




¡Queridos amigos!

Afrontamos un nuevo año fallero, como
siempre, con más ilusión y ganas que nunca!

Y es que no hay nada más que nos guste, que
se vayan aproximando los meses de febrero y
marzo, meses en los que el progresivo bullicio
de falleros en el casal, y de actos en los que
participamos, es síntoma inequívoco de que ya
estamos cerca de Fallas, y eso, además, se
respira en el ambiente, y nos marca una sonrisa
de entusiasmo que nos delata.

Desde la directiva, a cuyos componentes no
quiero dejar de agradecer su enorme esfuerzo
y dedicación, estamos trabajando para poder
ofreceros un año lleno de actos y actividades,
para que podamos emocionarnos con aquellos
que son más propiamente falleros, y para que
podamos disfrutar de aquellos más lúdicos.

Así que, acompañemos todos, en cada uno de
esos actos y actividades, a nuestros
representantes: Lydia, alegre y espontánea,
Laira, dulce e inocente, y Santi, puro nervio
pero responsable, serán los encargados, este
año, de representar a nuestra comisión, y de
dejar su nombre en el lugar que se merece,
como ya están haciendo en los actos en los que
hemos tenido ocasión de participar, y con
quien os puedo garantizar, que está siendo un

año muy especial. ¡No me cabe duda de que
van a inundar cada acto de su alegría!

Este año renovamos artistas, tanto para la falla
grande, como para la infantil. Pau Soler y
Rubén Arcos serán los encargados de plantar
en nuestra demarcación y, en ambos casos, los
proyectos que ya hemos presentado están
generando muy buenas expectativas. Pau está
trabajando en un proyecto muy bonito, en el
que la naturaleza se abre paso, y deja atrás esos
meses de pandemia, mientras que Rubén nos
mostrará como aquellas personas que tienen
alguna discapacidad, son muy capaces de
desarrollar otras habilidades con total
normalidad. Estamos deseando ver plasmado
vuestro trabajo en nuestra demarcación.

Para quienes, sin ser falleros, colaboráis de una
manera u otra con nosotros, transmitiros,
como siempre, nuestro agradecimiento,
porque sois parte activa e importante de la
falla, y porque vuestra ayuda es siempre muy
necesaria. Falleros de honor, comercios
colaboradores, vecinos, amigos y familiares,
estamos deseando que nos acompañéis
también este año, y que podáis disfrutar, de
una manera u otra, de nuestra fiesta.
Especialmente, a los vecinos, prometemos
causar las mínimas molestias posibles y
agradecemos de antemano vuestra
compresión.

Finalmente, este año, me quiero dirigir a
vosotros, a nuestros jóvenes, para que deis un
paso adelante, y para que nos mostréis esas
ganas que tenéis de colaborar y de participar.
Sois el futuro, pero también el presente, así
que, ¡mostradnos vuestra ilusión, y
disfrutemos con vuestras propuestas!

Vixca la Falla San Vicent Periodista Azzati i
Padilla!

El presidente

Miguel Ángel del Barrio i de la Torre
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HIMNE DE LA FALLA

Cuando llega el mes de Marzo

y anuncia la primavera

como un jardín floreciente

Valencia se pone bella.

Como grandes monumentos

aparecen en sus calles

nuestras fallas valencianas

como ofrenda de esta tierra

a sus hermanos de España.

Fallas valencianas

de entre todas ellas

la nuestra destaca.

Falla San Vicente

tú que eres mi falla

has nacido en mi alma

quemando mi entraña.

Falla San Vicente

mi Falla dorada

aunque yo me encuentre

lejos de mi patria.

Yo a ti te prometo

que no he de olvidarte

y viviré pensando

en mi falla adorada
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Queridos falleros, falleros de honor, vecinos y
amigos de la falla San Vicente-Periodista
Azzati:

Sigo teniendo los mismos nervios e ilusión de
dirigirme a vosotros que el día de mi
nombramiento. Quiero aprovechar esta
ventana que es el llibret de nuestra comisión
para acercarme un poco más a todos vosotros.
Valencia ya está preparada para nuestra semana
grande, ya oímos petardos, bandas de música, y
el casal está lleno para celebrar todo lo que está
por venir.

Dirigirme a vosotros como máxima
representante de nuestra comisión no es tarea
fácil. Pero quien bien me conoce sabe que este
año lo estoy viviendo con la ilusión que
siempre he tenido por cumplir este sueño.
Estoy muy orgullosa de formar parte de esta
gran familia, ya que la mayoría de vosotros me
ha visto crecer y disfrutar al máximo de
nuestra fiesta.

La semana fallera es lo más deseado, pero
durante todo el año hemos vivido muchos
actos que quiero agradecer a las delegaciones
que lo hacen posible, ya que sin su esfuerzo y
dedicación no sería lo mismo.

Estamos muy contentos de contar con Pau
Soler y Rubén Arcos para plantar los
monumentos en nuestra demarcación y
tenemos muchas ganas de ver el trabajo
terminado y poder disfrutar de "La gran
batalla" y "Dicapaz", ya que hemos podido
comprobar que van a ser dos fallas a la altura
de nuestra comisión y nuestro barrio.

Me gustaría hacer una mención especial a los
representantes del año pasado. Ruth y Juan, lo
hicisteis fenomenal, pero, sobre todo, admiro
como os queréis, no dejéis de cuidaros nunca.
Y a Maria José, poco me queda que decirle,
porque ella sabe lo especial que es para mí,
pero que no se te olvide, siempre serás mi
Fallera Mayor.

Todos los recuerdos de este año no son solo
míos, los comparto con tres personas muy

especiales. Laira, dulce y curiosa, y Santi,
enérgico y cariñoso, este año está siendo
especial, os deseo que no lo olvidéis nunca y
recordad que os habéis ganado una hermana
mayor para toda la vida. Y, Miguel, atento,
puntual y divertido, gracias por todo lo que
haces por nosotros, por estar pendiente de que
no falte nada y de que todo vaya saliendo a la
perfección. ¡Gracias por ser mi 2023!

No puedo olvidarme de mis pilares
fundamentales, mi familia y mis amigos. Sin
vosotros no sería posible todo lo que estoy
viviendo, ni de la misma manera. Solo os
puedo decir que os elegiría un millón de veces
más.

Y, para terminar, me encantaría que nos
acompañarais a todo lo que podáis, que
sacarais vuestros trajes y los prepararais para
vivir una semana llena de emoción e ilusión.
Espero que os sepamos devolver todo el
cariño que recibimos. Gracias de todo corazón
por brindarme esta oportunidad.

¡Os esperamos!

Vixca la Falla San Vicente Periodista Azzati i
Padilla

Un abrazo

Lydia Martín Torres

Fallera Mayor 2023

SALUDA
FALLERA MAJOR
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FALLA GRAN
LEMA: LA GRAN BATALLA

ARTISTA: PAU SOLER I MARCHANTE



A LYDIA
Fallera Major 2023

El nom d’una fallera se proclama
i el vent l’engrunsa igual que una cometa

per a que reviscole purna i flama,
per anunciar la festa de bestreta.

El nom de valenciana se recama
en fils d’or al cordar una coteta

i es sent, se palpa, s’ou, se veu i s’ama
quan d’ell se besllumena la silueta.

Tu, Lydia, eres el nom que viu en l’aire
la jove que en somriures i donaire
nos porta l’esperança i la passió.

Tu, Lydia, eres la rosa en primavera,
enguany, de nostra falla, la bandera
¡El símbol de la nostra comissió!

Ampar Cabrera i Sanfélix 5

LYDIA MARTÍN I TORRES
FALLERA MAJOR
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LA NOSTRA FALLERA MAJOR
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Lydia Martín:“Me encanta des�lar en
la Ofrenda y ver la marea roja en
nuestra demarcación”

Tarde o temprano tenía que ser nuestra
fallera mayor, porque llevaba años
sintiendo que llegaría su momento. Es
muy perfeccionista y está disfrutando
plenamente de un año que para ella
será inolvidable. Para los que no la
conozcáis, este llibret os da algunas
pistas.

¿En qué momento empezaste a pensar
en la responsabilidad que ibas a asumir
si te presentabas al cargo de fallera
mayor de la comisión?

Lo tenía muy claro desde siempre. He crecido
en la comisión y he podido ver como cada una
de las que han pasado por este cargo han
representado a la falla como se merecía. Hasta
que no te nombran no puedes llegar a sentir
esa responsabilidad, pero se acepta con gusto
e ilusión.

¿Qué momento de las Fallas que están a
punto de llegar has visualizado con
antelación e ilusión?

Siendo fallera mayor, mentiría si dijese solo
uno. La ofrenda es el acto más emotivo para
mí, pero estoy segura de que estas Fallas van a
ser muy especiales, desde la plantà hasta la
cremà.

Para quién no te conozca, cuéntanos
tus inicios en la Comisión.

Bueno mis inicios están marcados por mi tío
Salva, que, si no me conocéis a mí, seguro que
Boro no se os escapa. Él fue quien tomó la
iniciativa de apuntarnos a mi hermano y a mi a
la comisión el día de San José del año 99.

Tras 9 años de fallera de la comisión, tuve el
honor de ser Fallera Mayor Infantil, años más
tarde formé parte de la delegación de
infantiles y este año cumplo el sueño de ser
fallera mayor.

¿Cómo llevas un año en el que
coincides con dos niños maravillosos
como Laira y Santi pero que son tan
diferentes?

Son muy diferentes, pero se complementan a
la perfección. Está siendo un reinado muy
divertido, cada uno me aporta momentos que
guardaré para siempre en mi corazón.

¿Qué destacarías de Miguel como
Presidente?

No podría haber tenido más suerte con él.
Miguel siempre está dispuesto a
acompañarme a todo y siempre con una
sonrisa. Es previsor y organizado, me informa
de todo con antelación para que no me ponga
nerviosa. El adjetivo que más le define es
atento, hace lo posible para que nunca me
falte de nada y me consta que esta haciendo
todo lo que está en su mano para que sea un
año sumamente especial.

ENTREVISTA A
LA FALLERA MAJOR



Cuéntame la importancia que en tu
vida fallera ha tenido Mª José Cucala.

Mª José ha sido un referente para mí, porque
desde que entré en la comisión la recuerdo en
un cargo. Cuando era pequeña, ella era
delegada de infantiles, en los pasacalles
siempre iba de su mano. En el 2008 fuimos
falleras mayores juntas; nos unió mucho y, a
partir de ese momento creamos un vínculo
especial.También recuerdo que fue presidenta
con mi prima Patricia y las acompañaba
siempre que podía.Y el destino ha querido
que ella fuese mi fallera mayor saliente.

Nuestra demarcación es una de las más
céntricas deValencia ¿Qué te gusta y te
disgusta más de esta ubicación?

De siempre le he tenido un especial apego al
centro de nuestra ciudad, supongo que
propiciado por las Fallas. Me gusta que
estemos cerca del ayuntamiento por la
mascletá, pero lo que más me ha gustado de
siempre, es que, a pesar de que el recorrido
no es muy largo, desfilar por la calle San
Vicente y ver la marea roja en el cruce con
Periodista Azzati es algo que no puedo
explicar con palabras.

