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Fem Falla, fem Mocador
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[p. / 7]A Sant Josep 

Estretiu, oh Josep, al vostre pit

la carn de Déu nascuda de l’Aurora

on dorm infant en una menjadora

i s’ha sentit el seu primer vagit.

Tan nen d’amor vos ha deixat ferit,

que estels i cors mirant-los enamora

i estant dormit al pit de la Pastora.

Quin goig, Josep, més gran haveu sentit.

Preneu-lo, sant Josep, als vostres braços,

mireu que vol tornar als vostres llavis, 

en un floquer etern de tendres llaços,

rebeu del seu amor encesos glavis,

i abans de retornar-lo als seus fenassos

digueu-li que em perdone els meus agravis.



[p. / 8] Salutació de la presidència

Benjamín Alepuz Soriano

D esprés de tota la vida 

al Mocador i d’haver 

sigut president infantil 

l’any 1992, enguany tinc el 

plaer de presidir aquesta 

comissió. Per a mi és un honor 

poder representar la meua 

falla però, a la vegada, és 

una gran responsabilitat, 

ja que pel càrrec que ara 

ocupe han passat grandíssims 

fallers com, per exemple, 

alguns dels fundadors, com 

mon pare Nazari, el tio Ximo 

o Pere Morte, entre altres, o, 

més recentment, Hugo, Rubén 

o Cèsar. Estar a l’altura de 

tots ells serà complicat, però 

estic segur que, amb l’ajuda 

de totes les falleres i fallers 

que ajuden amb el seu granet 

d’arena, aconseguirem dur 

endavant, com cada any, el 

gran projecte cultural que fem 

a la nostra falleta.

La veritat és que jo sóc 

faller de casal i mai m’havia 

plantejat ser president, però 

la insistència de ma mare 

perquè seguira els passos de 

mon pare em feren donar el pas. 

Ara no puc fer més que agrair-

li la seua insistència. També 

he de donar-li les gràcies 

a ella, al meu germà i a la 

resta de la família i amics 

per recolzar-me en tot moment 

durant aquest any.

Per últim, volia donar les 

gràcies també a Sònia, la 

nostra fallera major, ella ha 

nascut al Mocador com jo, ho 

portem a la sang. Fem un gran 

equip i estic segur que viurem 

un any inoblidable.

No sóc home de moltes 

paraules, així que m’acomiade 

desitjant-vos a tots i totes 

unes bones falles 2019 i 

recordar que el nostre casal 

està obert per a tot aquell 

que desitge passar unes festes 

divertides i en família.
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[p. / 10] A la Fallera Major

Sònia  Caballero Narro

Tota a floretes 

està la xica,

guapa i bonica

com ella a soles

entre aureoles

d’un dia clar,

i amb gran salero

dic Caballero

en esta Falla

El Mocador,

i amb gran amor

la cride Sònia,

flor de begònia

d’un bell jardí

de carmesí,

i és la Major, 

i a més és Narro

i dalt el carro

de flors guarnida

tothom la crida

Regina nostra,

joiosa mostra

de l’alegria 

d’un bell somriure,

que a tots fa viure

gojosos dies,

les darreries

i els primerencs,

amorosencs

per tu, Fallera,

que ets la primera

i la Major.

La Cort d’Honor

és ta corona

i t’acarona

amb sentiment,

puix ets bonica, 

i el cor musica

el teu seient

tot esplendent

de la pintura

de ta figura

al sol naixent.

De Sant Josep

aquesta falla

canta i treballa

sense parar,

i en veure’t reina

la nostra feina

ta testa exalta

i amb goig esmalta

la formosura

i galanura

que en tu s’hi veu,

i a una veu

volem cantar 

i reiterar

que tu ets xica,

guapa i bonica

del meu cantar.
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Sonia  Caballero  Narro
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Maria del Remei Hervàs Torres
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Maria Isabel Soriano Conde
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Carmen Cabello Márquez

Remei Monzó Hervàs

Esther Argente Frías

Rebeca Zamorano Rodríguez

Ana Muñoz Prats

Amelia Vela Giménez

Ana Pastor Benlloch

Maria Pilar Macián Gallego

Maria Jesús Casabella Almela

Silvia Caballero Potenciano

Nahia Morte Ortiz

Ana Gomis Gaspar

Celia González Ariño

Paula Cuevas Vela

Andrea Moral Benet

Candela Pastor Pastor

Maria Rodríguez Gómez

Lucia Vitoria García

Carmen Condomina Candel

Alba Maria Peña Aleixandre

Lucia Sánchez Alandí

Mercedes Camarena Maronda

Natalia Català Camarena

Andrea Gabriela Melendez Burgos

Rosa Benet Carot
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Ana Muñoz Prats



