixe mateix instant li dic a 
Yeyi, «sí, vull ser de la Falla».

Realment, mai pensí que anara a trobar una famí-
lia. Ara per ara, sou part de la meua família, i molts 
de vosaltres, no concep la meua vida sense vosal-
tres. Per a mi ha sigut molt important conéixer-vos.

FALLA PLAÇA JESÚS 1145



Hui en dia, continue aprenent, em queda molt per apren-
dre. És cert, que continue sense tindre eixe sentiment 
faller que teniu vosaltres pel motiu que siga..., perquè ho 
heu mamat, perquè veniu de pares o iaios... Jo no el tinc, 
però és que no el necessite en realitat, perquè la gent 
a la qual vull, veig com ho viviu, i per a mi és allò que 
m’ompli.

Encara que, dia a dia, segons vaig coneixent més la 
història de la Falla Plaça de Jesús, puc dir que em 
sent més orgullosa, cada dia més orgullosa si cap, 
de tot el que està fent-se, de tot el que s’ha fet i, per 
descomptat, de la gent.
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Conchín.
A.C. Falla Plaça de Jesús

asdfg



Com expressar els meus sentiments cap a la falla Plaça 
de Jesús en poques paraules. Jo he sigut fallera quasi 
des que vaig nàixer, encara que estiguí uns anys sense 
formar part de la Comissió, però em rellevaren els meus 
fills.

Uns anys després unes bones amigues em torna-
ren a rescatar per a formar part d’esta gran Comis-
sió.
Tinguí l’honor de ser padrina de l’estàndard de la 
Banda de Cornetes i Tambors en els primers anys 
de la recuperació de nostra ben volguda falla.

Per a mi, FPJ és com una segona família que m’ha aju-
dat en moments difícils de la meua vida.
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Estrella.
A.C. Falla Plaça de Jesús

lkjhg



Fa més de quaranta anys...

I gràcies a un emboç en la pica d’escurar tinguí l’ocasió 
de contactar amb un fontaner entusiasta de les Falles, i 
que en saber que no coneixia eixes festes, i que veníem 
de viure donant tombs per mitja Espanya, m’explicà amb 
luxe de detalls en què consistien i per a il·lustrar-me em 
facilità un retardat exemplar d’EL TURISTA FALLERO, 
que em familiaritzà amb termes com masclets, despertà, 
mascletà, replegà, etc., sense que m’adonara molt bé de 
tot el que allò significava, per la qual cosa el meu inter-
locutor en vore la meua poca imaginació acabà reco-
manant-me «per a conéixer les Falles,  el millor és viu-
re-les»..........

I començà gener, i amb ell alguns moviments de fallers 
que anaven i venien acompanyats de bandes de cornetes 
i tambors, i preguntant, m’adoní que anaven a les pre-
sentacions, jo amb cara de pòquer seguia pels carrers del 
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barri a les comissions, darrere dels tambors per a la feli-
citat del meu fill que anava al seu carret colpejant sense 
pietat el seu... i arribà març, i el fontaner, que també era 
veí, em va advertir:
—Prompte vindran les mascletaes en la plaça de l’Ajun-
tament, l’avisaré.— i així ho va fer i ens plantarem un 
extremeny, una cubana i un asturianet davant de NOEL 
i quan la terra començà a tremolar i els vidres a tentine-
jar, el nostre fill s’abraçà a son pare i jo creia que el món 
s’acabava, però que era una sensació tremendament 
impactant, quedí al·lucinada i m’enamorí d’eixe so que fa 
vibrar el més íntim del nostre ser.......... la mascletà.

Llavors comprí EL TURISTA FALLERO de l’any i em 
disposí a conéixer tot allò que dia, i a vore totes les Fa-
lles que ressenyava, la seua classificació, els actes, els 
horaris, i em llancí als carrers de València espentant el 
cotxet del meu fill amb el seu tambor i un bon sortit de 
termos de llet, sucs i rosquilletes per a «viure les meues 
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primeres Falles» allà per l’any 1980 (per a molts la Pre-
història), quasi muic de cansament, vaig vore i llegir tot 
el que dien de les 108 falles que em tinguí temps a vore 
durant els dies de les festes, i les vaig recórrer durant 
els dies que estigueren plantades, em perdí literalment 
pel barri del Carmen i em destrossí un parell de sabati-
lles de deport, però m’encantà l’experiència, i mai oblida-
ré la meua primera mascletà, per cert no m’adoní de res 
de la Cavalcada del Ninot, però ho passarem molt bé..., 
estiguérem en tots els actes, que ens donà temps, i no 
ens perdérem la Cavalcada del Regne, ni els castells que 
abans eren en la PLAÇA DE L’AJUNTAMENT sense límit 
de pólvora, una barbaritat!!!!

Passà el temps, i tinguérem altre fill, resultà ser 
una xiqueta i jo ja estava bojament perduda per les 
festes, aixina que amb quaranta dies anàrem amb 
ella a vore la CREMÀ de la falla de l’Ajuntament, als 
meus pares que vingueren des de Puerto Rico al 
naixement, quasi els dona un atac i demanaven a 
tot el món que no s’amuntonaren que hi havia una 
xiqueta de quaranta dies en el carret, la nostra filla 
no s’adonà de res i va dormir plàcidament durant 
tota la cremà i el castell, així que des de llavors 
ambdós menuts anaren amb nosaltres a tot allò 
que d’alguna manera havia de vore amb les Falles.



No coneixíem  a quasi ningú, tampoc teníem família a 
prop, així que havíem que fer alguna cosa per a integrar 
als nostres fills en el seu entorn, i allí propet teníem la 
solució, un dia cridaren a la porta uns fallers i ens di-
gueren que venien a l’APUNTÀ, «què?», i ens explicaren 
que s’apuntaven  a la falla els veïns per a ser «fallers» i 
que els xiquets podien anar al casal i jugar amb altres 
xiquets del barri, «IDEAL», PENSAREM SON PARE I JO, 
una porta oberta al barri, i a les FESTES, i aixina fon la 
nostra entrada en les Falles, com pares de fallerets que 
eixien preciosos en els passacarrers, tots de la mà del Sr. 
Fernández, i que recorrien els carrers de València amb 
les flors per a la Verge. 

El temps va transcórrer imparable, i el nostre fill 
se n’anà a viure a Alemanya i des d’allí enyora 
les Falles, i en els dies de les festes fan bunyols de 
carabassa i paella i intenten vore les mascletaes de 
la plaça de l’Ajuntament pel canal internacional, i 
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la nostra filla seguix participant, i de quina manera 
en les Falles del barri, ha sigut Fallera Major de la 
seua Falla i nosaltres l’acompanyarem lluint el tra-
ge regional, una experiència única. Allí té als seus 
amics i ha aconseguit que el seu marit i els seus 
fills siguen fallers. 

I ara ja no som pares de fallers, sinó que ens hem apun-
tat i tenim en el casal un espai d’encontre i al que ens 
hem sumat per a estar amb els nostres veïns i amics i 
jugar amb els nostres net i col·laborar amb aquells que 
un dia ens ajudaren a integrar-nos en el barri de Patraix, 
d’una ciutat d’Espanya a la que diuen València, on n’hi 
ha un grup d’amics reunís en la Falla Plaça de Jesús, i 
on a pesar que continue sense entendre ni una paraula 
del valencià escrit, i que el meu marit continua parlant 
més castúo que valencià, sempre tenen una paraula 
d’afecte quan ens veuen i una afectuosa salutació quan 
ens reunim.

Gràcies a tots..........   



Inma.

A.C. Falla Plaça de Jesús

zxcvb



Jo vaig començar a anar a la falla perquè la meua ger-
mana apuntà a Yolanda, llavors, la tia caldosa anava a 
vore a la xiqueta en tots els actes en els quals es vestia i 
eixes coses.

Després s’apuntà ma germana, i bé, jo estava pas-
sant una època i tal,  un poc pluf, i ma germana 
començà, vine-te’n que allí n’hi ha gent molt maja..., 
i comencí a anar un poc més a la falla per ella, per-
què m’insistia i més. I clar, per descomptat, acabí en 
les festes, i ja coneixia més a la penya i tal.

I si no recorde mal, crec que fon en una festa de Ha-
lloween, que estàvem allí, «dándolo todo» i la gent «puix 
t’has d’apuntar...», «Inma ha d’apuntar-se de fallera...», i jo 
«que no m’apunte, que jo no m’apunte...». 

I ma germana de sobte botà i va dir, «Inma fallera, en-
guany li ho pague jo». I tot el món allí, «Bé!!! Ja és falle-
ra!!!».

I a mi, em pegà per dir, alçant la mà saludant com 
si fora una reina: «soc falleraaaa, soc falleraaaa...», i 
així em vaig passar tota la nit.