¿Qué piensas que aportan las distintas
asociaciones a las que pertenece la
Falla (Federación de Primera A,
Ingenio y Gracia, Sector-Agrupación
El Pilar Sant Francesc) en el reinado de
la Fallera Mayor?

En el reinado como tal, hablando por mi
experiencia, AMISTAD. Considero que de
los recuerdos que me voy a llevar, de lo mejor
sin duda, son las personas que este año me ha
hecho conocer. Compartir pasiones y sueños
une mucho, y las fallas no son para menos.

Ahora puedes aprovechar, ¿cuál es la
canción que más ganas tienes de que
toque la banda de música? ¿y cuál que
suene en las fiestas nocturnas?

Respecto a la música de la banda, las bailo
todas, pero si tengo que elegir alguna
Amparito Roca y la Amapola. En las fiestas
nocturnas me gustaría música enfocada a la
juventud y adolescencia, pero la de Quédate y

Flying Free tienen que sonar. Este año me
permitiré el lujo de pedir muchas canciones.

¿Qué se te da mejor, desfilar o hacer un
tik tok?

Son situaciones muy diferentes que me gustan
mucho.Toda mi vida he desfilado y también
bailado.Yo salía en todos los play backs de la
firma del contrato cuando era infantil. Este
año hay tiempo para todo: me hace ilusión
desfilar durante el día y bailar, por la noche.

¿Qué función crees que debe asumir
una fallera mayor dentro de una
comisión?

Considero que la función más importante es
que vaya donde vaya represente a la comisión
como se merece.Y en la misma comisión,
invitar a las personas a que acompañen a los
representantes a lo máximo posible.Y quisiera
agradecer a los falleros su presencia en los
actos y a las delegaciones que hacen posible
que la falla siga adelante.

¿Te acuerdas de algún gran
monumento que ha tenido la Comisión
a lo largo de su historia? ¿Por qué te
acuerdas de ese en concreto?

Bueno, recuerdo y con mucho cariño el
monumento grande del 2008 de José Lafarga
con el lema “Des de que s'ha jubilat”. No solo
porque fue el año que fui fallera mayor
infantil, si no, porque nos llevamos el 1º
premio.
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Sopar Cap d'Exercici MAIG 2022

Paelles del Sector El Pilar-Sant Francesc JUNY 2022

Campionats del Sector El Pilar-Sant Francesc JUNY 2022

Elecció Lydia Martín com a Fallera Major JUNY 2022

Festa de Sant Joan JUNY 2022

FALLA GRANDE.
La Falla Sant Vicent-Periodista Azzati ha realitzat, durant tot l'any, múltiples esdeveniments
organitzats tant per la pròpia comissió com pels diferents col·lectius als que pertany. A continuació,
oferim un repàs gràfic dels més rellevants per a seguir i conéixer la nostra activitat durant tot l'any.
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ACTIVITATS FALLERES



Demanà Lydia JULIOL 2022

Sopar Fantasma JULIOL 2022

Campionats d'Escacs de Junta Central Fallera OCTUBRE 2022

Nomenament Lydia com a Fallera Major OCTUBRE 2022

Presentació esbossos Falles Federació Primera A NOVEMBRE 2022

Campionat de Bitles del Sector El Pilar-Sant Francesc NOVEMBRE 2022
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Animació Marató DESEMBRE 2022

Firma del contracte falla gran DESEMBRE 2022

Concurs La Primera en la Frente de la Federació de Primera A DECEMBRE 2022

Sopar de Nadal DESEMBRE 2022

Torrà de Xulles. Sopar d’Innocents DESEMBRE 2022

La Primera Ofrena de l'any (Federació Primera A) GENER 2023
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“LA GRAN BATALLA”

PRÒLEC

Cent trompetes i un clarí
alerten que... ¡Ya està ací!

¡La mare Naturalea ya està fent cap a la falla!
¡La terra ya se revela! ¡Ya s’olora la batalla!

Ya a lo llunt, trencant les ombres,
sobre florides alfombres

se nos aguaita imparable un majestuós corteig,
i les primeres chiquilles provoquen goig i mareig.

Entre vels i transparències
nos mostren les suculències

d’una carn que, en conilleta, pareix ser dolça i calenta...
¡Che! ¡Qué escot! ¡Ai! ¡Que entrecuixes! ¡Redell, i quina corpenta!

¿Qué no es farà per a atraure,
per alegrar i complaure

a qui lluita en esta festa? —¡Vixquen fallers i falleres!—
exclamen regalant besos i clucant l’ull, falagueres.

I mentres van obrint boca
un chicons, de color moca,

desfilen darrere d’elles menejant el taparrabos
mentres el cap de la fava aguaita al ser d’a vint chavos.

I s’admiren les agüeles
i se riuen les chiqüeles

i comenten les casades com serà aquella refrega
i es hòmens, mà a la bragueta, diuen que allò és tot de pega.

Tigres, lleons i grans mones
conduïts per amazones

son part de la comitiva que avança cap a la plaça
(i per cert que tals chicones només duen l’arc de caça.)

Tots esglayats se pregunten
Se qüestionen, se barrunten

lo que vindrà en esta marcha, puix no n’hi ha res que es compare
al art d’en goig delectar-nos d’esta generosa mare.

I arriba el vent a cavall
murmurant en el seu ball

que ve a agranar, de Valéncia, a renegats i ganduls
i el poble entre palmes crida: —¡També endus-te als llepaculs!



Seguix l’aigua pura i neta
que va contant de bestreta

que ve a arruixar a qui imponga atres cultures alienes
¡Cóm tremola ya el botànic! ¡Cóm se tapen cul i esquenes!

Va seguida de la terra
que vol declarar la guerra

a la brutea, a la runa, a rates i a mals olors
ve a espolsar de la cadira consellers i regidors.

Darrere ens aplega el fòc
valencià, lluent, barroc...

portant la nostra senyera flamejant sobre una pica,
i al seu pas tot queda verge, puix ell tot ho purifica.

I ¡per fi! Bella i flamant,
sobre un grandiós elefant,

ve qui en flors va coronada, qui és valor i calidea,
qui és entrega i valentia... ¡La Mare Naturalea!

(I com hem dit al principi de tota nostra contalla,
amics fallers, prepareu-vos perque açò és ¡¡LA GRAN BATALLA!!)

***

REMAT

CANTA PLENA DE CERTEA
LA MARE NATURALEA

¡Valencians! ¡Fills de ma vida!
¿Qué puc fer ya per vosatres?

¡Si per unes coses o atres
sempre acabeu fets un drap!

¿Cóm puc moure eixes corpentes
quan res vos mou o espavila,

si penseu en la pilila
en lloc de fer-ho en el cap?

¿Acàs no teniu la vida
més gojosa d’esta terra?

¿No teniu la fragant serra
i la mar i el cel més blau?

¿No posseïu l'alegria
corrent per les vostres venes?
¿No soporteu vostres penes

en un cor valent i brau? 17

Comença nostra batalla
i ho fa en un bon marmoló,
això sí, molt suau i en calma

pero en tota la raó.

¿Qué quí està fent-nos tal crida?...
Puix no deixes d’observar
que la muller que nos guia
ve a cantar als valencians.



¿Acàs no teniu la llengua
més preciosa i exquisita?

¿No heu segut regne que lluita
plantant l'ou com feu Colon?

¿No seguiu a una senyera
tot honor i tota glòria?

¿O és que no sou per història
¡La millor terra del món!?

I si és així ¿Cóm dubteu
davant de folls furtamantes?
¿Cóm accepteu els desplantes

de qui se crida germà?
¿Cóm tolereu a polítics

que com a serfs vos ofrenen?
¿Cóm als Judes que vos venen

no els maneu a fer la mà?

No dic yo que fills i filles
d'atres llocs i procedències
no tinguen també carències
ni vagen mancs de trellat.
Puix tinc alguns figamolles
que són d'amarrar el poni,
i alguns en pell de dimoni

bufant en caldo gelat.

Mes vosatres... ¡Ai, vosatres!
S'endueu de llarc la palma
i me feu pedre la calma

quan vos veig passar de tot.
Puix no n'hi ha ningú que tinga

en cap de poble o aldea
un geni o naturalea

més fotut i meninfot.

Per això hui vos faig crida:
¡Alceu-se de les cadires!

¡No consentiu més mentires!
¡No actueu com un bou mans!
¡Qué el amor per vostre poble

no el bategen de bagassa!
¡Defeneu la vostra casa!

¡Alceu-se en peu valencians!

***
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1ª ESCENA

(¡Clar! Que el llit és de nivell
perque quasi és de bordell)

FES LES COSES SENSE PRESSA
SI NO VOLS CAP DE SORPRESA

Era Batiste ‘el tres pates’
un expert de les tomates,
els encisams i les cols.
Un llauro de pic i pala

dels que doblen be l’espala
per guanyar dos caragols.

No mai el chic se rendia
ni escatimava energia
en arreglar el bancal.

I mes que fora a les dures
conseguia en les verdures
un calibre excepcional.

Napicols llarcs i en grossària...
L’albargina extraordinària...

El pepino... L’alficòs...
No havia qui es resistira
ni qui perguera de mira
el tirar-se al pap tal mòs.

Ademés nostre amigacho
tampoc se perdia cacho
en el llaurar per la nit.

¡Clar! Que, en tal cas, ell buscava
posar en calent la fava
per a pegar esclafit.

En oir a troche i moche
la crítica i el reproche

que nostra Mare nos fa.
Anem a canviar d’escena
per trobar mà a la faena
a un llaurador valencià.

Puix la falla diu i conta
les penúries que ell afronta

siguen de dia o de nit.
Mes com ya aguaita la lluna
de l’hort no direm ni pruna
i ens centrarem en el llit.
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Inclús se diu i se conta
que havia ficat l’impronta

en cada llar i bordell.
Puix donava igual bagassa,
que una santa ama de casa,
que parrús vell o novell.

No quedava cap de figa
que no li haguera fet lliga
en aquell membre viril,

puix recordem que ‘el tres pates’
només duya, en dos, sabates

la tercera era ¡Un pernil!

Així que no fon insòlit
que es posara com un bòlit

oint una novetat;
Una chicona estupenda
havia obert una tenda
de verdures al mercat.

I allà anà nostre Batiste,
pero no com majoriste
d’hortalices ni llegums.

Sino per posar contentes
ad aquelles parts pudentes

que es trobaven en besllums.

I com ya hem dit de la cama
i de com alçava en flama

a tot tipo de muller.
Puix li resultà prou fàcil
acostar el membre gràcil

a la boca del chocher.

Així que a la mĳa horeta
ya tenia a la chiqueta
en la popa cap amunt.

Mentres que des d’una foto,
un tipo en barba de choto,

observava tot l’assunt.

—¿Quí és eixe que nos observa? —
preguntà el chic en reserva
vinga el chipichip i el bot.

—¿És ton pare?... ¿És ton tio?...
¿Ton marit?... ¿Un amorio?...
¿Algun cosí?... ¿Algun nebot?...



—No, ¡Qué va!... Eixe figura
és l’estupenda criatura
a la que el cul has tapat.

O per que millor m’entengues
eixe tio en pelendengues
soc yo, pero l’any passat.

