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Pròlec

Benvolgut lector.

 El meu nom és Félix Casalis. La gent de València em recorda per la 
meua rocambolesca història ocorreguda ara fa dos cents anys. Una història 
que va perdurar molt de temps en la memòria col·lectiva d’esta ciutat i que 
t’aniré explicant al llarg de les següents pàgines d’esta publicació.

Potser, la necessitat de fugir del poble on vaig nàixer al Piemont, va ser 
un primer avís del que m’esperava en la vida. Decidí traslladar-me a la 
ciutat de Barcelona, al Regne d’Espanya, a provar sort en els negocis. Vaig 
traure el millor benefici d’allí: cassar-me amb la meua benvolguda esposa, 
Narcisa Mur.

Com que la cosa no acabà de funcionar, vaig tornar a provar sort, esta vega-
da a la pròspera ciutat de València. Els meus coneixements sobre begudes i 
bodegues varen ser primordials per muntar un cafè a una de les principals 
artèries de la ciutat, la Baixada de Sant Francesc. El canvi d’ubicació fins 
arribar al carrer de Saragossa va ser determinant perquè el meu Café del Sol 
fora el més conegut de tota la ciutat.

El millor vi, aiguardent, resoli, licors... bona decoració i ambient. El clima 
era perfecte per un negoci en constant expansió. Els clients eren assidus, 
buscant les tertulietes o les reunions, sobre tot de caràcter polític. I ací va 
nàixer la Societat Patriòtica de València, formada per un grup d’intel·lec-
tuals disposats a millorar la nostra societat.

Necessitaven eixos moments al Café per fugir del dia a dia, de l’absolutisme 
del no desitjat rei Ferran VII. I se’ns ocorregué construir una falla per fer 
sàtira i crítica de la situació política, per plantar-la molt a prop del Café, en 
el cantó del carrer de Saragossa i la plaça de Santa Catalina. La ocurrència 
tingué molt d’èxit. Durant tot el dia 18 de març estigué venint públic a riu-
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Context històricre’s de la falla i de Ferran VII. Cremarem la falla i el pecat comés pel rei. Ens 
sentíem orgullosos de la nostra innocent maldat.

No sé com va ocórrer. Sembla que la falla reactivà el sentir contra el rei Fe-
rran VII i m’empresonaren a la carcel de Sant Narcís com a màxim respon-
sable de la falla. Cremar al rei en efígie! Una innocent falla havia provocat 
la ira als nostres polítics. Pense que a Ferran VII mai li arribaren notícies de 
la falla. O tal volta sí!

A partir del meu pas per la carcel, el Café del Sol caigué en desgràcia i ha-
guérem de tancar als pocs anys. Els meus fills no tingueren descendència, 
per tant no tinc família que em tinga en la seua memòria i em recorde com a 
un empresari destacat de la nostra ciutat. Per això, quedarà esta publicació, 
per a retornar-me l’honor perdut pel meu pas per la presó i per a mantindre 
el foc encés d’aquella falla, la més famosa i recordada de tot el segle XIX.
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Sàtira, llibertat i festa revolucionària.
A propòsit de la falla del Café del Sol de 
1820 i del seu context històric

Antonio Laguna Platero
Francesc A. Martínez Gallego

(Univesitat de València)

La revolució burgesa al País Valencià, colp a colp

 En 1820, el propietari del café El Sol, Feliu Casalis (en algunes fonts, 
Casale), va plantar una falla carregada de sàtira en la cantonada entre el carrer 
de Saragossa i la plaça de Santa Caterina de la ciutat de València. Volia saludar, 
a la seua manera, el jurament constitucional que, pocs dies abans de la diada de 
Sant Josep d’aquell any, s’havia vist obligat a fer el rei Ferran VII. La plantà era 
una conseqüència directa de la revolució, que a València tenia un component 
d’especial radicalisme liberal, en comparació amb altres indrets peninsulars. 