I res, al final, m’apuntà ma germana, he de dir que va 
complir, i em pagà tot l’any. Al següent vaig dir, «jo d’ací 
no m’esborre», i ahí vaig continuar...
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Pilar.
A.C. Falla Plaça de Jesús

qwert



Coneguí a FPJ quan apuntí a la meua filla a la falla que 
em tocava pter direcció i ha sigut la millor decisió que he 
pres. En el primer berenar d’infantils em trobí amb una 
companya d’estudis, Amparo Belda.

A l’any següent, 2002, m’apuntí junt amb tres ma-
res, també separades com jo, que no podíem anar 
a les juntes sense les nostres filles, però en eixe 
moment FPJ crec, que començà a obrir (sense sa-
ber-ho) una nova etapa i les mares i pares podíem 
portar a les nostres filles a les juntes. Només crec 
que fon el principi de molt. 
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Juanlu.

A.C. Falla Plaça de Jesús

poiuy



Jo mai he sigut molt faller i quan coneguí a Bego i Paz... 
m’apuntí a la falla, ja que a l’any següent anaven a ser 
Falleres Majors... i la veritat és que no me’n penedisc de 
res.

L’acollida fon impressionant, i hui en dia, és una de 
les coses que més il·lusió m’han fet.

Com anècdota, encara recorde la cara de Yeyi quan 
em va vore aparéixer... «Tu que fas ací?»... ens co-
neixíem d’haver fet acampades junt amb els Scouts.

Per últim, he de dir que estic molt orgullós d’esta falla.  
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Neus.

A.C. Falla Plaça de Jesús

asdfg



Si faig la vista enrere fa 24 anys que va començar la 
meua aventura fallera, i just ací a la Plaça Jesús. Una 
aventura que començava de la mà d’unes persones i que 
continuava amb moltes més al meu voltant.

Aquelles falles del 98 van ser les meues primeres, 
unes falles que recorde amb fotografies que cada 
vegada que mire em fan sentir d’allà on soc i em 
fan saber que el meu ADN sempre ha tingut el codi 
FPJ. Una segona família amb la qual he passat, pas-
se i passaré molts bons moments i a la qual amb el 
pas del temps hem anat sumant gent del nostre en-
torn creant eixa gran unió que caracteritza a FPJ.
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Si pense en el meu recorregut faller, pense en les pri-
meres vegades que em vaig vestir, en els playbacks, en 
quant varem sumar a ma germana a esta història fallera 
(encara que estiguera tot el dia agafada a les cames de 
ma mare cridant), en les nits de plantà, les despertaes, 
les nostres cançons, els amics, els dos anys de fallera 
major..., un fum de records que sempre quedaran al meu 
cor.

No obstant, eixa sensació de pertinença a un lloc 
es va perdre per un moment a començaments de 
2020, venia d’un any replet d’il·lusió i de somnis 
complits, el meu any de fallera major, i com totes 
les meues antecessores esperava la segona il·lusió, 
el fet de tornar a la meua comissió i també poder 
ser part d’una altra família que creàvem algunes de 
les meues companyes de somni, això es va enfos-
quir amb la pandèmia i és una cosa que hem per-
dut i que no sabem si recuperarem, la distància va 
fer mal i junt a ella es va sumar la meua professió.
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Hui dia tinc el sentiment dividit, fallera i comunica-
dora, i ja sabeu que això a València vol dir que eixa 
temporada fallera la passes fora de la teua casa, el 
casal. No vaig poder tornar a una normalitat fallera 
ni podré este març, però espere seguir sentint eixe 
sentiment tan fort que fa que m’escape càmera en 
mà per a poder aplegar encara que sols siga un se-
gon a la meua comissió.
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Nieves.
A.C. Falla Plaça de Jesús

ñlkjh



Qui m’anava a dir a mi, la que dia que mai s’apuntaria a 
una falla, que:

- FPJ és la meua segona família.
- El casal la meua segona casa. 
- I que a les persones que componen la Comissió les 
trobe a faltar quan passa temps i no les veig.

Estic molt orgullosa de formar part i de viure la 
constant evolució de FPJ.
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Paula.

A.C. Falla Plaça de Jesús

zxcvb



Després de deneu anys sent jesusiana, no em queda cap 
sentiment viscut per descriure. Cada any, recorde la per-
sona tan afortunada que soc, quan mos pares (President 
i Primera Dama) van decidir apuntar-me a la falla i en-
dinsar-me dins d’aquella xicoteta família que fins hui en 
dia no ha fet més que regalar-me moments inoblidables.

També recorde perfectament que, de menuda; el 
que menys m’agradava de les falles, era vestir-me i 
posar-me els monyos de fallera. Fins que vaig deci-
dir ser Fallera Major Infantil ja fa nou anys, i va ser 
la corda que va tirar de mi, i em va apropar més (si 
es podia) al món de les falles i sobretot, a la meua 
falla. 

Ara, des de ja fa uns poquets anys, porte el càrrec 
de delegació d’infantils, ja que sempre he cuidat de 
tots els menuts i puc fer que fruïsquen i se senten 
com en casa. Tal com jo em sentia quan era com 
ells.

Este any, i tots els que m’esperen per davant, espere se-
guir creixent rodejada de la gent amb la qual m’he criat. 
La gent a la qual puc anomenar “la meua segona família” 
i que espere no perdre mai.
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Juanjo.
A.C. Falla Plaça de Jesús

qwert



Coneguí la falla —a banda del que ja coneixia per 
damunt com a malalt de la Festa— per les activitats 
i per acostar-me a vore les falles, en un punt dife-
renciador, que es plantaven. Després, en la distàn-
cia curta, per Tono i Amparo, i al final em captivà la 
idiosincràsia FPJ, i les persones que la feien possi-
ble.

El primer dia, ja de faller, em feren omplir un pitxer de 
cervesa amb el tirador, fon un desastre... Des de llavors, 
no parareu de donar-me faena, que jo agafava en molt 
de gust, i certa por a no fer-ho bé. M’heu deixat fer tot 
el que he volgut en els llibrets, les falles, i també expres-
sant-me en total llibertat en els meus escrits. I vos he 
corregit, com un Sheldon qualsevol, cada vegada que he 
sentit dir monument, muñecos o muntar.
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Eixos escrits m’han permés guanyar alguna menció i 
algun premi, fer-ho en nom de la Comissió, vos assegu-
re que és de les sensacions més intenses que he pogut 
sentir com a faller. El fet de poder ser una de les cares 
reconeixibles de FPJ al món faller, és un orgull i una 
responsabilitat, per tindre sempre el dubte de si estic o 
no a l’alçada del pes històric de la Comissió, pes que con-
centra un llegat que va apropant-se a cent anys, i que és 
complicat transmetre com cal a les generacions vivents. 

Jo ho intente en Joan i Pau, que en un any tan es-
pecial com este 2022 lluïxen com a representants 
de tota la Comissió, i en especial dels més menuts i 
menudes.

FALLA PLAÇA DE JESÚS1172



FALLA PLAÇA JESÚS 1173

Tots ells, són el futur de la Falla i de la Festa, i hem de 
ser capaços de fer que la valoren, respecten i vulguen 
com les arrels tradicionals mereixen, sense oblidar —
més bé al contrari— l’evolució continua que promovem 
i vivim cada exercici. Eixir de la norma, ser diferents, 
atrevits, solidaris, trencadors, contestataris i valents són 
condicions vàlides per a la Festa i la vida en general, i en 
FPJ sabem molt bé com combinar-les amb la importàn-
cia de la Cultura festiva i tradicional que representen les 
Falles.

Jo, mirant a eixos xiquets i xiquetes que componen 
la Comissió Infantil, i que són el futur no puc evitar 
tornar a sentir-me com un d’ells, en cada nit de la 
plantà, quan els projectes que tant de temps prepa-
rem prenen vida, o en les presentacions de llibrets, 
les paelles, i en cadascun dels actes que progra-
mem, i en cada cerimònia del foc prèvia a la cre-
mà, per tornar a començar el cicle festívol. Mentre 
siguem capaços de no perdre eixa visió il·lusionada 
serem capaços de tot.



Inma.
A.C. Falla Plaça de Jesús

poiuy



Que com que som fallers a ma casa? Em pregunta 
Juanjo amb un somriure que intuïsc...

Bé, vos vaig a contar un xicotet conte:

Vet aquí que una vegada, hi havia una família d´Ernes-
tos i Immas que vivien tranquil·lament a sa casa. Un 
dia qualsevol, es van assabentar que aplegava una secta 
nova a viure just baix seu, es deien “Els Jesusianos”. Ella 
i ell tenien por, perquè no els coneixien de res i sentien 
que poden pertorbar la seua estimada pau mental.