(I des de llavors, l’amic,
no troba bo cap melic.)

(Pero és vore algun fardacho
I ya du el coet... ¡Borracho!)

***

2ª ESCENA

Quan seguim rodant la falla,
d’una plaja fem troballa

i en ella un montó de gent.
I a l’observar tal sambori,

se fa palés i notori
lo que ens ha portat el vent.

Puix sobre una vella barca
se distinguix un monarca

en cara de funeral.
Recorda la seua terra...
La seu vida gamberra...

El seu discurs de Nadal...

Mes, de sobte, veu i observa
a tota eixa gran caterva
de gent a vora del mar.
I no sap si ve o si torna

si pendre-se-ho tot a sorna
o si llançar-se a nadar.

FUTUR, PRESENT I PRETÈRIT
DE QUI SE DIU REI EMÈRIT

Estant Joan Carles un dia
en Abu Dhabi oblidat,
li va invadir l'apatia,
la pena, melancolia

i el recort d’un temps passat.

—¡Quí fora de nostra Espanya
el rei en este moment! —,
dia allà en la musaranya

mentres que, en un bri de canya,
furgava el sarro a una dent.
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El rei poc s'enrecordava
de tot allò ocorregut,
com havia fet el fava

per diners, per una pava
i per tirar-li a un mamut.

Mes, Felip,en veu discreta
li recordà aquell pastiç,

i ell exclamà: —¡Que punyeta!
Millor entre, de bestreta,
de president del país —.

Mes Sànchez fent el sanguango
veent el lloc perillar,

posant veueta de tango,
li anà contant, ringorrango,

cóm l’anava a censurar.

—¡Che tu! ¡Puix menut sarau!...
Millor d'alcalde faig basa —,
mes Ribó parant al chau

i recolzat per Colau
li contà lo mal que es passa.

—Puix de simple regidor... —
¡I esclataren tots a una!
i no important el color
s'uniren contant l'error

igual que en Fuenteovejuna.

—¡Tira puix! Me quedaré
com a president d’escala —,

Mes trobà obstàculs també
quedant en el desalé
com una figa de pala.

Veent puix negra la cosa
pensà en els moros tornar,
mes, de sobte, ¡feta grossa!
Se trobà en la Malvarrosa
com l’escena ve a mostrar.

I allí veu al món faller
¡Quina festa! ¡Quines rialles!

¡Quina chala de carrer!
I així Joan Carles primer

va cridar: —¡¡¡Vixca les Falles!!! —.

Això és lo que el rei volia,
tot lo que necessitava,
una bona companyia

que en cassalla i alegria
li fera oblidar cap trava.
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Jugar al truc i al chamelo
enviant a algú a l’infern,
i com qualsevol agüelo
chuplar algun caramelo
i remugar del govern.

Per això en mig la parranda,
recolzat-se en el garrot,

al president feu demanda
de que en una escorribanda

el posaren de ninot.

I aquell emèrit d'Espanya
oblidat pel cru destí,

unflà el pit, li tirà ganya,
se'n pujà dalt la peanya

i ara està de figurí.

(Mes nos ha deixat ben clar
que del fòc s’ha d’indultar.)

Corolari a una gran reina de

En Espanya n'hi ha una reina;
Sofia, gran sobirana,

Prudent, amable i volguda
A la que Leti no traga.
No sé per quines raons

Ya vos dic que no li aplega
A l'altura dels garrons.

***

3ª ESCENA

*
(Abans de començar en la faena
i dir de qué raona nostra escena,

vullc fer en la contalla un breu incís;
Qui parla en estos versos és un yayo
que té el cos encorbat i el cap pelayo
pero que té el trellat jove i precís.)

Si hem de parlar de batalles
no se podem oblidar

de la de Rússia i Ucrània
que pareix no té final.

Mes yo crec que este poeta
té en la mànega un remei,
escolteu puix esta història
i a vore si el mal desfem.
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L’ESCENA CONTA, PARLA I ESCUDELLA
DEL GRAN PODER QUE TÉ NOSTRA PAELLA

"... Com ya estem ben dinats i demà és festa,
la próstata ademés no me molesta

i no tinc cosa o lloc més que acodir,
vos donaré el remei per a una guerra

a on no sé si n’hi haurà dreta i esquerra
pero n’hi ha fills de... ‘Utha’ p’a avorrir.

Allí estan tot lo dia ‘toma i daca’
traent vinga missils de la bojaca

igual que caramelos de café.
Quan, com he dit, tenim l’apany i esmena

per acabar, de negres, tal berena
i només que fa falta un poc de Fe.

Fe en eixa gent que no vol cap batalla,
Fe en tots els que no adulen a un canalla,
Fe en eixos que a la pau fan dret en clam.
Fe en totes les persones que allí aguanten
Fe en hòmens i mullers que no s’achanten
Fe en tots els que, a la fi, hui tinguen fam.

Puix ve a ser que la font d’este milacre
no és la mà divina ni un Sant sacre

sino un plat tan senzill com superior.
Un plat que per a tots és maravella
un plat que se coneix com a paella
i que t’ajuda a vore el món millor.

També nos farà falta fòc i llenya
i, per supost, al cap i com ensenya
un bon cuiner que sàpia lo es fa.

Que siga més valent que les pessetes
i que a l’oir els tirs i les punyetes

no ho solte tot manant-ho a fer la mà.

Nos dona igual que siga jove o güelo
que vinga des del Puig o des d’Ayelo

pero que la paella l’ixca mel.
Puix ya hem dit que la sòrt i la propina

és que lo món no es faça fosfatina
i no acabem volant tots cap al cel.

Aixina puix tenint ya a eixe torero
que al muscle es tirà els ferros i el caldero,

un bon grapat d'arròs i mig conill,
que se presente allí, en mig la batalla,
jugant-se-la al punyet i al tres en ralla
i que es pose a guisar cara al perill.



I mentrimentres fa nostra paella,
que eixa oloreta vaja fent capella

deixant la boca en aigua als contendents.
Que deixen oblidada l'escopeta
canó, fusil d'assalt i metralleta

i que l’arròs els deixe a tots contents.

(Si es queda algun en fam i fa caraces
que es torre un bon chullot ¡Que queden brases!)

Corolari Chulleril

Chulla és qui en un Fuset
una vida s’ha furgat,

i estant lliure, en el carrer,
va presumint d’inocent

quan els diners l’han salvat.

Chulla és qui es creu alcalde
i es passeja com un tito,
quan tot està ple de rates,

els parques pareixen quadres
i a la llum li tanca el grifo.

Chulla és un tio en peluca
que no amaga que ha furtat,
pero és pensa en tanta altura
que té a Valéncia de... P***
per als de la font del gat.

Chulla és qui dins d’Espanya
ha fet el seu corralet,

i mes que done paraula
als valencians nos enganya

en imposts i mala llet.

***

4ª ESCENA

Si seguim rodant la falla
podrem vore que arreplega
una escena a on la batalla
és tota una borumballa

i a on se troba Amanci Ortega.

Diu que parla de rebaixes
en el ‘Bresca’ i en el ‘Sara’,
a on se trauen les navaixes
dels sostens i de les faixes
per mercar roba ben cara.
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Pero mentres açò passa
n’hi ha un baret en el cantó
a on la rebaixa ya és massa
així que entrem en tal plaça

per a saber la raó.

CINC CÈNTIMS EN ESTE BAR
TE DONA PER A DINAR

(I mes que parega absurt
encara me quede curt)

En el bar que se rotula
simplement com: ‘La Cassalla’

i que es troba a mig camí
entre botigues i falla,
entrà un home decidit
a demanar una canya

mentres la dòna, entre saldos,
se llançava qual piranya.

El cambrer, un home amable,
com són tots els d’esta terra,

li va servir la cervesa
en una complida gerra.

—Me té que donar un cèntim —
li digué en gran deferència,
—¿Només un cèntim? ¡Redacsa!
Barata m’ix l’experiència —.

Després, pensant que a deshora
aquell dia dinaria,

puix això de les rebaixes
en sa dòna era follia,
l’home s’agafà la carta
i al menú passà revista

demanant-se quatre chulles
i dos postres de la llista.

—Per supost —li digué el bàrman
—Mes segur que puja el conte
uns quatre o cinc cèntims més
calculant a bot de pronte —.

El client res entenia
¡les sumes eren janglones!

¿Cóm cobraven aquells preus?
¿Cóm vivien tals persones?
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Així, a la fi i sense dubtes,
preguntà a on estava l’amo
d’aquella estranya taverna
que feya tal ‘desparramo’.
—Està dalt, en ma muller —
contestà, en un tricotraco,
el cambrer que li servia
pegant grapat al tabaco.

—I si vol saber que fan,
puc dir-li que és prou exacte
a lo que faig en son bar

cobrant uns contes d’impacte.
Puix ací en això de fotre
alguns pentinem ya canes
i si n’hi ha qui te la pega

tu te’l fots, pero en més ganes.

Corolari final

Entre fotres i refotres
hem vist tota nostra falla,

utilisant esta ploma
per pendre a chufa i a broma

cada pelea i batalla.

Ara ya sol que nos queda
despedir-nos tal com cal,
donant gràcies a l’artiste

i a cada protagoniste
dels que han fet el cadafal.

Per supost també al faller
que és qui solta les pessetes,

i ad eixe jurat preat
que segur dona premiat

tant llibret com escenetes.

*



Ampar Cabrera i Sanfélix. Naix en Énova (Valéncia) en
1964. Està casada i és mare de dos filles. Molt menuda
partix fins a Valéncia, ciutat en la que encara residix.
Estudia Ciències Biològiques en la Universitat de
Valéncia, dedicant-se posteriorment al comerç dins de
l'empresa familiar, treball que compagina en la escritura,
per acabar dedicant-se plenament ad esta última.

Es membre de la junta de govern de lo Rat Penat,
membre de la junta de govern de l’AELLVA (associació
d'escritors en llengua valenciana), membre del casal
Bernat i Baldoví i fallera, reconeguda en el bunyol d’Or i
Brillants en fulles de llorer concedit en 2013, de la falla
Santiago Rusiñol- Comte Lumiares, en la que ocupa el
lloc d’assessora del president.

La seua afició per la lliteratura li ve des de sempre, tant com àvida llectora com a activa escritora,
encara que la seua introducció en el món de la lliteratura festiva, a través de l'escritura de llibrets de
falla a partir de l'any 2006, és realment el detonant que la llança a ser coneguda i reconeguda per la
societat valenciana. La seua formació poètic-lliterària es completa gràcies als cursos de poesia que
impartix l'associació cultural Lo Rat Penat de Valéncia.

Ha obtés numerosos premis i reconeiximents lliteraris per part de les més prestigioses entitats de
Valéncia i de fora de Valéncia entre els quals destaquen:

• Els dos premis d'autor novell (Infantil i Major) en el concurs de llibrets de falla organisat
per lo Rat Penat, en l'any 2008. A partir d'eixe moment fins a 2022 ha obtés 35 premis
extraordinaris en la categoria de concurs general, dels quals sèt són ‘Bernat i Baldoví’,
màxim guardó d'este concurs, en l'any; 2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 i 2022. També
entre estos extraordinaris se troben dos premis Josefina Lázaro, màxim guardó de llibrets
infantils, obtesos en 2020 i 2022.