[p. / 15]Vocals

Baltasar Soriano Ribelles

Rafael Soler Martínez

Manuel Gil Cantero

Juan Cuevas Paredes

Esteban Garcia Isaac

Pere Monzó Hervàs

Sergi Gacia Queral

Francisco Molina Laparra

Ana Pastor Benlloch

Jose Luis Pastor Blanco

Sergio Espuig Pageo

Maria Pilar Macián Gallego

Emilio Verdú Cuenca

Miguel Angel Beltran Estada

Silvia Caballero Potenciano

Oscar Tierno Maya

Nahia Morte Ortiz

Oriol Garcia Queral
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Andrea Moral Benet
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Luis Jiménez Ortega



[p. / 16] Artista:  Fran Sierra

Esbós:  Toni Verdugo

Guió:  Albert Llueca

Explicació i relació:  Josep M. Martínez Izquierdo, Poeta Del Foc

Lema:  SI - SOL -FA

PREÀMBUL 

Des de temps immemorials

hi ha hagut cançons bressol

per a guarir tots els mals

i als menuts donar consol.

L’amor d’una mare és

el més autèntic, segur,

la que et guanya amb un bes

farcit d’amor i ben pur.

Sense música no s’és res,

sense música tot és gris,

el món perd tot l’interés

i el viure es torna infeliç.

Ma mare em cantava cançons

ja des que anava a l’escola,

i han sigut motivacions

d’esta ànima que hui vola.

Nostra llengua és la més dolça,

com ella cap altra n’hi ha,

de barbarismes s’espolsa

nostra llengua: el valencià!

Euterpe bons ànims dóna

i ens esperona al camí,

amb la música més bona,

des que trencarà el matí. 
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[p. / 18] ODA A LA DONA

La dona de sempre era

com qui diu una comparsa,

per això la dolçainera

vol acabar amb la farsa.

A la falla es reivindica

amb tot allò que elles fan,

i a l’home el rebolica…

mostrant sa vàlua gran.

Ho fa sols per contrapunt

imposant sa melodia,

els seus valors en conjunt,

la bellesa i simpatia.

La dona, com és normal,

vol tindre la seua quota,

la societat patriarcal

ha pretés tindre-la tota.

Però elles són la llum

i la vida a totes hores,

deixem enrere el costum,

doncs són dones lluitadores.

(Els prejudicis, com fum,

apartem-los a les vores.)

LA MÚSICA HO ÉS TOT

La música, com saps, ho és tot

i ella ho sap i s’empodera,

hi ha qui la sent verdadera,

i a alguns també, doncs els fot.

És saba de nostra terra

i n’estimem les arrels,

és un xiquet que s’aferra,

a eixos sons que són anhels.

És la veu del Botifarra,

és també el cant d’estil,

és la dolçaina i guitarra,

és Obrint Pas, Miquel Gil.

La dona que canta i balla

el nostre llegat més ric,

amb eixa gràcia que estalla,

i al cor et dóna un pessic.

Convençuda pren paper

i és hui ja protagonista,

doncs sap molt bé què ha de fer,

i així ho fa, perquè és artista.
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El ritme marca i defensa

i hui diu: estic ací!

Ha obtingut la recompensa,

i ja no és cap maniquí.

NOTES MUSICALS

Són les notes musicals

d’un idioma que ens atrapa,

que coronen este arc

de Sant Martí que es retrata.

Idioma que no coneix

fronteres ni indiferència,

amb bona batuta creix,

fent més gran la convivència.

La política que hauria

d’unir sensibilitats,

i un món millor naixeria

amb ànsies de llibertat.

Ningú discriminaria

els pobres per així ser,

i més igualtat hi hauria,

no exercitant el poder.

Barris pobres, barris rics,

—alguns volen ser com l’oli—,

i augmenta així l’embolic

per tan injust monopoli.

La violència de gènere:

un problema ben sagnant,

volem que a la falla es creme,

i ací ho estem querellant.

També molt es discrimina

les xiques quan fan esport,

doncs la lliga femenina,

si la trauen, és de sort.



[p. / 20] HISTÒRIA SAGUNTINA

Sagunt ja era important

abans que Anníbal passara.

Després d’un setge brutal,

no va poder enrunar-la.

Malgrat el cabdill fatal

Sagunt amb força tornava,

i amb això l’esplendor gran,

que València ni igualava.

Tot això en temps romans,

fins l’arribada dels àrabs.

Les dones sempre presents

i Sagunt no és l’excepció:

el Temple de Diana és

exemple de tot això.

Res Anníbal pogué fer,

malgrat que la població

va quedar en el carrer.

Diana, amb admiració,

s’havia guanyat voler

de Sagunt i devoció.