Els dies van passar i veien com moltes vegades celebra-
ven, sempre, sempre celebrant. Ernesto i la seua dona 
tenien curiositat per saber que passava a eixe lloc, i un 
dia mirant pel pany de la porta amb curiositat, es van 
assabentar, que a vegades, celebraven coses, però altres 
simplement celebràvem la vida i el foc. Els va embala-
dir tant el sentir que van obrir la porta i es van quedar. 
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Catacric, catacrac, este conte s’ha acabat i van ser tots i 
totes feliços i van menjar molts roscos d’anissos.
 

Això és simplement un conte simbòlic de com vam 
acabar sent fallers en la meua família, però les 
raons vertaderes han sigut una barreja de moltes 
coses: la primera reunió de veïns amb Toni i Ampa-
ro, els divendres saludant al meu portal, ma mare 
que sempre va voler ser fallera i no va poder ser-ho, 
i quedar-nos embarassats de la nostra primera filla 
i desitjar que formara part d’això abans de néixer 
(això i que per casualitat, al meu home li agrada 
molt la festa i el «cremaet»).
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Van ser moltes coses les que van contar per apun-
tar-mos i provar, però moltes més les que fan que 
encara estem. Els primers anys ens costava baixar 
molt, perquè ens feia una miqueta de vergonya, vos 
confesse anecdòticament, que Edu i jo ens tornà-
vem per agafar la nostra filla i parapetar-mos amb 
ella, però ara per ara, no sabem què faríem sense 
baixar unes falles qualsevol, bé sí que ho sé, fugi-
ríem del barri a març per a no patir.

Així en anades i tornades, ja van vuit anys de fallers, 
uns anys millor que altres, però cada any millor que 
l’anterior perquè per a nosaltres la falla és un còctel 
emocional de vivències: és una xarrada a un banc amb 
fred i calor; olor de pólvora embriagador que fa que tan-
ques els ulls; cadires de plàstic incòmodament còmodes 
i a vegades tristament buides; abraçades infinites amb 
distància de seguretat o millor sense distància; globotaes 
des de casa o al carrer; xiquets i xiquetes plens de brutí-
cia llavant-se mans; confessions i posades al dia davant 
d’un café, paelles amb els de sempre i amb els d’ara; ben-
vingudes i comiats; esmorzars (al Jesús, al casal, al ca-
rrer i on siga); clarions i dibuixos en terra; el meravellós 
airet de falles que ondeja les banderes al nostre carrer; 
tratges de mil colors; bombetes i despertaes, torns, escu-
rar, creuar i creuar el carrer mil vegades; dinar i sopars 
intergeneracionals amb amics i amigues; formar part i 
vot; disfresses pensades fa una estoneta; treball en equip; 



dolor de peus fent bots i música en directe en un bus; 
tirants o polar; setembre o març; no dormir per a no pe-
dres res; pseudollonganisses; música i ball en una disco 
mòbil; juntes i ajuntar-se; els bunyols d’or i els absents 
a l’operació corpinyo; un crit darrere un altre de visca 
la fallera major, el presi i la primera dama!; lliga al fut-
bolí; frases del tipus: són falles, i esta setmana no pense 
pensar... i com no, també llàgrimes, a vegades llàgrimes 
pel que és, el que va ser i pel que serà. Sé que són moltes 
coses i de segur m’oblide de moltes, d’altres també roïns, 
però d´eixes no me’n recorde perquè en estos anys m’he 
ensenyat que ser faller@ és fer foc (no fugir) i tornar a 
començar. 
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Al cap i a la fi, la falla és flama, festa i amics i ami-
gues, estar amb una família, que et coneix, i que 
amb els nostres més i menys, ens estimem igual-
ment i sempre ens alegrem de tornar-nos a vore.

Em quede amb l’altre dia que Miquel l´explicava en 
el col.le a un amic que li va preguntar: Però Miquel, 
què és això de la falla? I li diu amb expressió de 
dubte: “no sé, es un casal lleno de tios y primos que 
no son ni tios, ni primos”. I jo afegisc amb parau-
les de les meues filles: ser faller@ mami, està molt 
guai!



Yeyi.

A.C. Falla Plaça de Jesús

asdfg



“Perquè s’integren al barri”, amb esta premissa, els meus 
pares ens van apuntar al meu germà i a mi a la falla.
El meu germà no es va quedar, no tot el món és igual.
Jo baixava a tots els actes, em vestia de fallera, gaudia… 
Però va arribar l’època difícil: eixa què eres ni infantil, ni 
major, eixa en que molts deixen la falla… Jo vaig sentir 
la necessitat de viure les falles de forma diferent.
Així i tot, sempre vaig dir que si tornava a ser fallera, no 
seria a altra falla. I així va ser: tres anys més tard, una 
gran amiga, em convidava a tornar. Ella anava a ser la 
fallera major i em demanava tornar i viure-ho juntes.

Vaig tornar a formar part de FPJ, però era diferent: 
ja no era decisió dels meus pares, ara era MEUA.

Quan van acabar eixes falles, em feien mal els moflos de 
riure. Estava clar que no era temporal: havia tornat per 
quedar-me

Van arribar les festes, van aparéixer els amics. Vam 
viure moltes aventures, anècdotes i mil experièn-
cies (divertides, memorables, irrepetibles).
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La falla es va convertir en imprescindible i els fallers en 
família.

La falla va estar als moments bons, i als no tan bons… 
La falla va estar quan arribaren els moments roïns. Va 
estar amb amics, amb activitats, amb faena, coses a fer 
per mantindre el cap ocupat i responsabilitats per aju-
dar-me a créixer… Per això està la família, ¿no?

La falla va estar per mi i per això sempre estic jo 
per ella. Sempre dic en altres grups d’amics: “No 
fiqueu la quedada eixe dia, que tinc falla…, no em 
feu escollir” Per això a casa ja saben, que si hi ha 
falla…

Per això, el primer que vam fer amb els xiquets va ser 
apuntar-los…, perquè s’integren.
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Rosa.

A.C. Falla Plaça de Jesús

ñlkjh



L’Epigenètica es defineix com el canvi de l’expressió 
genètica en funció de factors externs o ambientals i no 
són mutacions heretades.

Quan entres a formar part de FPJ ocorre alguna 
cosa així. Et canvia la manera de vore i de viure 
les falles, però conservant l’empremta genètica 
inicial, conservant la tradició, però avançant per a 
adaptar-se i evolucionar. Com ho fan les neurones, 
generant noves xarxes sinàptiques quan aprenem 
alguna cosa nova. FPJ està en constant renovació, 
en constant sinapsi, en constant connexió i adap-
tació amb les circumstàncies que l’envolten i això 
transmet, almenys, a mi.
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Sempre m’he sentit emparada, com una més de la famí-
lia, encara que haja passat molt de temps sense baixar al 
casal o sense vore a ningú de la comissió. Sempre et te-
nen en compte, escolten les teues idees, t’animen a parti-
cipar en qualsevol cosa que s’estiga portant a terme. Tota 
ajuda és poca i més si tens una forma de fer les coses 
diferent o innovadora. Per això estic agraïda de formar 
part una xicoteta part de la història d’esta falla que com-
plex cinquanta anys (molt ben duts), perquè per a mi fa 
una dècada des que em van liar, des que em van conta-
giar les ganes de fer falla, de renovar-se i de créixer.
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Carmen.

A.C. Falla Plaça de Jesús

ñlkjh



El primer que he de dir-te és que la meua arribada a esta 
Falla és causal no casual, és purament familiar.

Començaré contant-te com vivia jo les Falles de xi-
coteta. Vivia en el carrer Santander en una finca on 
el balcó donava justament on plantaven la falla in-
fantil i un poc més avant la gran. A l’alçar-me cada 
matí eixia al balcó a vorer al meu ànec i com per 
art de màgia, un matí, el carrer s’omplia de nino-
tets, amb eixes caretes, tan graciosos i eixos colors, 
tan bonics. I la falla gran!!!

A mi m’omplia d’alegria, em feia tanta il·lusió com el dia 
de Reis. De fet, hui en dia per a mi seguix sent màgica. 
Bo seguix, la qüestió és que a mi em grillaven les Falles, 

m’agradava tot: mascletaes, passa carrers, llums, músi-
ca..., i allò que més volia era vestir-me de fallera, però a 
mos pares no els agradaven les falles de casal, els agra-
dava la festa des de fora.
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En este temps, mon tio, la meua cosina i algunes 
persones més donen naixement a esta falla. 

Jo devia ser molt fatigosa en casa durant la setmana 
fallera, tant és així, que ma mare i ma tia decidiren ves-
tir-me perquè isquera en l’Ofrena amb la Falla.

Encara me’n recorde d’açò, arribà el moment de penti-
nar-me i com ma mare no sabia, em pentinà la meua veï-
na Toni, que era perruquera. Com era un poc queixona, 
ma mare em digué:

—Si et queixes en pentinar-te, no podràs vestir-te 
de fallera.