La falla no s’hauria plantat si sant Josep s’haguera avançat en el calendari. Fins 
i tot, fer-ho el 18 de març –o els dies previs– de 1820 era un atreviment. És cert 
que el rei havia jurat la constitució de Càdis (1812), però els decrets sancionant 
la llibertat d’impremta –i, per tant, d’expressió– arribaran en octubre. No era 
fàcil saber fins on es podia arribar i la remoció d’autoritats públiques encara no 
era completa. Clar que Casalis ho feia des d’un café i això no és casualitat. La 
famosa tesi de la construcció de l’esfera pública burgesa de Jurgen Habermas in-
sisteix en la importància dels àmbits de sociabilitat on esdevé una conversació 
franca, oberta i dialògica. A València, com a altres ciutats peninsulars, el café 
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s’ha consolidat com establement o no només es consumeixen begudes, sinò on 
s’intercanvien opinions, es conversa i es lligen i comenten periòdics i fullets. 

En els cafés naixen els gèrmens de les Societats Patriòtiques i es celebra de 
manera festiva el restabliment del règim constitucional (Fuentes, 2014). Pot-
ser també naix ací la idea de la festa revolucionaria o de la conversió de la 
festa tradicional –Sant Josep, posem per cas– en festa política, en un moment 
d’èmfasi en el culte a una nova religió civil de naturalesa liberal. La falla que 
parla de les xafarderies del barri es transforma en missatge polític inequívoc 
a través de la sàtira. Faetó escalant el sol, motiu de la falla, és una metàfora del 
rei. Faetó és, en la mitologia grega, un personatge capritxós, capaç d’arrasar 
territoris per culpa de la seua incúria i, finalment, és el Sol que cau del seu 
carro i s’ofega per la seua voracitat. Ferran VII duia, entre els seus títols, el de 
Rei-Sol. La identificació no era difícil. Cassalis pagà el seu atreviment amb la 
pressó –a la fi, el rei havia jurat la Pepa–, però havia llançat també la falla com 
un portaveu de la crítica política.

En abril, un mes després de cremar la falla, naixia la Societat de Ciutadans del 
Café Patriòtic de Casale. De Cassalis. Sí, naixia en el mateix café des del qual 
Feliu Cassalis havia plantat la falla que li costà uns dies d’empressonament, però 
també el prestigi liberal que ara li donava rèdits. A aquesta societat patriòtica, 
portaveu del liberalisme avançat, l’empentava un poderós grup polític de la ciu-
tat, constituit al voltant de la família Bertrán de Lis. Aquesta societat patriòtica 
va editar El Tribuno del Pueblo Soberano, periòdic de resó en els carrers de la 
ciutat. Al café hi havia la tribuna del poble sobirà, una mena de trona des de 
la qual es pronunciaven “discursos altamente revolucionarios” (Tramoyeres, 
1880-1881, 124/20). Des de la seu de la societat patriòtica es prenien iniciatives 
altament simbòliques: la celebració, en 1821, de les exèquies dels afussellats per 
Elío en la sublevació liberal de 1819 –en el Pla del Remei, on van ser ajusti-
ciats, es va col·locar una placa que dia Campo de los mártires por la libertad–, la 
col·locació en la plaça del Comte de Carlet d’una placa que reçava Plaza de las 
reuniones patrióticas o la composició de l’himne dedicat a Feliu Bertrán de Lis i 
a l’heroïna liberal local, Melciora Bertrán de Lis.

Tot esdevenia a l’uníson: la festa cívica, la música revolucionària –aviat es can-
tarà l’Himne de Riego, amb lletra de Evaristo San Miguel i música, probablement, 
del valencià d’Ontinyent Josep-Melcior Gomis Colormer, i d’altres cansons re-
volucionàries com el Trágala–, la composició de catecismes revolucionaris per 

aprendre el contingut de la Constitució amb senzilles preguntes i respostes, 
l’agitació política en els cafés, l’anticipació de les lliberats de reunió i expressió, 
la conversió de les logies masòniques (sense desaparèixer) en societats patriò-
tiques, l’aparició de la Milicia Nacional formada per ciutadans “amics de la lli-
bertat” –en especial comerciants, menestrals i professionals– per consolidar el 
règim constitucional, la ingent circulació de fullets, libels i periòdics, els primers 
símptomes de desavenència i de reacció per part de les autoritats i les classes 
privilegiades de l’Antic Règim... (Pérez Garzón, 1978; Gil Novales, 1975).