• Destaquem el llibret de la falla Sant Vicent- Periodiste Azzati, comissió en la que ha obtés
multitut de premis extraordinaris (curiosament tots en any par.)

• En l’any 2012 extraordinari “Emili Camps i Gallego”

• En l’any 2014 extraordinari “Peris Celda”

• En l’any 2016 extraordinari “Josep Bernat i Baldoví” Màxim guardó del concurs.

• En l’any 2018 extraordinari “Maximilià Thous”

• En l’any 2020 extraordinari “Esteve Victoria”

• En l’any 2022 extraordinari “Almela i Vives”

• En l’any 2022 extraordinari infantil “Josefina Lázaro”
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Més allà de l’àmbit faller ha obtés diversos premis de poesia a on destaquen les dos Flors Naturals
en els Jocs Florals de Valéncia que, junt a els premis Viola d’or i Englantina d’or que també posseïx,
la nomenen com a ‘Mestra en gai saber’, distinció considerada com a màxim reconeiximent dins del
món de la poesia

En narrativa té diversos guardons en novela i narrativa curta, sobreeixint els premis “Aldert” de
Paterna i Valéncia. En teatre és autora de varis “Milacres de Sant Vicent” tots ells primers premis
en el concurs de milacres. Va ser nomenada escritora de l'any en 2008 per la AELLVA, premi Fadrí
de les lletres valencianes en 2016 per la Cardona i Vives, Premi Palma dorada d'Elig en 2017,
Condecorada en la creu de Sant Jordi “Pro meritis” en 2017, Premi Barraquer de cor en 2018, Premi
“Vicent Linares” 2019, Premi “Gente de Fallas” de Onda Cero 2019, Premi Saïdia d’or 2020, Premi
Berni 2021 i Premi ‘Josep Melia’ del Piló de Burjasot 2022. Ha segut la compositora de la lletra de
l'himne oficial a Sant Vicent Ferrer i la pregonera del corpus de Valéncia 2019.

Entre les seues publicacions, els més de 200 llibrets de falla editats per múltiples comissions en la
ciutat i Regne de Valéncia.

Les publicacions de les obres premiades dels Jocs Florals de Valéncia i de l'Ateneu Cultural de
Paterna en diferent llibres i dates.

Relats com a coautora de la colecció Clams (Goles en clam, Clam de vida, Clam de llibertat, Clam
de futur) o els recitals poètics de primavera editats per l'AELLVA.

Cal també nomenar les obres de teatre vicentines editades i estrenades per l'Altar del Tossal i
representades en acabant per diferents altars.

Diferents artículs i colaboracions en periòdics, revistes culturals i llibres de festes, aixina com guions
per a presentacions, cavalcades del ninot, apropòsits, espectàculs etc...

Destacar ademés les noveles:

• “24/4” editorial oronella

• “La moneda” editada per L'Ateneu Cultural de Paterna.

• “La muller més bella del món”. Ateneu Cultural de Paterna.(“La mujer más bella
del mundo” traducció al castellà i nova edició en la plataforma Wattpad)

• I la seua última novèla en castellà: “La predicción de los Nevo”
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REFLEXIONES FALLERAS
DESDE EL “PALOMAR”

JUVENTUD, DIVINO TESORO
Mis queridos jóvenes falleros. Cuando estoy en el Casal, o en la carpa, ¡cómo me gusta contemplar

esos grupos de gente joven que se han ido formando y creciendo! Siempre desde unas raíces

plantadas con tanto cariño y que, por precisión, han tenido que dar buenos frutos.

Siento una mezcla de satisfacción y envidia sana.

Qué privilegio esas familias que ya somos tres generaciones en la Comisión. Nosotros pusimos las

semillas, nuestros hĳos supieron cuidarlas y nuestros nietos estoy segura de que no nos van a

defraudar, porque la sangre fallera que corre por sus venas no se puede diluir fácilmente.

Ánimo jóvenes, que el futuro de la Falla está en vuestras manos.

Una enamorada de las Fallas

Valencia, 14 de febrero de 2023



PAU SOLER I MARCHANTE
EL NOSTRE ARTISTA

El nostre artista d’enguany té una llarga trajectòria al món de les Falles, tot i la seua joventut. Als
18 anys va entrar a treballar al taller del mestre Pere Baenas, amb el qual va treballar durant 13 anys.
Compaginant el treball amb Baenas amb projectes en solitari, va plantar en diverses poblacions de
la Safor com Gandia o Oliva.

Després va estar un any al taller de Rafa Cheli i, posteriorment, junt a un company, plantaren falles
infantils a localitats com Torrent, Dènia, Gandia, Alaquàs i, especialment, a València, a la comissió
Sueca-Literato Azorín.

Al 2019, va començar a fer falles grans en solitari, ajudat pel seu company i mestre Antoniet Báez.
En concret a la falla Santa Maria Micaela-Martí l’Humà als anys 2019, 2021 i 2022, amb un
interesant quart premi a Primera B a l’any 2022.

També ha segut l’autor del monument de Regne de València-Císcar i debutaren en Primera A a la
comissió Quart-Extramurs-Velázquez durant dos anys, aconseguint el seté premi a Primera A el
passat mes de març.

Enguany debuta a la nostra demarcació i estem segurs que la seua aposta artística serà del gust de
tots els fallers i amics que tinguen l’oportunitat de contemplar-la.
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ARTISTA DE LA FALLA
Pau Soler i Marchante

ARTISTA FALLA INFANTIL
Rubén Arcos i Martí

AUTORA DELS LLIBRETS
Ampar Cabrera i Sanfélix

AUTOR PORTADA LLIBRET
Andrés Lloria i Villena

AUTOR PORTADA LLIBRET INFANTIL
Comissió Infantil

COORDINADOR LLIBRET
Eduardo Solivares i Lluch
M.ª José Cucala i Crespo

DISSENY I MAQUETACIÓ
Ángel Antonio Alicarte i López

BANDA DE MÚSICA
Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí

FLORS
Un Mundo de Flores (Ester Bornay)

IL·LUMINACIÓ
Just

RIFES
Art Antic Joyería Artesana

COL.LABORADORS
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UNA CREMÀ ESPECIAL

Una vez más quiero hablaros de esas personas que pasan desapercibidas para muchos, pero que año
tras año se convierten en el eje de un acto concreto del ejercicio fallero.

No sé muy bien por qué razón, la Cremà es uno de los actos falleros en los que considero
importante fijarme en cada detalle. Si el año pasado hablé de mi hermano Eduardo, Pablo, y el palo
que ha sido objeto de un cambio generacional, en estas líneas voy a darle relevancia a una persona
que siempre encuentra su momento cuando las llamas están a punto de hacer su presencia en un
ejercicio cuya existencia languidece sin remedio.

Os podéis imaginar cuántas Cremàs he podido contemplar en mi vida, pero coincidió que, esta vez
y por pura casualidad, tenía a mi lado a su hĳa y os aseguro que vivió esos minutos previos al fuego
incontrolable con tal intensidad que logró transmitírmela al instante. Ella, la niña, no quitaba los
ojos del monumento y solo deseaba ver salir a su mamá de ese entramado de madera, cartón y
tracas.

Con la ayuda de la foto que acompaña este escrito, sabréis que estoy hablando de M.ª Ángeles
Casanova, claro. Sé que no es solo ella la que prepara la Cremà, que hay un grupo de personas que
disfrutan colaborando para que uno de los espectáculos más especiales que nos traen las Fallas sea
siempre un éxito. Pero os aseguro que este año me hizo vivirla de un modo especial.

Gracias, Àngels, por haberme dado la oportunidad de sentir de un modo diferente una Cremà a tu
lado, o más bien, de haberme transmitido la tensión que viviste en esos momentos de preparación.
Y a ti, M.ª Ángeles, enhorabuena por cumplir cada ejercicio a la perfección con una misión que
nadie te ha impuesto pero que desarrollas con tanto cariño.

Desde luego, “la filla de Casanova” salió, y su hĳa respiró de una manera que me conmovió; pero
lo mejor aún estaba por llegar. Salió, sí, pero sus ojos solo buscaban a su hĳa, se vino hacia ella y se
fundieron en un abrazo que no hay palabras que lo puedan explicar.

¡Qué experiencia viví sin esperarlo! Y es que las Fallas lo tienen todo. ¡Son ÚNICAS!

Carmen María Lluch



Amparo Sanz i Zaragozá
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mª Pilar Solivares i Aspas
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Carmen María Lluch i Marín
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Mª Amparo Albert i Arróniz
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Alicia Leiva i Pérez
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ester Nácher i Nogales
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Fanny Cañadas i Brocal
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Inmaculada Perales i Presencia
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Pilar Vicent i Pérez
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ana Solivares i Lluch
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Mª José Piqueres i Rubio
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Marina Lluch i Pons
Bunyol d´or
Lucia Fullana i Barceló
Bunyol d´or amb fulles de Llorer
Arantxa Molins i Piqueres
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Vanessa Molina i Domínguez
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Amparo Jordá i Cosí
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mª Vega Marín i Santamaría
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mª José Lluch i Pons
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Carmen Sarriá i Aparisi
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Patricia Juan i Torres
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Ana Jordá i Molina
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Silvia Sarriá i Aparisi
Bunyol d´or
Rosa María Vega i Barbena
Bunyol d´or
Elena Mª Cuenca i Juan
Bunyol d´or
Laura Giménez i Caballero
Bunyol d´or

Celia Mª García Palanca
Bunyol d´or
Esther León i Jorge
Bunyol d´argent
Patricia Cobacho i Juan
Bunyol d´or
Mª Dolores Juan i Fabra
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Susana Juan i Fabra
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Mª Ángeles Casanova i de Pablo
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Verónica Andrés i Alarcón
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ana Mª Utrillas i San José
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Maruja Nogales i Ramos
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Pepa Maicas i Blanquer
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ana Mª Martínez i Giménez
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Maria Jesus Lloria i Villena
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Elena Zuriaga i Agustí
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Adela Asíns i Altabert
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mavi Moreno i Sánchez
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mª Dolores Domínguez i Liñana
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Geni Mellado i Serrano
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Isabel Quilis i Aznar
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Carola Ribera i Oller
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Esther Olegario i Baixauli
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Mª Dolores Garrido i Parras
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Ana López i Corell
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Antonia Serrano i Vílchez
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Olga Díaz i Baranda
Bunyol d´or
Alejandra Politi i Rodríguez
Bunyol d´or34