Allí estava jo, assentada en una cadira amb un muntó 
de coixins perquè pogueren fer-me els monyos. I clar, 
davant tan gran amenaça no m’atrevia a dir «mu». Quan 
arribà l’hora de ficar-me la pinta em vaig encollir de 
muscles perquè allò va fer mal, però jo callada, no vaig 
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dir res de res. Acabarem de vestir-me i em portaren al 
Casal per a eixir en l’Ofrena. Bo, bo!!! Com la vaig fruir.
 

Ja de tornada, en casa, quan em llevaren tot, porta-
va una ferida en el cap, amb un regueret de sang. 
M’havien clavat un poc la pinta. Però a l’any se-
güent jo era fallera. 

Cada any quan arribaven les Falles jo feia la maleta i em 
traslladava a casa de mos tios.  

En estos anys, entre els que érem fallers i els que per-
tanyien a la Banda, formàvem una colla prou gran de 
nanos, ho passàvem genial. En esta època els infanti-
ls no podíem entrar al Casal quan els majors sopaven, 
estàvem tots al carrer amb els nostres entrepans, però 
la veritat és que tampoc ens importava molt. Amb 14-15 
anys les nits les passàvem jugant a amagar-se entre les 
casetes del Mercat, excepte la Nit de les Paelles, quan el 
carrer s’omplia de gent i de fum. Mon tio es passava la 
nit d’ací cap allà cobrant la inscripció!!! Era una nit de 
molt d’ambientet. 

D’esta època queden pocs que seguisquen sent fa-
llers, dels meus amics cap.



Durant un muntó d’anys em vaig vestir amb vestits 
que ja no li venien a la meua cosina M. Amparo. 
Per a vosaltres Amparo, i a la meua cosina Sagra, 
germana del meu cosí Francisco Manuel, per a vo-
saltres Manolo.

L’any que M. Amparo fon Fallera Major, mon pare es va 
quedar sense treball i quan acabaren les Falles, em doní 
de baixa per primera vegada.

Als díhuit anys comencí a treballar cuidant uns xi-
quets i m’apuntí de nou i amb el que vaig estalviar, 
em comprí el meu primer vestit, tot, adreç, sabates, 
llaços... Com treballava caps de setmana i vacacions, 
quan arribaven les Falles, passava els dies amb els 
xiquets i les nits al Casal, però açò no durà molt, 
perquè la mare dels meus xiquets els apuntà a la 
Falla i vaig aconseguir treballar i fruir de la falla al 
mateix temps.
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Encara quedaven part dels amics que vaig deixar en es-
borrar-me i també hi havia gent nova, fon quan coneguí 
a Ana. Començarem a ajuntar-nos amb el grup de Tono, 
Pepito, la meua cosina..., i vaig conéixer a Paco, el pare de 
Lucas que també era faller des de sempre, però no ens 
coneixíem.   

En 1992 vaig ser Fallera Major per primera vega-
da, ho vaig ser amb l’ajuda de la meua família: el 
meu germà em va regalar els dos vestits que vaig 
estrenar; mons pares m’ajudaren amb la costura 
i pagaren sopars, dinars, actes...; els meus tios els 
regals; la meua cosina i Pepe la diferència de la sala 
de la Presentació; Paco i la mare dels meus xiquets 
un adreç i els meus estalvis. Ana, com en esta oca-
sió em maquillà en tots els actes i estigué al meu 
costat. Abans les FFMM no teníem relació, no ens 
coneixíem. Ara és molt millor, sense esforç, fas un 
grup d’amigues noves. 

Eixe any anàrem com a Comissió al Show de Joan Mo-
león i també fon l’any dels concerts «famosos», l’any en 
el qual esta Falla quasi perd fins als fonaments. Sense 
entrar en detalls, he de dir que fon l’inici del meu nou 
allunyament de la Falla. Paguí la derrama quan s’hagué 
de fer, però Paco, que ja era el meu marit no ho va fer, 
per més d’una raó. La cosa és que, açò, afegit a una situa-
ció purament familiar, em portà a trobar-me en mig de la 
Falla, la família i el meu marit.



En 2005, la filla d’uns amics és la Fallera Major 
Infantil i com era el costum, la família podia con-
vidar a qui volguera al berenar de la Fallera Major 
Infantil, però Paco tenia prohibida l’entrada, total 
una situació de..., «caca». Jo estava embarassada i 
Lucas va decidir avançar-se moltíssim i finalment 
eixes Falles les passarem anant i venint a La Fe. I 
no vaig tornar a ficar un peu en la Falla fins al pri-
mer sopar de la meua cosina com a President, i en 
maig de 2007 em done de baixa novament. Estiguí 
molt de temps «tenint contacte zero» amb la Falla i 
els seus habitants, fins que a poc a poc, a través de 
Lucas, es produïx de nou l’apropament, la meua co-
sina se l’emportava a voltes, va a algun passacarrer, 
comencem a baixar a vore la cremà infantil, bo, 
eixes coses. Tot el món em preguntava per què no 
l’apuntava i jo dia «perquè no m’ho demana», i en 
2015 m’ho va demanar i el vaig apuntar. La meua 
intenció no era que fora President, però entre uns 
quants em van convéncer. 

FALLA PLAÇA DE JESÚS1194



FALLA PLAÇA JESÚS 1195

La Falla que trobí no es pareixia a la que vaig deixar 
quan nasqué Lucas. N’hi havia molta gent nova, projec-
tes nous, formes de fer paregudes... Comencí a tindre no-
vament contacte, baixí a alguns sopars, dinars..., algunes 
coses com a mamà de President Infantil i altres no. I em 
torní a apuntar. 

Després apareix la mort en la meua família i em 
dona la locura de ser de nou Fallera Major, sense 
pensar-ho molt. Començarem a fer coses, a anar a 
actes, a tindre un no parar i un no pensar, cosa que 
em feia falta, fins al 8 de març de 2020, i amb açó 
tot s’acaba, uns dies més tard ens confinen. El resto 
ja ho conegueu. 

En estos dos anys de Fallera Major he tingut molta gent 
de la Falla prop, gent que a penes coneixia quan arribí es 
convertiren en amics.

La veritat és que ara tens un any per davant de no parar, 
es passa bé, molt millor que la primera vegada.



Em dona que açò no és el que demanes, no sé si val o 
no, o si es pot aprofitar, però crec que amb açò pots fer-
te a la idea del que són per a mi les Falles i esta Falla. 
He d’afegir que no podria ser d’altra falla, mai he pogut, 
sempre he tingut el meu cor en ella, he crescut i ha 
madurat ací, de forma intermitent, però sense arribar a 
tallar el cordó jamai. Què és per a mi la Falla? Puix crec 
que gran part de la meua vida.      
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A.C. Falla Plaça de Jesús
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Jo soc de números, així que vaig a oferir unes xifres. 
Quasi el 70% de ma vida he sigut fallera de FPJ, això 
traduït en anys són 36, que en mesos són 432, esta xifra 
ja comença a impressionar i són 1.872 setmanes, apro-
ximadament i això en dies... 13.104 dies. Si trac la mitja 
d’hores que he dedicat a la falla per setmana seran al 
voltant d’unes 10, tirant per baix i sense contar el mes 
de març i per descomptat la Setmana Fallera, que són 
24 hores al dia. Li he dedicat a esta falla, la meua falla, 
18.720 hores de ma vida.

El que tinc és passió i fervor per FPJ, com si fora 
un culte a alguna cosa sagrada. Jo li he entregat 
part de la meua vida, però ella m’ha donat la vida.

Sempre ho dic, la falla és ma casa, el meu refugi, ma 
«MARE». No puc deixar d’escriure la paraula vida... Ma 
vida haguera sigut tan distinta si FPJ no s’haguera creu-
at en el meu camí, però, no canvie ni un any, ni una set-
mana, ni un dia, ni una hora, ni un segon del temps que 
he viscut en FPJ. 

Soc qui soc per FPJ, la porte en la meua sang, és 
el meu ADN.



Begoña.
A.C. Falla Plaça de Jesús
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Ací vos deixe una humil aportació al llibret d’en-
guany de la meua falla, perquè la Falla Plaça de 
Jesús és part de l’historia de ma vida i de la meua 
família.

En la meua infància, sempre penjada del braç de ma ger-
mana M. Paz, una de les «Velles Glòries» d’esta falla.

En l’adolescència rodejada d’amigues com M. Ángeles 
Piquer, M. Carmen Llopis, Asun i M. José Casani…, fruint 
de la llibertat que els papàs ens donaven en Falles, per 
allò que en ser festes anava molta gent pel carrer a la nit 
i era menys perillós trasnuitar. D’esta època tinc records 
esborrables, però tinc per segur que fon en la maduresa 
quan vaig descobrir que sou la meua família.   

Després de la meua separació i soles amb una xiqueta de 
tres anys i després de perdre contacte durant sis o set, 
vaig sentir una sensació tan bonica a l’entrar al Casal..., 
fon com tornar a casa. Em vaig sentir acompanyada i 
volguda des de el primer minut. 