Era l’inici del segon gran episodi d’un procés revolucionari que havia començat 
en 1808, amb la invasió napoleònica i que, en termes socials, confrontava el 
feudalisme amb l’emergent capitalisme i en termes polítics l’absolutisme i el li-
beralisme. Com quaselvol procés revolucionari, aquest és únic i irrepetible: una 
via revolucionaria que no apel·lava a un model constituit –ni francés, ni de cap 
altra mena–, tot i que no podia deslligar-se dels seus antecedents, locals o fo-
rans. A diferència del primer intent d’enderrocar el feudalisme i l’absolutisme, 
esdevingut entre 1808 i 1814, la revolució iniciada en 1820 intentarà posar en 
marxa el tipus de monarquia previst en la Constitució de Càdis. En el periode 
anterior, el rei, simplement no hi era i el poder executiu va estar en mans d’una 
Regència que les Corts aconseguiren dominar (Varela-Suances, 1996). Ara Fe-
rran VII, que sis anys abans havia abolit la Constitució de Cadis i els decrets 
de les Corts, devia convertir-se en un rei constitucional i limitat. A contracor, 
obviament. I de fet, el rei va entorpir, en la mesura de les seues posibilitats, el 
desenvolupament legislatiu de caire liberal del Trienni, tot utilitzant el poder de 
veto que li atorgava la mateixa Constitució. Sobretot, el rei, després d’haver dit 
alló de “Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda consitucional”, 
va començar a conspirar contra ella i contra el règim liberal que instaurava. 
Aviat començà a recolzar-se en la noblesa i en clergat reacis a la Constitució i, 
més encara, en la Santa Alianza, l’organisme europeu format per Rússia, Prús-
sia, Àustria i França que tenia com a nord el manteniment de la “Trona i l’Altar”, 
és a dir, de l’Absolutisme monàrquic a la vella usança. 

A la fi, en setembre de 1823, un exèrcit enviat per la Santa Aliança, comandat 
pel duc d’Anguleme i anomenat els Cent Mil Fills de Sant Lluís, aconseguí, 
amb l’ajut de les partides realistes formades per camperols i ben regades amb 
els diners de la noblesa i el clergat, la reposició de l’Absolutisme. El segon 
embat hi havia fracasat. Alló volia ser una revolució i acabà en situació revo-
lucionària.

Sàtira, llibertat i festa revolucionària
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Pel camí, tres anys intensos en la ciutat de València. La presència de la multitud 
en març de 1820 aconseguí la destitució del capità general Elío. Quan en no-
vembre de 1820 es va especular amb el desarmament de la Milicia Nacional, es 
va produir un gran motí popular. Les eleccions a diputats a Corts donaren una 
majoria als liberals moderats en 1820, però a partir de l’any següent el predomi-
ni va ser per als liberals avançats, de nou articulats al voltant de la família Ber-
trán de Lis. La Tertúlia Patriòtica de València irradiava i feia aparèixer noves so-
cietats patriòtiques a llocs com Alzira. En 1822 es va produir a la ciutat un motí 
del cos d’Artilleria, en el qual es va acusar a Elío d’estar implicat i de donar-li 
un caire reialista, per la qual cosa el general navarrés va ser condemnat a mort i 
executat el 4 de setembre de 1822 (García Monerris, 2008). El reialisme, si més 
no, quallà extramurs: els diners aconseguiren que moltes partides de bandolers 
esdevingueren partides realistes, que s’enfrontaren en moltes localitats a la Mi-
lícia Nacional i que arribaren a les portes de la ciutat de València. El camperolat 
tenia motiu, de tota manera, per a decebre’s amb el liberalisme en marxa: no 
estaven traient cap profit de l’abolició dels senyorius o de la desamortització. La 
fam de terres no es veia saciada. I la fam i el malestar s’apoderà d’importants 
sectors del camperolat, convertint-lo en fàcil presa de les idees antiliberals dels 
clergues. Els llauradors de l’Horta col·laboraren amb l’Avantguarda de l’Exèrcit 
Reialista quan aquest, comandat per Rafael Sempere, va establir el seu quarter 
general en Burjassot i a iniciar el setge de la ciutat de València.

El general Elío executat el 4 de setembre de 1822

A la fi, l’absolutisme va retornar en 1823. A diferència del que havia passat 
en 1820, quan no es van prendre mesures contra les autoritats establertes en 
1814, ara es va desencadenar la repressió. Les partides reialistes que s’havien 
confrontat amb la Milicia Nacional durant els tres anys anteriors esdevin-
gueren ara Voluntaris Reialistes, una mena de somatent per esguardar l’ordre 
absolutista. Les derrotes, però, no sempre són definitives. 