FALLERA MAJOR 2022
BUNYOL D´OR AMB FULLES DE LLORER

MARIA JOSÉ CUCALA I CRESPO

CORT D’HONOR



Inés Claramunt i Brisa
Bunyol d´or
Sonia Rodríguez i Alfageme
Bunyol d´or
Mª Ángeles Palau i Pérez
Bunyol d´or
Mª Pilar Caballero i Hueso
Bunyol d´or
Nuria Giménez i Caballero
Bunyol d´or
Ana Silvestre i Núñez de Haro
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ana Molina i Bella
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Nuria Comes i Prats
Bunyol d´argent
África Suárez i Martínez
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Julia Martínez i Egea
Bunyol d´argent
Carmen Sanz i Alex
Bunyol d´or
Nuria Sanz i Alex
Bunyol d´or
Miriam Egea i Alemany
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Inmaculada Bonora i Lletí
Bunyol d´argent
Mariló Cano i Fuentes
Bunyol d´or
Mª Pilar Alventosa i Talón
Bunyol d´argent
Chelo Miralles i Moreno
Bunyol d´argent
Ana Montealegre i Palau
Bunyol d´argent
Tania Centeno i Bonet
Bunyol d´argent
Patricia Fuentes i Molins
Bunyol d´argent
Adoración Agustí i Izquierdo
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Irene García i Matute
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Esther Grau i Martínez
Bunyol d´or
Arantxa Díaz i Sala
Bunyol de coure
Nalaia Cabañas i Comes
Bunyol de coure
María Cristina Calduch i Cavero
Bunyol de coure
Ángela Martínez i Prieto
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Celia Figuerola i Cucala
Bunyol de Coure
Laia Peña i Sanz
Bunyol de coure
Cristina Gomis i Gozalbo
Bunyol de coure

Jessica García i González
Bunyol de coure
Eulalia Pardo i Tolosa
Bunyol de Coure
Mónica Andrés i Fullana
Bunyol de Coure
Diana Fernández i Ribera
Bunyol de coure
Ruth Solivares i Bonora
Bunyol de coure
Maria José Blasco i Fos
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Maria José Fos i Ferrandis
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Ana García i Moraleja
Bunyol de coure
Carolina Andrés i Fullana
Bunyol de coure
Marta Cuesta i Díaz
Bunyol de coure
Virginia Mª Fernández de Guevara i
García
Bunyol de coure
Nancy Luo
Bunyol de coure
Mireia Molina i García
Bunyol de coure
Andrea Palau i Cano
Bunyol de coure
Ana Fayos i Fernández
Bunyol d´or
Mª Paz González i Andrés
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Blanca Iria Iglesias i Calvo
Bunyol de coure
Marina Pons i Bosch
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Maria Alonso i Martínez
Emma Alicarte i Politi
Elvira Cano i Bañón
Ariadna Fuster i Forcano
Paula Leydet i Sanz
Lilian Matallín i Jordán
Adriana Pérez i Miralles
Susana Navarro i Palau
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Maria Martínez i Gassent
Bunyol d´or amb fulles de llorer
Irene Teodoro i Sinisterra
Bunyol d´argent
Maria José Calvo i Agulló
Mónica Domínguez i Beltrán
Ascensión Landete i Ballester
Bunyol d´or
Elena Cuenca i Martín
Bunyol de coure
Sandra Puchades i Lerma
Maritza Lyon
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PRESIDENT
MIGUEL ÁNGEL DEL BARRIO I DE LA TORRE
Bunyol d´or

VICE-PRESIDENT 1
VICENTE GARCIA I FERRI
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENTA 2 (ECONÒMIQUES)
ANA SOLIVARES I LLUCH
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENT 3 (FESTEJOS)
JUAN ANT. FERNÁNDEZ I MECA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENT 4 (RÈGIM INTERIOR I FEDERACIÓ 1ºA)
JUAN FRANCISCO SOLIVARES I LLUCH
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENTA 5 (VEÏNAT)
Mª JOSÉ CUCALA I CRESPO
Bunyol d´or amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENT 6 (RELACIONS EXTERNES)
ANTONIO JUAN I AVELLANEDA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENTA 7 (INFANTILS I JOVENTUT)
CAROLA RIBERA I OLLER
Bunyol d´or amb fulles de llorer

VICE-PRESIDENTA 8º (PROTOCOL)
PATRICIA COBACHO I JUAN
Bunyol d´or

PRESIDENT PERPETU
FRANCISCO ALBERT I ARRÓNIZ †

ASSESSOR PRESIDÈNCIA
JOSÉ LEIVA I GONZÁLEZ
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
Mª JOSÉ BLASCO I FOS
Bunyol d’or amb fulles de llorer

SECRETARI GENERAL
ISIDRO MOLINA I BELLA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VICE-SECRETARI
JUAN FRANCISCO FORTEA I SELLÉS
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

SECRETÀRIA D’ACTES
Mª PAZ GONZÁLEZ I ANDRÉS
Bunyol d’or amb fulles de llorer

TRESORERA
Mª ÁNGELES PALAU I PÉREZ
Bunyol d´or

DELEGATS DE LOTERIA
ADELA ASINS I ALTABERT
Bunyol d´or amb fulles de llorer

DELEGATS DE LLIBRET
ANGEL ANT. ALICARTE I LÓPEZ
Bunyol d´or
EDUARDO SOLIVARES I LLUCH
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer

DELEGADES D’INFANTILS
ALEX POLITI I RODRÍGUEZ
Bunyol d´or
Mª AMPARO JORDÁ I COSÌ
Bunyol d´or amb fulles de llorer
SONIA RODRÍGUEZ I ALFAGEME
Bunyol d´or
MARIA MARTÍNEZ I GASSENT
Bunyol d´or amb fulles de llorer
JESSICA GARCÍA I GONZÁLEZ
Bunyol de coure

DELEGADA DE CAVALCADA
NURIA COMES I PRATS
Bunyol d´argent

DELEGATS DE FESTEJOS
VICENTE CASANOVA I DE PABLO
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
JAVIER GÓMEZ I JOSÉ
Bunyol d´argent
JUAN FORTEA I SELLÉS
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
EDUARDO NAVARRO I RAMÍREZ
Bunyol d’or amb fulles de llorer
PEDRO CUESTA I CERVERA
Bunyol d´argent
ANDRÉS ARAQUE I ELVIRA
Bunyol d´or amb fulles de llorer
JOSÉ PASCUAL GALCERÁ I BORBOTÓ
Bunyol d´or amb fulles de llorer
RAMÓN JARQUE I COBO
Bunyol d´or
AGUSTÍN CANO I FUENTES
Bunyol d´argent
NURIA COMES I PRATS
Bunyol d´argent
Mª ÁNGELES CASANOVA I DE PABLO
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
PABLO COBACHO I JUAN
Bunyol de coure
JOAN SOLIVARES I BONORA
Bunyol de coure
ANTONIO JUAN I NAVARRO
Bunyol de coure
NALAIA CABAÑAS I COMES
Bunyol de coure
ISMAEL CASTELLÓ I PADILLA

DELEGAT FEDERACIÓ I + G
NURIA COMES I PRATS
Bunyol d´argent

DELEGATS DE REEMBOSSAMENTS
VICENTE LLORET I VIDAL †
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
ANA MARTÍNEZ I GIMÉNEZ
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer



DELEGAT DE SECTOR I J.C.F.
JOSÉ LLORET I GIL
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

DELEGAT DE PÀGINA WEB
ANDRÉS LLORIA I VILLENA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

DELEGADA DE PREMSA
Mª JOSÉ BLASCO I FOS
Bunyol d’or amb fulles de llorer

DELEGATS VEÏNAT I COMERÇ
CARMEN Mª LLUCH I MARÍN
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
EDUARDO LLUCH I MARÍN †
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
LUIS PALANCA I JORDÁN
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
AMPARO SANZ I ZARAGOZÁ
Bunyol d´or amb fulles de llorer
MANUEL SANZ I ZARAGOZÁ
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
PEPA MAICAS I BLANQUER
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Mª PILAR CABALLERO I HUESO
Bunyol d´or
ANTONIA SERRANO I VÍLCHEZ
Bunyol d´or amb fulles de llorer
JAIME UTRILLAS I CABELLO
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer

JOSÉ LLORET I GIL
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
Mª PAZ GONZALEZ I ANDRÉS
Bunyol d´or amb fulles de llorer
ANA UTRILLAS I SAN JOSE
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorar

DELEGATS DE BETLEM
Mª JOSE CUCALA I CRESPO
Bunyol d´or amb fulles de llorer
ADELA ASINS I ALTABERT
Bunyol d´or amb fulles de llorer
VICENTE MOLINS I CARIÑANA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

DELEGAT S DE PATROCINIS
MANUEL ANTONIO PÉREZ
Bunyol de Coure
VICENT PASTOR I TERRADES
Bunyol d´or amb fulles de llorer

DELEGADA RELACIONS PÚBLIQUES
ROSA Mª VEGA I BARBENA
Bunyol d´or

VOCAL PRIMER
JOSÉ CEBRIÁN I AGUSTÍN
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

VOCAL SEGON
VICENTE ZURIAGA I SANCHIS
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer

JOSÉ MOLINA I BELLA
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
JOSÉ ANTONIO LLOP I PAREJA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
SALVADOR JUAN I SEGUÍ
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
JUAN JOSE JORDÁ I GAVIDIA
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
ANTONIO JOSÉ JUAN I FABRA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
ÓSCAR GARCÍA I PEDRÓN
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
RICARDO GARCÍA I FERRI
Bunyol d´or I brillants amb fulles de llorer
ANTONIO JORDÁ I MOLINA
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
MANUEL LLOP I PAREJA
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
PABLO GARCÍA I PEDRÓN
Bunyol d´or I brillants amb fulles de llorer
JOSÉ LUIS CUENCA I LÓPEZ
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
ANTONIO ENRIQUE CAÑADAS I BROCAL
Bunyol d’or i brillants amb fulles de llorer
FERNANDO FERRER I FOLCH
Bunyol d´or i brillants amb fulles de llorer
VICENTE MOLINS I PIQUERES
Bunyol d´or amb fulles de llorer

FRANCISCO JAVIER MARTÍN I TORRES
Bunyol d´or amb fulles de llorer
ANTONIO MONTESINOS I BLAY
Bunyol d´or amb fulles de llorer
ANTONIO PERALES I PRESENCIA
Bunyol d´or
RUBÉN BRENES I BLASCO
Bunyol d´or
RAFAEL GIMÉNEZ I PÉREZ
Bunyol d´or
IBAN PALAU I GIMENO
Bunyol d´argent
MAURO LORENZO I CAMPOS
Bunyol d´argent
ALFREDO JUAN GRAU I GRAU
Bunyol d´argent
JUAN CARLOS MONTEALEGRE I BELLO
Bunyol d´argent
JOSÉ VICENTE GARCÍA I MATUTE
Bunyol d´argent
RICARDO FERRANDIS I FERNANDEZ
Bunyol d´or
GARY BOURGUIGNON I NYLUND
Bunyol d´argent
JULIO COBO I CARBONELL
Bunyol d´argent
VICENTE PÉREZ I MARTÍN
Bunyol d´argent

JORGE MATÍAS I DE LA FUENTE
Bunyol de coure
VICENTE LÓPEZ I FLOR
Bunyol de coure
MARIO GARCÍA I CAÑADAS
Bunyol de coure
RAÚL SOLIVARES I BONORA
Bunyol de coure
JUAN CONTRERAS I VERGARA
Bunyol de coure
MARCO LÓPEZ I SANZ
Bunyol de coure
ARNAU PEÑA I SANZ
Bunyol de coure
EDUARDO SOLIVARES I GONZÁLEZ
Bunyol de coure
LUIS MIGUEL RÍOS I SENDRA
Bunyol de coure
ROQUE IGLESIAS I CALVO
Bunyol de coure
JUAN JOSÉ ESTEBAN I GASCÓ
Bunyol d’or
JOSÉ LUIS DEL BARRIO I DE LA TORRE
MANUEL GONZÁLEZ DE MARTOS I GÁLVEZ
JOSÉ LUIS HERVÁS I TRESCOLÍ
ENRICO MENGHINI
KEITH LYON

VOCALS

NOTA. Totes les components de la Cort d’Honor formen part també de la Comissió Executiva de la Falla. 37
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Cómo pasan los años y cómo cambian las cosas. Pues sí, en el año
1973, fui nombrada Fallera Mayor, por lo que este año se cumplen 50
años de esa loca aventura con la que fue, es y será siendo mi comisión,
San Vicente Periodista Azzati y Padilla.
Mi Presi fue Pepe Leiva, al que quiero muchísimo, tanto a él como a
su familia. El Presi Infantil fue el eterno Rafa David, al que le sigo
teniendo mucho cariño y la Fallera Mayor Infantil fue Mª Paz Salañer
Pastor.
Os podéis imaginar cómo fue mi reinado con tan solo 18 años. ¡Qué
que puedo decir! Lo viví todo con intensidad y locura, así era yo. Y si
no, que se lo pregunten a mi Presi. Si que me hubiera gustado vivir el
nombramiento que se hace actualmente, ya que en mi época no se
hacia. Pero tuve la fortuna de vivir y disfrutar el de mi hĳa cuando fue
Fallera Mayor. Para mí es un acto precioso que da el comienzo a tu
año, del que serás la protagonista de algo espectacular “LAS
FALLAS”.