La Falla és la meua vàlvula d’escapament per eixir 
de la monotonia, un refugi on sempre trobe a algú 
amb qui compartir, siga quina siga la condició o 
ideologia. M’heu ensenyat tant...
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En 2009 portí a la realitat un somni, acompanyar a la 
meua filla en la seua experiència com a Fallera Major In-
fantil i, va coincidir, que coneguí al meu company Juan 
Luis, qui no dubtà en unir-se a nosaltres. Fon un any 
especial..., el millor any que recorde.  

Ha passat molta gent per la Falla durant este temps 
i tots m’aportaren cultura, valors, llibertat, tradició, 
tolerància i respecte. Als que se n’anaren, quin bon 
sabor de boca em deixaren i als que seguiu tirant 
del carro, no canvieu mai, que al final del recorre-
gut mirant cap al nostre voltant, t’adones que val la 
pena.  
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Quan pense què significa FPJ per a mi la ment es queda 
en blanc. No significa res.

No significa res perquè forma part de mi. FPJ sim-
plement és.

És família, és casa, és il·lusió, és sentiment, és 
aprendre dels majors, és ensenyar als menuts, és 
treball, és discussió, és passió, és cansament, és con-
nexió, és el meu «tornar a casa per Nadal».

Per a mi FPJ és i sempre serà. 
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1973 - 2022
Falleres Majors i Presidents



1973 José Piquer Pérez/MªAmparo Valls Folch Jo-
séVte. Piquer Casani Dolores Brotons Gómez 1974 
MPaz Selvi Garayoa Mara Valero Puchades 1975 
Mavi Gimeno Chilet Cristina Ubeda Oltra 1976 Mª-
delCarmen Palomar Esteve Javier Piquer Casani 
Nuria Donderis Quiles1977 MªJosé Fernández Leo-
narte Agustín Casani Senent MªBelén Sánchez Pé-
rez 1978 Abelardo Marzal Esteve Pilar Belert Espi-
nosa MªÁngeles Piquer Casani 1979 Julia Moreno 
Chicote José Moncholí Berlanga MªCarmen LLopis 
Rodríguez 1980 MªJosé Gabaldon Coronado Mila-
gro Roig Lisart 1981 MªJosé Plá Navarro Begoña 
Selvi Garayoa 1982 MªDolores Moreno Cucarella 
Rosa Fina Bertolín 1983 Amparo Belda Merino En-
carna MªMoncholí Berlanga 1984 Amparo Argen-
te Álvarez Pedro César Bertolín Bernadés MªJosé 
Lourdes Casani Senent 1985 MªÁngeles Martín 
Santafé Natalia Moreno Picot 1986 Ana González 
Salinas José A.Miguel Martínez Sara Gimeno Higón 
1987 Maribel Llácer Sanchis JoséE. De Miguel Fer-
nández Raquel Montaña Gil 1988 Sara San Andrés 
Gimeno Francisco Rayas Tomás Marta Vian Gime-
no 1989 MªAssumpció Casani Senent Javier Miguel 
Martínez Lorena Cano García 1990 José Piquer Pé-
rez Cristina San Andrés Gimeno Rafael Rubio Micó 
Marta Cubells Micó 1991 María Vián Gimeno Jorge 
San Andrés Gimeno Rocio Vián Gimeno 1992 Car-
men Calabuig Merino David Rayas Tomás Laia Mar-
tí Moreno 1993 RosaMª Gimeno Ramón Antonio 
San Andrés Gimeno Bárbara García Aguilar 1994 
Mª del Carmen Clemente Notario Ignacio Camare-



na Ferrer Macarena Puentes Cano 1995 AnaMª Mo-
rant Gimeno Carla Cubells Micó 1996 MªAmparo 
Morant Gimeno Javier Camarena Ferrer María Pas-
tor Giner 1997 Ester Arroyo Díaz·Pavón Guillermo 
Arroyo Díaz·Pavón Mónica Berna Escamilla 1998 
Ramón López Baixauli MªÁngeles Aguilar Salcedo 
Empar Verdeguer Belda 1999 Amparo Tijeras Ibo-
rra Cristina Berna Escamilla 2000 José Piquer Pé-
rez Bárbara García Aguilar Sonia Seguí Clemente 
2001 Ana MªVillalba Layunta Alba Pozo Tendero 
2002 2003 Desiré Martín Espinilla Ricardo Gálvez 
Messeguer Patricia Alcaide Zafra 2004 Noelia Gál-
vez Messeguer Irene Zarco Alpuente 2005 Carmen 
Messeguer Carrasco 2006 Amparo Belda Merino 
MªAmparo Morant Gimeno AnaMª Morant Gime-
no Francisco Torres Álvarez Aurora Piquer García 
2007 Ana Blas García Neus Monmeneu Salavert 
2008 Yeyi Vicente Vilas Laura Soriano Díaz 2009 
Begoña Selvi Garayoa Paz Pitarch Selvi 2010 San-
dra García Lorente Tonet Martí Sanz 2011 Mont-
se Olmos Fusté Mario Selvi Torró Paz Pitarch Selvi 
2012 Amparo Belda Merino ·Toni Monmeneu Martí 
MªÁngeles Torró Moreno Carlos Pérez Romero Sara 
Piquer García 2013 Toni Monmeneu Martí Carmen 
Monmeneu Martí Eduar Victory Beníto Paula Mon-
meneu Salavert 2014 2015 Yolanda Campos Jura-
do Lucas Garcés Cándela Pérez Romero 2016 2017 
MªDolores Moreno Cucarella 2018 2019 Neus Mon-
meneu Salavert 2020 Carmen Calabuig Merino 
2021 Carmen Calabuig Merino 2022 Paz Pitarch 
Selvi Joan Medina Bello Pau Medina Bello 2023…







1973 - 2022
Artistes



1973 Felipe Guardiola Gilabert 1974 1975 Vicente 
Sancho Marqués 1976 Juan Salvador Gómez Ber-
nardo Pastor Cruz 1977 Daniel Guillot Pérez 1978 
La Comissió 1979 Alfredo García Tormo 1980 José 
López Castillo Francisco Ribes Calvet 1981 1982 
1983 Francisco Ribes Calvet 1984 José López Cas-
tillo 1985 Eduardo Guillem Alcover 1986 Evaristo 
Murciano Aparicio José Bartolomé Navarro 1987 
Santiago Rubio José Bartolomé Navarro Andrea 1988 
Vicente Giménez Sánchez José Bartolomé Navarro 
1989 José Giménez Baños José Bartolomé Navarro 
1990 JoséA. Henchei Antonio Llopis José Bartolomé 
Navarro 1991 JoséA. Henchei Antonio Llopis 1992 
JoséA. Henchei Antonio Llopis Francisco Real Pérez 
1993 Juanjo García López Francisco Real Pérez 1994 
1995 La Comissió Fco.Javier Martínez 1996 Alberto 
Ribera Mella 1997 Fco.Javier Real Pérez 1998 Fco.
Javier Real Pérez La Comissió 1999 José Bartolomé 
Navarro La Comissió 2000 2001 2002 2003 2004 
La Comissió 2005 La Comissió Alfredo Demets Vidal 
2006 José Antonio Santaeulalia Núñez Diego Pala-
cios Pérez 2007 Federico Felici Diego Palacios Pérez 
2008 Josep M. Martínez Izquierdo Diego Palacios Pé-
rez 2009 2010 2011 Andreu Girona González Diego 
Palacios Pérez 2012 Anna Ruiz Sospedra Giovanni 
Nardin Bastian Baltasar Bax 2013 Anna Ruiz Sospe-
dra Giovanni Nardin Alfredo Ruiz Ferrer Miguel H. 
2014 2015 Anna Ruiz Sospedra Javier i Jesús García 
Pérez 2016 José Lafarga Palomares Javier i Jesús 
García Pérez 2017 2018 Ramón Solaz Gil Javier i 
Jesús García Pérez 2019 2020 2021 2022 Javier i 
Jesús García Pérez 2023…
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Des de 1936 es planten falles en la plaça de Jesús. 
I des de 1973 ho fem els integrants de l’actual Co-
missió.

El cadafal d’enguany vol ser un reconeixement a tots 
aquells que d’una manera o un altra han contribuït, o 
continuem fent-ho, a fer Falla i Cultura de casal en estos 
últims cinquanta anys, sense oblidar el llegat dels que ho 
feren en l’anterior Comissió.

L’esperit d’eixe llegat, està en un continu constructe, 
donant forma a tots els aspectes relacionats en la Festa. 
Així des de la falla s’ha fet música, teatre, cavalcades, 
activitats solidàries i com no, tots aquells actes que solen 
conformar el calendari festívol faller, passa carrers, plan-
tà, presentació, ofrena, llibret o cremà.