Aires de família

 Tornem a 1814. Quan el general Francisco Javier de Elío –peça clau 
en els plans de Ferran VII– i els diputats reialistes (servils) signants del Mani-
fest dels Perses van donar la possibilitat a Ferran VII perquè destruís l’obra de 
les Corts Extraordinàries i Constituents, no només es restaurava l’absolutis-
me i el feudalisme, sinó que a més es posava en fugida als liberals, acoquinats 
per una feroç repressió.

Amb freqüència s’ha dit que el viatge al passat no es va completar del tot, 
perquè la monarquia absoluta no pogué reinstal·lar un cos tan antipàtic als li-
berals com la Inquisició. L’argument no té massa recorregut: en comptes d’In-
quisició es va donar ales a les Juntes de Fe, que actuaren, de fet, com l’antic 
Tribunal del Sant Ofici. Si és cert que l’experiència revolucionària del període 
1808-1814 no va poder oblidar-se i va ser fonamentalment per dues raons: la 
primera, perquè no es va aconseguir aturar el procés revolucionari i eman-
cipatori de les repúbliques iberoamericanes que, en tot cas, va prendre nova 
volada a partir de 1814, en veure la burgesia criolla americana com qualsevol 
possibilitat de superar l’estatus colonial se’n venia avall. La segona, perquè els 
liberals no es van resignar. Ni els de dins, emboscats, ni els de fora, expatriats.

A València, els liberals més entossudits en no perdre el fil revolucionari eren la 
família Beltrán de Lis i aquells que formaven part del seu entorn. Difícilment 
podia ser d’altra manera. Originària de Xàtiva, la família Bertrán de Lis (de vega-
des Beltrán de Lis) va fugir de la capital de la Costera en 1707, arran la Guerra de 
Successió. En arribar a València, Josep Bertrán de Lis es va establir com a forner 
i casà amb Manuela Tomàs (en alguns llocs, Thomas), de Russafa. La parella va 
tindre tres fills, Manuel, Vicent i Mariano Bertrán de Lis i Tomàs.

Josep Bertrán arribà a conseguir controlar el negoci del blat servit als for-
ns i comerços del gran “estòmac” en el qual estava convertint-se la ciutat de 
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València. Això li donà poder econòmic, social i polític, li va permetre crear 
una ampla xarxa clientelar i desplegar la seua influència sobre els poders mu-
nicipals i regnícoles.

Els germans Manuel, Vicent i Mariano, a més d’expandir el negoci familiar i 
portar-lo al terreny d’absentistes, de proveïdors i de creditors, van tindre una 
decisiva participació política en la revolució burgesa espanyola. Fins i tot, en els 
seus prolegòmens: se’ls situa armant una companyia per sufocar els aldarulls an-
tifeudals de 1801 (Ardit, 1977, 77), així com en el motí d’Aranjuez, en el Madrid 
de març de 1808. Això vol dir que, a l’altura de 1808 els Beltrán de Lis havien 
expandit els seus negocis i tenien connexions a Madrid i també a Cadis.

Del que no cap dubte és que els germans van organitzar la revolta valenciana 
de maig de 1808. Armaren a un petit exèrcit de més de 500 homes amb l’ob-
jecte “de insurreccionar el Reyno de Valencia” contra l’ocupant napoleònic. 
Segurament els plans dels Bertrán de Lis no coincidien fil per randa amb el 
dels líders de la revolta popular espontània, com ara el pare Rico o El Pa-
lleter. Però van tenir la capacitat d’aprofitar aquesta empenta popular en el 
seu benefici (Ardit, 1977, 78). La revolta popular del 23 de maig a València 
demanava la declaració de guerra a França i l’allistament popular. Els Bertrán 
de Lis i els seus pretenien crear una Junta que governara el Regne en absència 
del rei, captiu a Baiona. En la Junta es donava entrada a les antigues autori-
tats absolutistes, però el poder real estava en mans dels Bertrán de Lis, que 
controlaven la milícia armada i els carrers de la ciutat i podien pressionar a 
la Junta, en la qual també hi eren a través d’una nodrida clientel·la, per a que 
actuara en funció dels seus designis. Els Bertrán, comandats per Vicent, nas-
cut en 1792, aconseguiren imposar els seus candidats per a la formació d’una 
Junta Central. Amb el si de la Junta valenciana, els Bertran lluitaren a braç 
partit contra els representants de l’antic règim. Això els va costar el pas per la 
presó, però acabaren imposant el seu criteri.