Me encanta la Plantà, soy amante de los monumentos falleros, de los pasacalles y de la traca. Me encantaba
bailar con la orquesta “Los Millonarios”, que nos acompañaban todas las noches. Y esas noches que nos
quedábamos en el Casal hasta las 8 de la mañana para dar comienzo a la Despertà. Eso hay que vivirlo, faltan
palabras.
Esta falla me ha dado lo mejor que tengo. Allí conocí al que hoy en día sigue siendo la persona mas
importante de mi vida. Y siguiendo la tradición, mi hĳa conoció a su compañero de vida, una persona buena
y generosa que vino a formar parte de nuestra familia. Juntos nos regalaron esos dos tesoros que tenemos
como nietos, Ximo y Lola.
También conocí a la familia que tu eliges, mis amigos, con los que sigo viviendo esos grandes momentos que
quedaran grabados para siempre. ¿Se puede pedir más?
Quiero destacar 3 momentos que significaron mucho para mi y para mi comisión:
Tuve como artista al gran Pepe Puche, que hizo una falla preciosa y que por primera vez en la comisión
obtuvimos el PRIMER PREMIO en la sección 1ªA. Champagne, tracas, abrazos, lloros, lo que vivimos esa
noche fue indescriptible. Momentazos que te dan las Fallas.
Fue un privilegio plantar la falla infantil, que se llevaría el PREMIO EXTRAORDINARIO de todas las
categorías, con la ayuda y el cariño de la comisión, con tan solo 14 años.
Y también la suerte de haberme criado en un local entre cartón, muñecas, barro y así conocer la fiesta desde
que comienza hasta que culmina con la “Cremà”. Ya que tuve la fortuna de ser hĳa de uno de los artistas más
grandes en fallas infantiles.
Estas palabras son de agradecimiento a todos los que de una forma u otra, habéis pertenecido a ella y con los
que he podido disfrutar y quiero seguir haciéndolo muchos años más.
Un abrazo, allí donde estéis, a todos los que pudisteis estar a mi lado, viviendo esos momentos mágicos, ese
duendecillo que llevamos algunos dentro, al que yo llamo “sentimiento fallero”.
Y para finalizar dar las gracias a esta gran comisión por darme tanto. Tú has sido, eres y serás por siempre mi
“Falla dorada”

Un abrazo
Amparo

FA 50 ANYS
AMPARO COSÍ I CABO

FALLERA MAJOR 1973



¡Ya han pasado 25 años! No me lo puedo creer...parece que fue
ayer… y así lo pienso porque las Fallas son algo que siempre me
acompañan allá donde voy y, más concretamente, la Comisión San
Vicente-Periodista Azzati.
Durante estos 25 años que tan rápidamente han pasado, he vivido
muchas experiencias, situaciones que nunca pensé que viviría
como, por ejemplo, los años en los que no era fallera en activo.
Aunque la realidad es que nunca me he sentido “no fallera”,
porque cuando una es fallera de corazón, como lo soy yo, es fallera
para siempre.
Además, ésta es mi falla, mi querida falla, que siempre me ha
tratado como si estuviera oficialmente en el censo. Ahora vuelvo a
ser fallera a todos los efectos y recuerdo con infinito cariño ese
maravilloso año 1998 en el que uno de mis mayores sueños se veía
cumplido: poder representar a mi falla y a todos los falleros y
falleras que la formaban en ese momento, incansables
trabajadores, enamorados de las Fallas y maravillosos todos, del
primero al último. Fue para mí un auténtico orgullo.

Recuerdo el nombramiento, en el que salgo con la boca enorme en todas las fotos que tengo y no me extraña
porque no podía parar de sonreír de pura alegría. A ese gran acto le siguió la Presentación, que me llevó a
aquel trono que tan feliz me hizo durante todo el año.
Y, como no, la Ofrenda, que para mí fue el mejor momento de mi reinado. Y es que fue una explosión de
sentimientos en todos los sentidos. Empezar la Ofrenda -siendo la fallera mayor de mi falla adorada y que me
conoce incluso antes de nacer- acompañada por mi padre, mis dos maravillosos hermanos, mis primos y mis
tíos Juan y Santiago; hacer la Ofrenda por la calle San Vicente, que es una de las calles de nuestra demarcación
y donde nos esperan los falleros y familiares que no se visten pero que siempre hacen tronar la calle cuando
pasa nuestra comisión; pasar por la puerta del horno de mi familia, con mis abuelos, mi tía Carmen María, mi
yaya y todo el mundo agolpado delante del horno dispuestos a aplaudirme lo más fuerte que pudieran. Y,
¡cómo no!, mi madre (junto a mi tía Vega) corriendo a mi lado por fuera del recorrido, como siempre,
dispuesta a acompañarme y a no perderse ni un segundo de mi Ofrenda. Y así, con la falla San Vicente
quemando mi entraña, llegué a los pies de la Virgen para dejarle el ramo de fallera mayor rodeada de mi
familia entera. ¡No puedo describir emoción más grande!
Este año se cumple el 25 aniversario de todos aquellos momentos que atesoro en mi memoria. Y qué mejor
regalo podría tener que celebrarlo por todo lo alto siendo mi hĳa pequeña la Fallera Mayor Infantil. Y aunque
este año va a ser, por desgracia, el año fallero más duro que viva ya que nos falta mi padre (fallero de nuestra
comisión hasta la médula y probablemente la persona a la que más ilusión le hacía ver a su nieta mayor en lo
más alto de nuestra fallita infantil), tenemos que vivir con gran intensidad cada acto y le dedicaremos cada
minuto del reinado de Laira como Fallera Mayor Infantil de la Falla San Vicente-Periodista Azzati y Padilla,
la falla de nuestro corazón. Sé que ella repetirá todas mis vivencias y no puedo ser más feliz. Papá, ¡va por ti!,
¡te lo dedicamos!

Marina

FA 25 ANYS
MARINA LLUCH I PONS

FALLERA MAJOR 1998
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EL HOMBRE DEL PALO
Suena el teléfono y recibo la noticia que no quería recibir. Los recuerdos empiezan a venir a mi
cabeza.

Eduardo era y es ese fallero de casal que, con su cigarro en la mano, siempre saludaba y preguntaba:
“¿Qué pasa? ¿Cómo estás? En casa ¿todo bien?”. Y nosotros le respondíamos: “Sí, Eduardo, todo
bien” y cada uno continuaba su camino.

Año tras año llegaba la semana de Fallas y el día 14 por la mañana, al traer la falla infantil, Eduardo
aparecía, en silencio y sin molestar a nadie, para darse una vuelta. Bastaba con descargar un par de
ninots para saber que ya había cumplido su faena: conseguir un buen trozo de madera con el que
facilitar la Cremà.

Mirando desde detrás, ahí estaba yo. Me gustaba lo que hacía. Y al acabar la Cremà de la falla en mi
año de Presidente Infantil, le pregunté si, cuando fuera mayor, me dejaría el palo. Él me miró y me
dĳo: “cuando crezcas, cuenta con ello”.

Y sí, llegó el día que tanto esperaba, el 19 de marzo de 2018. Eduardo me llama y me hace entrega
de su querido palo de madera. Y, junto a nosotros, mi gran amiga Feli. Es imposible describir lo que
sentí, pero os puedo asegurar que fui el fallero más feliz de toda la comisión.

Las siguientes Fallas él nunca se separó de mí. Me enseñó y me rectificó, para que todo fuera tal y
como él lo hacía.

Querido Eduardo, este año vas a estar más cerca que nunca, estarás ayudándome, estarás en mi
mente. No quiero defraudarte; va a ser la mejor Cremà o, al menos, eso voy a intentar. No me vas
a fallar y, como siempre, estarás dirigiéndome.

Eternamente agradecido, tu amigo. Pablo.
Pablo Cobacho Juan



LLÀGRIMES AMB DOBLE L

En multitud d'ocasions hem sentit que la Comissió és com una gran família que va creixent
gradualment i en la qual els xiquets de hui es converteixen en referents amb el pas dels anys. Quan
a la dècada dels 60, els pioners de la nostra Comissió començaven a situar a la falla entre els
referents de tota la ciutat, un xiquet i un adolescent feien els seus primers passos entre nous amics
i experiències. Formant part de dos de les famílies més actives en aquella nova iniciativa festera al
centre de la ciutat, es van convertir en part important de l'estructura humana que consolidà un
projecte faller que ha arribat fins als nostres dies, bategant amb força i amb un futur prometedor.

Cinquanta anys més tard i després de compartir un bon grapat d'alegries, emocions, anècdotes i
preocupacions, Vicente Lloret Vidal i Eduardo Lluch Marín ens han deixat i la seua absència ha
arribat al cor de tots els fallers. Entenem que la vida continua, que la festa mai es deté, però és
inevitable que es vessen llàgrimes de tristesa i record, llàgrimes amb la doble L dels nostres dos
amics.

A Vicente Lloret no hi havia faller que no el coneguera. Perquè era una d'eixes persones que estan
en el dia a dia, el condiment de tots els plats. Com era assistent assidu al Casal, participava de totes
les tertúlies futboleres i falleres, ja siga a l'un o l'altre costat de la barra. També ha sigut l'home dels
reembossaments, responsabilitat que ha liderat a la perfecció. I enyorarem quan l'equip dels
“fadrins” del Dinar de Bétera exigia la participació del seu “etern capità” en el duel futboler.
Acomiadem una trajectòria irreprotxable, que va començar en la Secció Infantil, va créixer de la mà
del seu germà Pepe i que es va tancar acompanyat d'Ana, una d’eixes parelles que absolutament tots
els fallers coneguem.