L’esperit va creixent dia a dia amb la incorporació 
de tots i cadascun dels que s’han acostat a la Co-
missió, bé com a fallers o falleres, col·laboradors al 
llibret, artistes fallers, components de les bandes de 
música, veïns i veïnes, amics i amigues o seguidors 
dels nostres projectes.

FPJA.C. FALLA PLAÇA JESÚS
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Conta una llegenda oriental que totes les persones estem 
unides per un fil de color roig a totes les altres persones 
en les quals estem destinades a coincidir al llarg de la 
vida. Parla de relacions familiars, amoroses, d’amistat i 
jo afegiria que també de relacions falleres, que acaben 
convertint-se en familiars.

Eixe fil mai es trenca ni es desfà. Per molt de temps 
que passe, molt gran que siga la distància, ni per 
com de dures que siguen les circumstàncies. I jo 
afegiria que tampoc es trenca quan algú deixa d’es-
tar entre nosaltres, ja que el record sempre fa que 
les persones continuen presents en les nostres 
vides.

Les persones segons la llegenda, sembla que estem 
unides pel dit xicotet de la mà, ja que l’arteriola que 
l’irriga està directament connectada al cor. Un cor 
que quan estem en la nostra gent batega alhora 
davant de sentiments, vivències o estímuls que ens 
fan sentir totes eixes realitats com un sol cor.

I ens preguntem, això com potser? Per què una cançó, 
un aroma, un soroll o una situació ens provoquen els 
mateixos sentiments? Per què sentir El Fallero o Ale-
gria, olorar pólvora, escoltar com esclata un masclet o 
viure una plantà o una cremà, ens fan emocionar a tots 
aquells que portem les Falles dins? Per què?



Pot ser perquè ho portem més a dins que en la pell, els 
budells o el cor. Ho sentim aixina tots perquè ho portem 
al nostre ADN. Perquè forma part de la nostra memòria 
genètica, i així formem part de tot eixe cúmul de vivèn-
cies que són les Falles. Perquè tots, els que estigueren, 
els que estem i els que vindran formem un col·lectiu, un 
sol cor, un sol ser. Ramificat en les personalitats de ca-
dascun, on tots compartim el mateix ADN.

Estar en este grup social fa que l’ADN que cada un 
dels i les components haja mutat. I això fa que ens 
agrade viure la Festa Fallera d’una manera dife-
rent, que ens agrade el teatre, la pólvora, les falles 
diferents, compromeses, en un missatge que colpe-
ja la consciència del públic, i crear al voltant d’eixes 
falles activitats culturals i solidàries. També vivim 
la cremà d’una manera molt especial, com un ritual 
igni al compàs de la música.  

Tot això és allò que te fan vore els homes i dones, joves i 
vells, grans i menuts que formen esta Comissió a l’arri-
bar nou ací, que  formar part té canvia per dins, té fa 
un faller i una persona diferent, te canvia l’ADN i d’una 
seqüència normal en les bases nitrogenades A,T,C, i G, 
passem a una doble hèlice només tres lletres, FPJ. I des 
d’eixe moment, eres un vector que transmet la càrrega 
genètica FJP a aquells que arriben darrere de tu.

FALLA PLAÇA JESÚS 1225



Tots i totes passen a formar part, del tot. Tots i totes 
comencen a viure la Festa a la manera que ho fem a la 
Comissió. Totes i tots, canvien la seua visió del cadafal, 
dels llibrets i de la vida fallera en general.
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En Toni Monmeneu n’és president:
uns amics li acostaren el verí
i es va enredrar amb el cabdell de fils,
mostrant el bon conreu d’on naix consens.

És sabut que ningú naix ensenyat
i a un dels primers sopars s’hi presentà
molt mudat «de paisà», no de faller,
i encara li ho recorden hui, burletes.

Mans i mànegues per organitzar
que poden patinar algun moment
si confon pimentó dolç amb picant,
i ni es pot enutjar menjant paelles...

Ara, deu ser per mans de bon mecànic
atent a l’entrellat dins dels motors,
perquè ell sap com trobar la tecla i l’oli
que ajuda a fer caliu en caminar.

Així s’ha fet voler tant i escoltar,
deixant a tots parlar i compartir
projecte de treball, conjunt del viure
d’on no el deixen marxar, tan aclamat.
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FPJTONI, PRESIDENT



A l’any i mig, quan quasi començava
ella el seu caminar, passacarrer 
del veïnat faller, i la mà alegre
que ja mai ha volgut abandonar.

Perquè Paz té un amor perseverant
pel casal, a pesar d’impediments
que sempre ha superat somriure al vent:
vol viure barri, festa i amistat.

De la seua família fallera
li va caure un bateig adolescent,
el simpàtic malnom d’«empaznadilla»,
per eixe temps que tots passem als llimbs...

Paz sap que tots volem viure integrats
i cada dia ajuda a qui li cal,
quan atén, també aprén amb cura i pràctica
de les experiències vitals.

En traure el nou carnet tingué l’opció
de preferir l’honor o estrenar cotxe...
I no en tingué cap dubte, açò vol
amb sa iaia i amb tu, mà amb passió.
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FPJPAZ, FALLERA MAJOR



Trobarem entre germans
tot d’exemples instructius:
des dels fundadors romans
als bastons del Paradís.

Però ací fan «bessonà» 
en els càrrecs infantils,
ben agarrats de la mà
per pujar i obrir camí.

Pau i Joan a l’aguait
del que puguen ajudar,
a la falla, al casal
i als menuts que no ho són tant...

Als ulls de cada infant, temps és etern
mentre el món apareix amb traç fugaç,
i és enmig de tot este moviment
quan cada fantasia pren la carn.

Imparables com el cos creixen reptes
però entre els braons que alcen novetats
va la brisa sensible original,
i aquell brill de la mirada es manté
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FPJJOAN I PAU
CAPDAVANTERS INFANTILS



com rierol brollant les primaveres
per alfarrassar amb frescor d’ullal
els horitzons que els temps oferiran...
Fer colla amb Joan com a president,

ell il·lusionat als onze anys
d’aportar l’energia enguany i flama
per a sempre més dur-la al cor penjada,
el sentit més profund de ser junts falla.

Llavor certa, saó i profit futur,
la llum d’experiència artesana
filtrarà amb millor color els seus ulls,
Joan llaura ara els bons records amb les mans.

Pau és observadora i ben desperta,
i per això dubtava d’assolir
tan gran protagonisme entre fallers
però ara tasta el goig major, alegre

de traure tot el suc al seu casal,
representar en la festa als xiquets,
aplegar l’estoreta al cadafal
reviscolant la colla dels fusters.
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Desgastarà sabates al regnat,
com quan obri natura entre muntanyes,
semblarà una aventura destacada
entre els contes que amb goig sol escoltar.

Joan i Pau, fadrins i carinyosos:
ella patinarà tan presumida,
ell atent a les «mates» i al futbol,
els agrada el dibuix, també llegir.

No hi ha honra més gran que ser bandera
del regne de faena comunal,
assumir junts l’impuls, la mà planera,
amb l’orgull d’amistat omplir la plaça.

Perquè el joc fa la vida com la festa
aporta més color a la represa,
pas a passet integrant-hi els delers:
tots dos ben a l’aguait de descobertes.
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FPJUNA PLAÇA, UNA FALLA I UNA GENT: 50 
ANYS I MILANTA HISTÒRIES



Escolteu què vinc a dir,
apleguem-nos en un rogle
que la història que vos porte
no ha passat com un bufit.

A prop d’un antic convent
i a l’eixida del camí
ral, creixien cases vives,
trenaven mercat i gents.

L’allau de poble en València 
feu de Jesús nou districte
d’aquell cap i casal, vell,
dels eixamplaments civils.

Temps era temps, quan floria
l’entaulat podrit del règim
i permetia albirar
esperances populars,

el veïnat de la plaça
reprengué el goig compartit,
la perseverant tasca
de sembrar de fita a fita.
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FPJL’ORIGEN



Com tots els temps són incerts,
ja Ulisses s’ho va ensenyar
pegant bacs tornant de Troia,
i a la ciutat popular

uns i altres correguem
darrere el pa de demà,
el gust d’amor i el recer
on criar bona xicalla.

Jo mateix nasquí en l’any
dos per damunt del setanta,
com al mercat de Jesús
del tràfec anhels festius.

Soci encara, Pep Piquer,
isqué primer president
de l’aplec reunit de nit
en el forn de Casaní.

I en aquella primavera
la Junta Central donava
el vistiplau benentés
per la propera «plantà».
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La comissió d’entrada
rebé la nomenclatura
dels carrers municipals
alguns anys, tampoc un fum.

Però els de plaça Jesús
venien a perdurar,
perquè abans sense arrelar
intents hi han sorgit un munt:

tradició a l’ambient
des dels trenta, abans de guerra,
però la saó reclama
la constant mirada llarga.