SAGUNTINES PIONERES

Nostra “Lira Saguntina”

esta ciutat representa,

malgrat la gent que enverina,

Mònica fou presidenta.

Altre exemple, l’alcaldessa:

Glòria Calero el 2003,

malgrat la gran escomesa,

i el càrrec, que és de gran pes.

I el 2014 la primera

presidenta d’empresaris,

una fita verdadera…

que va eixir en els diaris.

Han superat molts obstacles

i han mirat cap al futur,

les dones han fet miracles,

trencant per sempre eixe mur.

Malgrat tot encara queda,

fins que es faça realitat,

caminant per la vereda…

del camí per la igualtat.



[p. / 21]DONES VALENTES: TRES EXEMPLES

Hi ha hagut dones pioneres

que ens han obert el camí

i també han obert fronteres

des del bressol saguntí.

Ací tenim tres exemples

que donen bon testimoni,

i amb voluntat i bon temple,

del nostre honrós patrimoni.

Ella va ser presidenta

de la Lira Saguntina,

el càrrec va dur valenta…

i ha quedat en la retina.

L’altra era qui manava

a Sagunt al dos-mil tres,

i la ciutat ho notava…

doncs lluitava pel progrés.

Per últim esta empresària

té carisma, cosa certa,

i sa lluita ferma i diària…

a molts inclús desconcerta. 

VUIT DE MARÇ

Vuit de Març: eixa és la data

i ja és dia assenyalat,

la dona abans criada…

per fi s’ha manifestat.

Ha guanyat poder i força

que abans li havien negat,

sempre a casa i en la ombra,

criant fills: això és passat!

Hui en dia ha canviat tot

i tenim coordinadora

feminista que, en un bot,

fa possible eixa millora.

Encara queda per fer

i aquesta lluita no para,

malgrat que hi ha al galliner,

gallitos de molta cara.

Ens fa falta pressupost

i polítiques actives,

i eixa pluja, que és d’agost,

per les dones: forces vives.



[p. / 22] I TU, SOLS TU 

(Sonet basat en la cançó homònima d’“El Diluvi”)

“I tu, sols tu, seràs el puny alçat al vent

emancipada ja de qualsevol dolor”.

Ja no seràs un miratge, i en moviment

seràs rebel, i alhora tendra com una flor.

“I tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents”,

eres dona valenta que es mereix el millor.

No tindràs fronteres ni vells penediments,

i tan sols l’esperança serà el teu motor.

El futur és teu si saps com lluitar per ell,

i per fi arribarà el camí de la llibertat,

pinta’t la vida de colors bells: tens el pinzell.

Hui estàs llesta, preparada a la insubmissió:

el teu cos és teu, teua és la felicitat…

i la teua nau és teua i tens per fi el timó!



[p. / 23]NO HO DIGUEN SOLS DE BOCA!

Els polítics que s’adornen

però després ben poc fan,

i, amb el cas de “La Manada”,

l’escàndol va ser molt gran.

Molt sembla que hem avançat

però encara més fa falta,

des dels temps del patriarcat,

d’eixa societat malalta.

La manca de compromís,

com també de pressupostos,

fan que siga tot més gris…

havent de pagar alts costos.

Per això, senyors, actuen,

fent la música que toca,

són massa mortes, sens dubte,

i no ho diguen sols de boca!

Josep M. Martínez Izquierdo, Poeta del Foc



Miscel·lània
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[p. / 33]Fallers d’honor

Il·lustríssim Sr. President de la Diputació de València

Antoni Francesc Gaspar Ramos

Francisco Villar Graullera

Vicent Vayà Pla

José Antonio Tari Campello: “Taiti”

Stanislaw Zawistowski

Héctor Alepuz Soriano i Cristina Martí Espinosa

Jose Vicente Caballero Roda

Jesús Pimpollo i Lola Soler

Maria Saborit

Enrique Noverques Gil i Rosario Gómez Martín

Marcelino Martínez Picó

José Manuel Ros Manuel

Antoni Espinosa Pallarès

Ricard Balanzà (Artista Falla Infantil) 

Fran Sierra (Artista Falla Gran)

Quartet de Corda: “A Tota Corda”

Germans Caballer i Amics

AC L’Arxiu Camp de Morvedre

Yogur de Fresa
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Agropal S.L.