“L'home del pal”, encarregat d'espentar els ninots rebels cap al foc implacable, és potser una de les
millors definicions per a Eduardo Lluch Marín. El seu treball nocturn a l'emblemàtic Forn Lluch
del carrer Sant Vicent el va obligar a perdre's moltes jornades falleres però no li va impedir gaudir
dels seus amics i, especialment, dels regnats de Marina i María José i de la il·lusió d’Edu com a
president infantil. Ningú oblidarà les seues bromes de joventut, la seua col·laboració per a tindre
calent el xocolate de la Plantà, les seues nits de parxís al costat de Carmen Mari i, molt recentment,
la il·lusió amb la qual va proposar a la seua neta Laira com a Fallera Major Infantil. Mil detalls d'una
vida fallera.

Mai ens acostumarem a acomiadar-nos per sempre dels qui es van esforçar a fer una Falla Sant
Vicent millor, a fer-la créixer del no-res amb sacrifici, treball i amb la satisfacció de ser feliços entre
amics. En tot cas, semblarà que no estan però sí que sentirem que el seu llegat és present. Per
sempre. Gràcies.
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FALLES HISTÒRIQUES

FICHA TÈCNICA
Any: 2008

Artista: José Lafarga Palomares
Lema: "Des de que s'ha jubilat"

Secció: Primera A
President: José Leiva González

Fallera Major:Mª José Cucala Crespo

Premis:
Primer Premi Secció Primera A

Premi a la millor falla de Primera A (Comissió Gestora Fogueres de Sant Joan)
Premi a l'interés turístic de la Secció Primera A (Conselleria de Turisme)

Primer Premi de la Secció Primera A (Coca-Cola)

En este llibret, hem volgut començar una sèrie de records al voltant dels monuments més emblemàtics de la nostra història i hem
triat per a l'estrena l'últim gran èxit de la "Falla Gran". Si volen contemplar tots els monuments que hem plantat a la nostra
demarcació, majors i infantils, poden consultar la pàgina web https://www.fallasanvicente.es/fallas/



ACÍ CREMA
EL COR D’UNA FALLA

Aquest lema va ser pintat als carrers de la nostra ciutat durant el mes de març de 2021 per recordar
on havien d’estar els monuments amagats per l’amenaça de la pandèmia. Encara que molts no
l’arriben a entendre, la ubicació dels monuments de cada comissió porta darrere anys d’història,
records inesborrables i experiències viscudes.

La Falla Sant Vicent-Periodista Azzati, vol recordar als seus veins, amics i col·laboradors, que
seguim treballant en la tornada a la nostra demarcació més tradicional: ubicar, de nou, la falla gran
al cantó entre San Vicent i Periodista Azzati. Som respectuosos amb les decisions institucionals
preses, de segur buscant el benestar i la seguretat, però mantenim ferma la voluntat de tornar als
nostres arrels i no tindre l’obligació d’allunyar-nos, precisament, del cor de la nostra Falla.

La comissió
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EL FALLERO ON-LINE
Como el que no quiere la cosa casi hemos vivido la primera cuarta parte del SIGLO XXI, la
sociedad y los tiempos avanzan tan rápido que no nos da tiempo a asimilarlo.

Estos últimos años nuestra Falla ha visto una peatonalización paulatina de su entorno, lo cual, si
bien lo hace más agradable y más seguro, también provoca más dificultades de acceder a nuestro
CASAL, donde llevamos a cabo el día a día de la actividad de nuestra COMISION.

Por si todo ello fuera poco, el COVID, nos alejó más del CASAL y sólo la tecnología de la que
disponemos hoy en día nos permitió mantenernos en contacto digitalmente. Todos tuvimos que
recurrir a ser FALLEROS ON-LINE.

Pero ya pasó. En la sociedad actual la Falla ha dejado de ser el lugar de escape para poder disfrutar
–allá por los años 50´s, cuando no había libertades como hoy- y en el Casal se podía hacer lo que
cada uno quisiera. Hoy en día, se puede acudir a muchos lugares de esparcimiento, con todas las
comodidades para hacer lo que en cada momento desees, con más fácil acceso y aparcamiento, el
ocio está al alcance de cualquiera, muchas veces con un solo click.

Pero ser fallero es algo más. Todos formamos parte de LA FALLA y el CASAL es nuestra casa, la
de TODOS. Todos debemos participar de las actividades, porque cada una de ellas es, en parte, de
cada uno de vosotros. Lejano queda aquél 10 Marzo 2020, en que la actividad era trepidante hacia
las fallas venideras. Se hicieron muchos #hastags “#tornarem” “#hemtornat”
“#açíplantaelcordunafalla” … pero hoy, el #falleroonline no se ha quitado todavía la mascarilla del
todo, esa mascarilla, que a modo de caparazón evita que la actividad fallera sea plena, y tengamos
en el Casal en ebullición, ese casal como les gustaba disfrutarlo a Feli, Nácher, Vicente,
Eduardo…SI, les FALLES HAN TORNAT, PERO ARA HEM DE TORNAR ELS FALLERS.
Actividad cultural, -teatro, play backs-, deportiva, -running o paddle-, nuestras cenas tradicionales,
la solidaridad fallera y disfrutar a tope de la música en fallas, con una gran falla, y ojalá plantada en
el enclave de SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI, EL ORIGINAL.

En fin, el ocio está al alcance de cualquiera, LAS FALLAS sólo al alcance de Valencia, falleros
aprovechemos una oportunidad única. Hacer que el COVID sea historia, quitaros las mascarillas y
volvamos a ser FALLEROS DE CASAL.

Pensat i dit…per Juan Fran
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PREMIS COMISSIÓ 2022

Premi 12 Secció Primera A

Premi Extraordinari de Llibret "Almelá i Vives" (Lo Rat Penat)

Primer premi XIII Concurs a la Millor Escena Granota. (Levante UD)



AGRAIMENTS
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La Comissió agraeix molt sincerament a tots els anunciants la seua col.laboració, sense la qual no
haguera sigut possible la realització del present llibret. Gràcies!

Esta Comissió com a membre de la Federació de Falles de Reembossaments de València, agraeix a
l’excelentíssim Ajuntament de València, la col.laboració que presta per al desenrotllament de les
activitats de la Federació.

La nostra comissió ha sigut beneficiària de la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de
València a les Falles 2023.
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Continuant en la nostra intenció de establir llaços d'amistat amb altres associacions festeres, també
hem volgut agermanar-nos amb la Foguera "La Condomina" d'Alacant a la que agraïm
l'atenció que han tingut amb els nostres representants totes les vegades que hem assistit a actes a la
capital alacantina. L'amistat i la festa es donen la mà.

LA FOGUERA
GERMANADA AMB LA NOSTRA COMISSIÓ

FOGUERA LA CONDOMINA (ALACANT)
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AGRUPACIÓ
EL PILAR-SANT FRANCESC

L'Agrupació El Pilar-Sant Francesc està molt present en bona part de les activitats que
desenvolupem. Junt als nostres amics, als nostres veins "del Sector", compartim la passió per les
Falles a un dels barris més emblemàtics de València, al cor de la nostra ciutat. Viure intensament les
Falles és màgic, i en bona companyia, molt millor.

https://pilarsantfrancesc.es/ano-2023/



Felicitem als components de la nostra Comissió:

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ I MECA

VANESSA MOLINA I DOMÍNGUEZ

ANA SILVESTRE I NÚÑEZ DE HARO

ELENA ZURIAGA I AGUSTÍ

ENHORABONA
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Premiats amb el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer, per la seua trajectòria fallera.

De la mateixa forma, volem felicitar també a:

M.ª PAZ GONZÁLEZ I ANDRÉS

MARIA MARTÍNEZ I GASSENT

ESTHER OLEGARIO I BAIXAULI

VICENTE PASTOR I TERRADES

ANTONIA SERRANO I VILCHEZ

Guardonats amb el Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer, que atorga la Junta Central Fallera.



DISSABTE, 11 DE FEBRER

SOLEMNE EXALTACIÓ. A les 19´30 hores, al Restaurant La Ferradura, solemne
Exaltació de la nostra Fallera Major, Lydia Martin i Torres, actuant com a mantenidor
de l’acte, En Marcos Soriano i Soriano.

DIVENDRES, 17 DE FEBRER

LECTURA DEL LLIBRET. Després del sopar, a les 22'00 hores, lectura del llibret
a càrrec de la nostra poetessa, Ampar Cabrera i Sanfèlix. A l'acte tindrà lloc la lectura
tant dels versos satírics vinculats al tema del monument com dels dedicats a la Fallera
Major.

DIUMENGE, 19 DE FEBRER

INTERCANVI FOTOGRAFIES I BUNYOLS BRILLANTS. A les 12’00 hores,
al Palau de l’Exposició, es produirà l'intercanvi de fotografies entre les falleres majors
del Sector Pilar-Sant Francesc i la Fallera Major de València, Laura Mengó i
Hernández.

Així mateix tindrà lloc l’imposició del Bunyol d’or i Brillants amb Fulles de Llorer als
components guardonats de la nostra Comissió, Juan Antonio Fernández i Meca,
Vanessa Molina i Domínguez, Ana Silvestre i Nuñez de Haro i Elena Zuriaga i Agustí.

DISSABTE 25 DE FEBRER

FALLERSD'HONOR. A les 14’00 hores, al nostre Casal del carrer Almas, Dinar de
Fallers d'Honor on es farà un homenatge a persones i entitats que any darrere any
estan al costat de la Falla Sant Vicent-Periodista Azzati.

A més, al final de l'acte s'imposaran els "Ches d'or", "Ches d'argent" i "Ches de coure"
a aquells fallers d'honor que se'ls hagen guanyat pel seu recolzament a l'activitat de la
nostra Comissió. Éste és un acte molt entranyable on els components de la Comissió
hem de mostrar el nostre afecte pels fallers d'honor i el nostre agraïment a tots ells per
la col·laboració en el creixement de la Festa.

DIUMENGE, 26 DE FEBRER

DESPERTÀ. A les 7´00 hores, Despertà organitzada per la Junta Central Fallera, en
la que poden participar tots els fallers inscrits. Posteriorment, a les 12 hores, entrada de
Bandes de Música a la Plaça de l’Ajuntament.

ESMORZAR. A les 10’00 hores, al Bar Beluga del carrer, Arzobispo Mayoral de
València, per agarrar forces i fer l´Arreplegà en la nostra demarcació.
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PROGRAMA DE FESTEJOS



ARREPLEGÀ. A les 11´30 hores, farem l'arreplegà pel veïnat, junt a la Fallera Major,
Lydia Martin i Torres, ataviats amb l'indumentària valenciana o amb la brusa
tradicional, com homenatge a la nostra demarcació, que tant ens ajuda per a poder
plantar una falla cada any millor.

DINAR. A las 14’30 hores, hi haurà dinar al Casal. A continuació, i amb il.lusió pel
començament de les falles, anirem a la Crida junt a la resta de falles del Sector.

CRIDA. A les 17´00 hores, concentració al Casal Xe per a reunir-se amb la resta de les
falles del Sector i acudir junts a les Torres dels Serrans. El més important és que la
nostra Fallera Major puga comprobar que la Comissió l'acompanya allà on ens
representa. L'estendard de la rata penada, les flames i el Micalet ha d'onejar enguany el
més prop possible de la Fallera Major de València.