Dels fundadors es mantenen
un bon grup original
que encara animen fervents:
María José Fernández,

Mari Paz Selvi i també
Ricardo Belda, fan tres,
bons fonaments del lligam
de tots estos cinquanta anys.
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El cau dels festers acull
companyonia triada
que posa fil a l’agulla
i fa drets els viaranys.

Una falla és més que flama,
més que música i coets,
és enrenou, germanor
de vida rescabalada...

I hui en dia encara hi són,
cada cicle renovellen
la primavera a redòs
de l’antic deler faller.
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Del mig centenar que són
gent de la comissió,
quan imaginen en colla
no se’ls fa agre cap esforç.

Xics i xiques amb afectes
com orígens, diferents,
grans i menuts que s’ensenyen
a fer comuns sos anhels.

Tenaços treballadors
amb valors fallers de barri
que viuen cada projecte
implicats sense xivarri.

Dia a dia i pas a pas
és com han fet camí llarg, 
l’entrellat és personal
abans que del cadafal.

De sembrar el bon conviure 
i alçar bon treball honrat,
brollen les complicitats
d’amistats especials.
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Fa tres anys que va faltar
però l’exemple i l’espenta
de la nostra Amparo Belda
sempre al casal romandrà.

Des del lloc de president
en un temps amb poques dones
fou valenta i exigent,
d’energies generoses.

Des del record i l’estima
encara ens nuga la via
amb tot el cor i les mans
dels fallers més veterans:

Pepe i Maria Dolores
que són els germans Moreno,
també Conxín Visiedo,
i altra Moreno, na Júlia.

Com a exemple són citats,
d’hàbits i fidelitat,
com de la festa fan llar
compartida i veïnal.
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Perquè esta comissió
és cistella ben trenada
amb diversitat d’esparts,
ben rica en cohesió.

L’assortiment de la terra
cert li dona carabasses
amb taronges que acompanyen
bledes, ràvens i la ruca...

Però no patiu de res
que eixe puntet d’amargor
sempre el curem amb l’humor:
riures fallers i burletes,

perquè ningú no sap mai
quin paper li toca en l’auca
i pensem per si és el torn
que els moniatos... fan dolç.

Si ho voleu tot explicat
amolleu la mà més lògica,
que és absurd manar al cor
d’obeir les claredats.

FALLA PLAÇA DE JESÚS1240

asdfg



Posem per cas quan fan via
a la porta dels Serrans
per a sentir la gran Crida:
en la Mercé redolant

acompleixen ritual,
riuen i a qui els vol mirar
sorprenen ben astorats...
Fallers que el món fan girar.

No ens encantem amb la broma,
són personal eixerit
que sargint vetes i fils
fan envolar cada història,

que ni amb duro ni amb pesseta,
de l’euro ni cal parlar-ne, 
ni un mai els n’ha sobrat.
I ara un succeït contem:

creieu que d’un mal estrall
tragueren profit veraç,
l’any que vedaren les traques
dins del futbol i en les grades.
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Per si no era prou desgràcia
el huitanta-huit fou l’any,
un cotxe que trontollava
s’encastà contra la falla

i asclà tot el monument:
«a fer la mà!», s’exclamaven...
L’assegurança vingué
«i encara sort», rebufaven,

que l’exercici arreglà...
Recordem esta aventura
entre les falles viscudes
durant els seus cinquanta anys.
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Conta Isop en una faula
com un vell cansat de dur
una garbera de llenya
convocà la Mort d’ajut...

Perquè tots volem més viure
per complicat que ho trobem. 
Segles després recomptem
fer de l’obligat, virtut.

Així la comissió
quan estrets de personal,
escurades les butxaques,
ompliren d’il·lusions

i palets el cadafal.
Si fora poca la fama
de tant d’enginy desfermat,
les flames d’aquella falla

per poc fan cendra el mercat.
Inaugurada centúria,
el dos mil dos capicua,
i un nou model a estrenar.
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La curiositat fa
la vida emocionant,
i és motor de les troballes
junt a la necessitat.

L’estil convencional
molt sovint s’ha enquistat,
perdent la gràcia, l’enginy,
que vol sàtira i més risc.

Una estètica actual
que parle com la gent d’ara,
repte artístic principal
és bastir la novetat.

Molts anys arrere també
sorprengué el seu monument:
un ocellet de paper.
Com un entreteniment

de figura feta a mà,
la feren gran i central,
atreviment on tornar
la novetat visual.
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Més tard durant els huitanta
l’enginy trobà moviment,
amb una rosa dels vents
d’entrellat articulat.

L’impuls del canvi de segle
els feu mudar el model,
que no depenga el projecte
dels retalls d’algun taller.

Toca molt d’arromangar-se
i calfar-se també el cap,
sovint els cal demostrar
que no s’han tornat tan gàbies.

Dos mil dotze fou un any
per a sempre recordar:
Anna Ruiz i G. Nardim
un embalum junts alçaren

amb el suport del casal,
«Espai Públic» n’era el nom,
i l’experiment feliç
primer premi innovador.
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No sempre el barri els entén
ni celebra novetats,
però el xarrar a peu pla
fa bona lliga amb la gent.

Maneres particulars
de descobrir amb el fer,
que els artesans del pensar
han de desbrossar el verd.

Reflexions, horitzons,
intercanvis de parers,
estímuls nets al rebost
que enraonar als carrers.

La crítica i el debat
els fa la falla i els rep,
que la llengua amunt i avall
sempre ha estat l’àmbit fester.
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Volen la lluna en un cove,
però no creuen l’engany
d’ínsules de Baratària,
sinó el sembrar horitzons

que la cultura ens prepara
si hi dediquem bon esforç,
idealistes lleials
com l’eixut manxec Quixot.

«No és bé que els hòmens honrats
siguen botxins d’altres hòmens»,
diu el cavaller estimat
al capítol vint-i-dos.

Per poc i mal agraïda
que vinga la llibertat,
ens cal per fer-nos de guia
la responsabilitat.

Llegiren com a homenatge
en el seu any quatre-cents,
l’obra magna de Cervantes,
que l’esperit alimenta.
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Això fou al dos mil cinc:
a Jesús té plaça i falla
bon personal que imagina
un món obert i plural.

Perquè els fa goig cavil·lar 
i a més a més tenen gràcia
per als escrits redactar
i també en interpretar.

Premis en fan testimoni
del teatre i l’apropòsit,
del contingut treballat
de tants llibrets exemplars.

Ara està més apagat
però el seu grup teatral,
creatiu i artesanal,
feren d’art bona petjada.

En els llibrets descabdellen
tots els fils argumentals
que llancen amb cada idea
i amb estudis els eixamplen
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d’amistats que hi ha l’abast...
Perquè la falla és debat,
històries populars
que afigen pebre, oli i sal,

a polèmiques reals
que sentim ara com ara,
quan s’hi parla en el carrer
va el ninot al monument.

Abans de Lo Rat Penat,
de la Generalitat,
i ara de Lletres Falleres,
guanyen reconeixements...

Tot i no ser-ne l’objecte
són impuls i se celebren,
que som d’alegre caràcter,
els nascuts valencians.

També volem fer esment
del Liberum Libri amable
que patí confinament
i és bandera i llibertat.
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És l’exemple més recent
dels que ara i adés han fet,
profitoses fantasies
que ens adoba el bon llegir.
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Ara quan m’acomiade
ben agraït per la vostra
obertura generosa
d’alé de vida en el barri,

el que es mira cara a cara
i el que s’aguanta les mans,
quan cal diu les veritats
amb la sorna de bregar.

Fan els xiquets i xiquetes
goig i contents tots els dies,
amb jocs i amb ensenyaments
pels carrers que els justifiquen.

Ni els fums ni els cotxes, redéu!,
ens deixen ataüllar
ni ens animen a tornar:
els jocs viscuts fan la deu.

De la falla fan seguida
reinventant els rituals
primaverals, compartits,
de riure als ulls i en els ànims...
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Cadascú dirà la seua
conforme veja passar
l’emotiva experiència
recollida entre els companys.

Hem fet relat que no és crònica,
un bon foc valencià,
tastaolletes del record
dels quefers més populars,

memòria sense arxiu,
que una veritat ens diu:
qui s’ajunta i persevera,
eixos sempre fan drecera.

Ho diu el lema veraç
d’en Nicolau Primitiu:
treballar i persistir,
i en acabant l’esperança.

Sou vosaltres, perles fines,
els qui marqueu el camí
mentre inventeu amb perícia
l’endemà ben compartit.
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Que la falla de Jesús
trobe els somriures futurs,
li acomode la temprança
i els èxits amb bona traça. 
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Fallera Major 2020

Paz
Pitarch
Selvi

Porta flama d’alegria
esta morena de raça

que representa la plaça
com una bona veïna.

Paz Pitarch és el seu nom,
amb el somriure proper

ens encomana el deler
i ens fa a tots mamprendre el vol.