José Antonio Peruga Vinyals | C/ Puçol, 29 | Sagunt | 962 662 158

Assesories - Assegurances

Seguros Crauss

Agent Catalana occidente. C/ Teniente Ruiz, 2B - Entresuelo 2B

Port de Sagunt | 669 859 443

Alimentació

Carnes selectas Pascual

C/ Benavites 2 (esquina Doctor Palos) | Sagunt | 962 661 401

Bars - Restaurants - Pubs

A cualquier otra parte

Especialistes en café italià i en gin tonics | Plaça Cronista Chabret, 

17b. | Sagunt

Racó Paco

C/ Joaquin Rodrigo, 4 | Sagunt | 962 650 987

Raco de l’Horta

C/ Puzol, 13 | Sagunt | 962 664 744 | 962 664 622



[p. / 36] Disseny  

Yogur de Fresa

C/ Pascual y Genís, 10, 2-A | València | 961 050 613

info@yogurdefresa.com | www.yogurdefresa.es

Estacions de servei 

Estación de Servicio Sendra Solbes S.A.

24 hores | Avda. País Valencià, 27 | Sagunt | 962 660 026

Estancs 

Bárbara Martínez Clemente

Avda. Doctor Palos, 15 | Sagunt | 962 651 532

Farmàcies 

Farmacia Villalba Benajas

Camí Reial, 37 | Sagunto | 691 055 068 | 962 661 253

Farmacia Balaguer

C/ Horts, 43 | Sagunt | 962 66 22 79

Flors i jardineria 

Flores Vidal

Avda. Doctor Palos, 11 | Sagunt | 962 663 150
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Forn de l’Olleria

C/ Maestro Palanca, 14 | 962 660 856 | Sagunt

C/ Emilio Llopis, 17 | 962 650 954 | Sagunt

Artesans Forn de la Melica

C/ Castell, 1 | Sagunt | 962 660 698

Fotografia

Fotos Egea

C/ Capità Pallarés, 7 | Sagunt | 962 660 628

Gimnasos 

MC Sport Club

El teu gimnàs a Sagunt | Plaça Antiga Moreria, 2 bj. | Sagunt

617 129 819 | 961 014 150

Immobiliàries

Inmobiliaria Histomar

C/Camí Real 42 baix | 962 666 282 | www.histomar.es

Joieries 

R. O. A. Joyerías S.L.

C/ Benifairó, 12 | Sagunt | 962 650 386



[p. / 38] Obres | Decoració 

Saneamientos Miguel 

Fontaneria, aire condicionat, calefacció | C/ Huertos, 43 | Sagunt

962 660 395 | 637 514 310

Serranosa

Fusta i creativitat | C/ Puzol, 4-6 | Sagunt | 962 665 513

www.serranosa.com | info@serranosa.com

Pinturas Samper

Plaça 1 de Maig, 2 Baix | Port de Sagunt  | 962 68 05 72

Elmar Toldos y persianas

C/ Remei, 28 | Sagunt | crisegual@hotmail.com | 653 772 044

Decoraciones Flors

Av. Doctor Palos, 32 | Sagunt | 962 650 264 | 646 097 158

decoraciones.aflors@gmail.com

Òptiques 

Óptica Ribelles

C/ Huertos, 25 | Sagunt | 962 661 212

Óptica Real 

C/ Camí Real, 39 | Sagunt | 962 661 501

General Óptica

Ldo. Juan M. Calvet | Avda. Doctor Palos, 3 | Sagunt | 962 663 359



[p. / 39]Perruqueries | Bellesa 

Ana Estada

Centre de bellesa | Tall d’home i xiquet | Arranjaments de barba i 

afaitats | C/ Rosari 14  | 962 651 671

Quioscs 

Kiosco Edmar

Detalls, articles regal, llibreria | C/ Huertos, 28 | Sagunt | 962 650 827

Kiosco Chaplin Glorieta

Pirotècnia tot l’any i snacks, gominoles, fruits secs...

Pl. Cronista Chabret, 8 | 600 863 883

Roba | Teixits | Complements 

Rasos

Tendals, teixits, retalls i teles de disfresses | Maype Hogar | 

Cortines, decoració, tallers propis

C/ Pablo Iglesias, 23 | Port de Sagunt | 962 679 775

Lledó

Indumentària valenciana

C/ Benifairó, 3 | 46500 Sagunt | 962 661 568

El lloc dels fallers

Indumentària valenciana

C/ Gibraltar, 7 | Port de Sagunt | 961 087 391 | 685 860 658



[p. / 40] Marieta

Sabateria infantil i juvenil | C/ Circ Romà, 1 bj | Sagunt

961 188 744 | 658 944 172 | mariatr@live.com

Kids

Moda infantil de 0 a 18 anys | C/ Circ Romà, 3 bj | Sagunt

961 187 328 | 633 119 811 | www.ukidsmodainfantil.com

Boutique Ilusió

Av. Sants de la Pedra, 2 | Sagunt | 962 660 915

ilusio@hotmail.com | boutiqueilusio.com
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