DEL 27 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ

ARREPLEGÀ COMERÇ. A les 17´00 hores, realitzarem l'arreplegà pel comerç, que
tant ens ajuda per a poder estar orgullosos del nostre monument.

DIUMENGE, 5 DE MARC

VISITA A L’EXPOSICIÓ DEL NINOT. A les 10’00 hores anirem al Museu
Príncep Felip per a vore els ninots que els nostres artistes, Pau Soler i Marchante i
Rubén Arcos i Martí han fet per a la nostra Comissió.

DINAR FESTEJOS. A las 14’30 dinar oferit per la delegació de festejos.

DIVENDRES, 10 DE MARÇ

SOPAR DE FLAMES. A les 21´30 hores, a la Carpa, imposició de la/les Flames
d'argent i la Flama d'or, que puguen aprovar-se pels mèrits fallers, als membres
guardonats i que s'hauran concedit uns dies abans en Junta Extraordinària. El sopar
serà d´aixella, i la Falla posarà la picaeta.

DISSABTE, 11 DE MARÇ

TRASLLAT DE MONUMENT. Els fallers, els col·laboradors i tots els visitants
podran contemplar la col·locació del ninot més espectacular del monument, realitzat
pel nostre artista, Pau Soler i Marchante, així con la resta dels ninots que conformaran
la nostra falla.

PAELLES. A les 14´30 hores, al carrer Padilla junt al monument, tindrem les ja
clàsiques Paelles per a tota la comissió i acabarem de muntar la carpa per a la setmana
fallera. A continuació haurà «tardeo» amb sorpressa de D.J.
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DIUMENGE, 12 DE MARÇ

ACTE DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL. A les 14´30 hores, a la Carpa, la
nostra Fallera Major Infantil, Laira Iglesias i Lluch, oferirà un dinar a tots els
components de la comissió infantil i comissió major. Este acte servirà també per
imposar les insígnies de la falla als nous xiquets i xiquetes de la Comissió Infantil i als
familiars de la Fallera Major Infantil, a més d´un corbatí commemoratiu a l´estendard
de la Falla Infantil.

DIMARTS, 14 DE MARÇ

SOPAR DEL PRESIDENT INFANTIL. A les 20´00 hores, el nostre President
Infantil Santiago González de Martos i Marín oferirà un sopar, per a tota la Comissió
Infantil i Major, a la nostra carpa.

DIMECRES, 15 DE MARÇ

RECOLLIDA DEL NINOT. A les 18´30 hores, la Fallera Major, Lydia Martin i
Torres, acompanyada pel President de la Falla, Miguel Ángel del Barrio i De la Torre i
per tota la Comissió, arreplegarà el ninot que el nostre artista, Pau Soler i Marchante,
ha portat a l'Exposició del Ninot. Quan retornem el ninot al seu lloc natural, junt a la
resta de la Falla, donarem per començada la Plantà.

SOPARDELA PLANTÀ.A les 21´30 hores, sopar “d’aixeta” de la Plantà. Hi ha que
omplir el cos de forces per ajudar a l’artista a deixar la falla finalitzada, amb tots els
retocs necessaris, perquè lluïsca tota la setmana fallera. A les 2´00 de la matinada
xocolatà de la plantà per recargar forces.

DĲOUS, 16 DE MARÇ

ESMORZAR. A les 10’00 Amb motiu del Dia Oficial de l’Esmorzà.

ACTE DE LA FALLERA MAJOR. A les 21´00 hores, a la Carpa, la nostra Fallera
Major, Lydia Martin i Torres, oferirà un sopar a tots els components de la Comissió.
Este acte servirà també per imposar les insignies de la Falla als nous components de la
Comissió i als familiars de la Fallera Major, a més d'un corbatí commemoratiu a
l'estendard de la Falla.

A continuació primera nit de marxa amb DJ
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DIVENDRES, 17 DE MARÇ

ARREPLEGAMENT DE PREMIS. A les 11´30 hores, la Fallera Major, Lydia
Martin i Torres, el president, Miguel Ángel del Barrio i De la Torre, la Cort d'honor i
tota la Comissió en general, anirem a la Plaça de l'Ajuntament per arreplegar els premis
concedits a la nostra Comissió, en especial el que li donen al monument que plantarà
Pau Soler i Marchante.

FESTA DE DISFRESSES. A les 21´30 hores, organitzat per la nostra delegació de
festejos, gran sopar a la carpa, on tots els que vullguen participar hauran d’acudir amb
una disfressa. Enguany cal que tinga relació amb el nostre momument i el lema “La
gran batalla”.

NITDE FESTA. A les 23´30, festa musical, en la que es permeteixen peticions de tot
tipus de cançons. Una altra cosa es que els nostres “DJ´s residents” accedisquen a fer-
les realitat.

DISSABTE, 18 DE MARÇ

OFRENA A SANT JOSEP. A les 09’30 hores, organitzat pel sector Pilar-Sant
Francesc, Ofrena de Flors al patriarca Sant Josep, amb l'assistència de totes les falles
que compossem dit sector. Creem que dins l'esperit festiu, també hi ha que tindre uns
moments per a recordar el patró de les falles.

OFRENA A LA VERGE DELS DESSEMPARATS. A les 16´00 hores, la
Comissió de la Falla al complet i la Comissió Infantil, amb la nostra Senyera, els dos
estendards i la Banda de La Unió Musical L´Horta de Sant Marcel-lí -que estará amb
nosaltres tots els dies-, ens reunirem a la carpa, per acompanyar a la Fallera Major,
Lydia Martin i Torres, i a la Fallera Major Infantil Laira Iglesias i Lluch en l'emocionant
acte de l´Ofrena de Flors a la Verge dels Dessemparats. Totes les senyores, senyoretes
i xiquetes portaran el seu ram de flors, i la resta de la Comissió oferirà a la patrona una
impresionant cistella de flors.

TORRÀ. A les 21´30 hores, els nostres amics de festejos ens delectaran en una gran
torrà per a tota la Comissió.

NIT DE FESTA. A les 23´30 hores, començarem altra nit de música i festa. Ací les
forces començaran a esgotar-se, pero malgrat això, els fallers trauran energies d’on siga
per a continuar amb la marxa.

INSIGNIES D'OR. Al llarg de la nit, seran concedides les insignies d'or de la Falla
als components de la Comissió que els corresponga. Dites recompenses seran
imposades en la presentació de la Fallera Major de l'any 2024.
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DIUMENGE, 19 DE MARÇ

FELICITACIONS ALS JOSEPS. A les 0´00 hores, és el moment de felicitar tots
els Joseps, Peps, Mª Joseps, etc., encara que esperem que es "recorden" de la resta de la
Comissió.

PASACARRER. A les 12´00 hores, pasacarrer amenitzat per la Banda de música La
Unió Musical L´Horta de Sant Marcel-lí. Intentarem ser els màxims possibles per a
lluir l'últim dia de les festes de Sant Josep per tot el barri. Com ve sent habitual, anirem
a arreplegar a la Fallera Major al seu domicili o lloc de descans.

MISSA A SANT JOSEP. A les 13´00 hores, en l'esgléssia de Sant Agustí i Santa
Caterina, cel·lebració de la Santa Missa, en honor del nostre patró, Sant Josep. Per part
de la nostra comissió, estarà presidida per les nostres Falleres Majors, Lydia Martin i
Torres, i Laira Iglesias i Lluch, acompanyades per el President infantil Santiago
González de Martos i Marín i el President, Miguel Ángel Del Barrio i De la Torre.

CREMÀ DE LA FALLA. A les 22´00 hores, la Fallera Major, Lydia Martin i Torres,
després d'entonar les cançons tradicionals durant el passacarrer, que es fa a la nostra
demarcació i d'indultar del foc un dels ninots de la falla, encendrà la traca, junt al
President Miguel Ángel Del Barrio i De la Torre, que ràpidament s'aproparà al
monument provocant la Cremà de la Falla, que donarà per finalitzades les falles 2023.
Però amb el calor i les cendres que resten, s'iniciarà un nou motiu d'il·lusió les falles de
2024.

COMENÇA EL NOU EXERCICI. Després de la cremà i quan ja hàgem
arreplegat totes les tanques que hi ha al voltant del monument, BRINDAREM per les
festes viscudes i, sobre tot, per les falles 2024 que, de segur, ens duran molts moments
d’alegria i satisfacció.

NOTA: Este programa podrà ser modificat en el seu contingut o horaris per causes alienes a la nostra voluntat
o per imprevistos. Per favor, roguem que esteu atents al tauler d'anuncis de la nostra carpa.
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FEDERACIÓ D'INGENI I GRÀCIA

La nostra comissió forma part de la Federació d'Ingeni i Gràcia, constituïda per falles que
volen posar en valor l'essència de l'humor, de l'ingeni i de la imaginació. Per això, volem deixar
constància en aquest llibret el conjunt de comissions que organitzen activitats per a defensar
aquesta part tan important dels nostres monuments.
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C/ Convento San Francisco, 5
46002 Valencia

Junto al Ayuntamiento

tel. 961 189 377
www.mahorabistro.com
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Cami Canal, 91. 46024 - València - 96 324 00 81
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LOLA BECHER DíAZ
MARIA MAR BECHER DíAZ

MARISA BLAY ARIZO
FRANCISCANAS DE ARQUEBISBE MAYORAL

JOAQUÍN IGNACIO GARCÍA CERVERA
MANUEL GONZÁLEZ DE MARTOS GÁLVEZ

LOLA HERNÁNDEZ MANZANO
JULIÁN LÓPEZ

HORNO SAN VICENTE/ JOSÉ LLISO
FRANCISCA PARRAS MORENO

ANA PERIS BORONAT
FUENSANTA PRIETO

MARIA JESÚS REDAL MONTANE
PILAR ALVENTOSA TALÓN

MARIA TERESA FERRANDO LUCAS
LORENZO MELLADO SERRANO

CRISTINA ROCHER ROBAINA
PSOE (PILAR BERNABÉ)

ELENA CUENCA MARTIN
JOSÉ LUIS DEL BARRIO DE LA TORRE

MÓNICA DOMÍNGUEZ
ELENA CUCALA CRESPO

IGNACIO FIGUEROLA JIMENO
ÁFRICA ORTÍN JABALOYES

ELENA CRESPO BELDA
MARIEN RUIZ ALPUENTE

MARÍA MARTÍNEZ
JUAN CLARAMUNT

ARTURO MELIDA MUÑOZ
ORTÍN ADMINISTRADORES

CARLA FLYTE LLORENS
GRUPO POPULAR (SANTIAGO BALLESTER)

ALEJANDRO GARCÍA
ALFONS ALBA

MARINA LLUCH PONS
MARIA CALVO

LEO BELLA
ERMINIA ESCRIBÀ SASTRE

JOSÉ PÉREZ GÓMEZ

La seua col·laboració és esencial perque la Comissió mantinga la seua trajectòria en el món de les
Falles. Des d’ací volem agraïr a tots ells la fidelitat i el recolzament a la nostra Festa i a la falla Sant
Vicent-Periodista Azzati.

FALLERS D'HONOR
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