La falla està ben pagada
de lluir-la de senyera,

és simpàtica i valenta,
bella dona i gran companya.





2022
Comissió



JOSE PIQUER PEREZ; RICARDO BELDA RIPOLL; J.RICARDO 
VERDEGUER TODO; MA.DOLORES MORENO CUQUERELLA; 
JOSE CUBELLS FERRER; JOSE VCTE. MORENO CUQUERE-
LLA; M.JOSE FERNANDEZ LEONARTE; EMPAR DEL NUVOLS 
VERDEGUER BELDA; PILAR JURADO TEJADA; M.ISABEL 
GARCIA MASCARELL; ANTONIO MONMENEU MARTI; NIE-
VES SALAVERT BROSETA; BEGOÑA SELVI GARAYOA; JOSE 
BRESO CABAÑAS; CARMEN CALABUIG MERINO; MILAGROS 
MERINO UTIEL; ANA MARIA VILLALBA LAYUNTA; MIREYA 
VICENTE VILAS; MARI PAZ SELVI GARAYOA; MIGUEL MUÑOZ 
GRIMAS; VICENTE CAMARENA RUBIO; VICENTE CAMARENA 
FERRER; FCO.MANUEL TORRES MERINO; ESTER ARROYO 
DIAZ-PAVON; ANA BLAS GARCIA; YOLANDA Mª CAMPOS JU-
RADO; INMACULADA JURADO TEJADA; NEUS MONMENEU 
SALAVERT; PAULA MONMENEU SALAVERT; SARA PIQUER 
GARCIA; PAZ PITARCH SELVI; CARMEN MONMENEU MARTI; 
LUCIA HIPOLITO CUBEDO; ISABEL MARTI PEREZ; AMPARO 
TIJERAS IBORRA; JOSÉ GANDIA FERRERO; CARLOS PEREZ 
ROMERO; CANDELA PEREZ ROMERO; JUAN LUIS GIL FOGUE; 
MIGUEL MUÑOZ SELVI; DAFNE GOMEZ ROYO; MATILDE RO-
MERO NAVARRO; SERGIO PEREZ PEDROS; ELENA DIAZ-PA-
VON QUESADA; JUAN JOSE MEDINA BONILLA; JULIO ANTO-
NIO SANCHEZ FERRANDIS; JOSE LUIS GONZALEZ ROMERO; 
MATIAS VICENTE MENDOZA; ESTRELLA VILAS LOREDO; 
ROSA PURA CALPE I FORTEA; VICENTE BAIXAULI CUBELLS; 
LUCAS GARCES CALABUIG; EDUARDO CATALA ERAUS; MA-
RIA INMACULADA MOLTO GOMEZ; Mª CONCEPCION VISIEDO 
LEAL; ROBERTO LUJAN VALOR; LUCIA MARTI PRATS; ROSA 
ROMEU MARTI; CRISTINA BADIA ROMEU; JOSEP MARI MAR-
TINEZ MARCO; INMACULADA CHAMORRO ROMERO; CLAU-
DIO NAVARRO RUBIO; CARLA SANZ ROMERO; MARIA JULIA 
MORENO CHICOTE; JOSE GASPAR BADIA DOMENECH; OSCAR 
RIDAURA MINGUET; SANDRA FORTUÑO GARCIA; PALOMA 
MARIN VIVANCO; JUAN JOSE PEINADO ALBALAT; IGNACIO 
FERNANDEZ DEL CASTILLO SANTISTEBAN; SILVIA FUERTES 
COMPAINS; MARIA DEL CARMEN FIGUERES CANTO; SONIA 
GALLEGO FENOLLAR; FRANCISCO ENRIQUE NAPOLITANO; 
OSCAR SUAREZ ROMERO; MARIA CANO TUDELA;
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2021 - 2022
Recompenses
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BUNYOL BRILLANTS

JUAN JOSE MEDINA BONILLA

BUNYOL D’OR

NEUS MONMENEU SALAVERT
MATIAS VICENTE MENDOZA
ESTRELLA VILAS LOREDO

BUNYOL D’ARGENT

JOSE GASPAR BADIA DOMENECH
CRISTINA BADIA ROMEU

CLAUDIO NAVARRO RUBIO
PAZ PITARCH SELVI

CARLA SANZ ROMERO

BUNYOL DE COURE 

IGNACIO FERNANDEZ DEL CASTILLO SANTIESTEBAN
SILVIA FUERTES COMPANY
LUCAS GARCES CALABUIG

FALLERS NOUS

VICENTE BAIXAULI CUBELLS
MARIA DEL CARMEN FIGUERES CANTO

SONIA GALLEGO FENOLLAR
FRANCISCO ENRIQUE NAPOLITANO

OSCAR SUAREZ ROMERO
MARIA CANO TUDELA

VICENTE CAMARENA RUBIO
SANDRA FORTUÑO GARCIA



Diumenge - 27/02/2022
- 14:00h - Dinar al casal i concentració per a anar a La 
Crida, acompanyant a la Fallera Major Paz.

Dissabte - 05/03/2022
- 11:00h - Replegà pels comerços del barri acompanyats 
per la Colla de tabal i dolçaina “Tio Vaina”.

Dissabte - 12/03/2022
- 21:00h - Sopar oferit a la comissió per la Fallera Major 
Paz, acompanyat de fi de festa.Al finalitzar s’imposaran 
les recompenses atorgades per Junta Central Fallera a la 
comissió.

Diumenge - 13/03/2022
- 07:30h - Macrodespertà Federació de Falles.
- 10:00h - Concentració al casal per la preparació del 
concurs de paelles.
- 11:00h - Concurs de paelles Falla Plaça de Jesús amb 
actuacions en directe.

2022

Programació
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Dimarts - 15/03/2022
- 20:00h - Presentació dels ninots de l’Agrupació de la 
demarcació.
- 22:00h - Sopar de la plantà per a la comissió.
- 24:00h - Plantà de la Falla “FPJ”.

Dimecres  - 16/03/2022
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 21:30h - Sopar oferit a la comissió pel president.
- 24:00h - Discomóvil.

Dijous  - 17/03/2020
- 09:00h - Concetració al casal per a replegar els premis 
atorgats per Junta Central Fallera a la comissió.
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 21:00h - Concentració al casal, per replegar a la Fallera 
Major Paz a la Mare de Deu dels Desamparats. Acompan-
yats per la banda de Massarojos.

Divendres - 18/03/2022
- 11:00h - Cercavila conjunta amb altres comissions veï-
nes.
- 14:00h - Mascletà conjunta amb la Falla Carcaixent a la 
seua demarcació.
- 15:00h - Dinar per a la comissió en la carpa.
- 22:00h - Sopar per a la comissió en la carpa.
- 24:00h - Concert en directe del Grup “Ñ”.
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Dissabte - 19/03/2020
- 08:00h - Despertà del dia de Sant Josep per a tota la 
demarcació.
- 10:30h - Concentració al casal per a assistir a la Santa 
Misa en la Parròquia de Santa María de Jesús, celebrada 
en honor al nostre Patró Sant Josep. A l’eixida de mis-
sa, cercavila per la demarcació acompanyats per la colla 
“Tio Vaina”.
- 14:00h - Mascletà conjunta amb la Falla Carcaixent a la 
nostra demarcació.
- 21:00h - Sopar de la cremà.
- 22:00h - Focs d’artifici.
- 21:30h - Cerimònia d’entrega del Foc i en seguidament 
Cremà de la Falla “FPJ”.
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COL·LABOREN
Bar Jesús............................................................................................
Pollastres Rosarín.........................................................................
L’essencia de la Terra..................................................................
Óptica Jesús......................................................................................
Carnes Ruma...................................................................................
Col·legi Hermes...............................................................................
Forn, Pastisseria Casani.............................................................
Pirotecnia Turís..............................................................................
Vicente Juan Benau.....................................................................
Automoviles Galindo....................................................................
Centro d’educació infantil Sacapuntas..............................
Bar Cafeteria El Llimoner.........................................................
Clínica Cubells.................................................................................
La casa de les flors........................................................................
Juana Castelló..................................................................................
Artesania Ortiz................................................................................
Consum................................................................................................
Pescateria Hermanos Muñoz..................................................
Fruites i verdures, Diego y Marivi.......................................
Sasteria i brodats Vercher.........................................................
Centralia Perruqueria.................................................................
Bar Mejillones..................................................................................
Agrupació de Falles Mercat de Jesús.................................
Arros la Fallera...............................................................................
Ofrena Indumentària Regional..............................................

1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
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Carnisseria El Valle.......................................................................
Agrupació de Falles I + E..........................................................
Tocados Mekele...............................................................................
Podología Patraix...........................................................................
Fisio Dietetic.....................................................................................
Joaquín Sorolla...............................................................................
Selvi artes gráficas........................................................................

1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
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Altra porció?
Vos esperem al llibret infantil.
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