Els Bertran de Lis eren partidaris de l’obertura d’unes Corts Extraordinàries 
i Constituents que, finalment, es van reunir a Cadis amb la presència de 
dènou diputats valencians, alguns dels quals –Francesc Xavier Borrull, Joa-
quim Llorenç Villanueva, Antoni Lloret, Josep Martínez o Manuel de Villa-
fañe– van tindre una destacadíssima participació en els debats que donaren 
per resultat la Constitució de 1812 i nombroses lleis de caire liberal (Ber-
trán de Lis, 1852 i 1853).

València esdevingué una ciutat liberal entre 1810 i 1811, quan va ser pressa 
militarment pel mariscal Suchet, en desembre d’aquest darrer any. Torna-
ria a ser-ho quan, en juliol de 1813, es van retirar les tropes napoleòniques. 
Aleshores, Manuel Beltrán de Lis es va convertir en síndic en l’Ajuntament 
Constitucional de València en agost de 1813 i va prendre un especial prota-
gonisme en le procés de purificació d’aquells que havien guardat “conducta 
menos patriótica y fiel a la Nación durante la dominiación fracesa” (Diario de 
Valencia, 08/08/1813).

Durant eixos períodes liberals, els Bertrán de Lis no només mantingueren el 
seu exèrcit “privat”, la seua xarxa clientelar i la seua influència sobre deter-
minades autoritats i diputats a Corts, també jugaren la carta de la influència 
pública a través de la impremta. Ho feren a València i a Cadis. 

Els vincles gaditans dels Bertrán ja han estat comentats. Com que els Bertrán 
subministraven blat a les tropes espanyoles, tenien a la ciutat de Cadis un 
establiment a càrrec d’un jove factor que acabaria sent força conegut en la 
política espanyola decimonònica: Juan Álvarez Mendizábal (Pan, 2000). En 
Cádis, on va anar Vicent i un altre dels seus contactes, José Canga Argüe-
lles, els Bertán publicaren El Tribuno del Pueblo Español entre 1812 i 1814. 
En aquest darrer any, la publicació es reimprimia també a València. És molt 
possible que els Bertran, amb discreció, invertiren en alguna imprenta valen-
ciana responsable de l’allau de papers i libels que circularen pel cap i casal en 
eixos anys convulsos. També ho és que tingueren a veure amb la Conversació 
que tingueren Saro Perrengue, Carreter de Godella, y el Dotor Cudol, Abogat 
de Valencia, en la Plasa de la Seu, dabant la Estatua del nostre Rey Fernando 
Sptim, que Deu guarde, colocada en 23 de Maig del any 1809 (1813) elaborat 
en la Impremta de Miquel Estevan i atribuït a Manel Civera, semoler d’ofici i 
per això molt pròxim als negociants del blat.

El Tribuno del Pueblo Español, que eixia dues voltes per setmana, era un 
periòdic constitucionalista, liberal i revolucionari. La Conversació no es en-
cara un periòdic –ho serà, precisament a partri de 1820–: s’acostava a eixes 
menudències literàries que han poblat la cultura popular de conveses joco-
ses al llarg del segle XVIII i que ara es transformen en converses i diàlegs 
polítics: Saro i Cudol parlen en 1813 en clau antinapoleònica, però també 
a favor del Cos de Voluntaris armats, que no és altra cosa que eixa milícia 
alçada tant contra l’invasor com contra les autoritats antigues. Saro i Cudol 
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parlen i parlaran en valencià, per a que els entenguen les classes populars de 
la ciutat i els llaurador de l’Horta.

La premsa adquirirà tanta importància, que el colp d’Estat antiliberal que or-
questren Ferran VII i els seus en 1814 tindrà la forma de periòdic valencià. El 
Fernandino, redactat pel canonge Blas de Ostolaza, va ser l’espai de redacció 
del Manifest dels Perses, o siga, del programa dels colpistes.

La reacció va triomfar. Els pobles valencians tornaren a pagar rendes als 
seus senyors i veieren alçar-se de nou el règim feudal. La Constitució va 
ser abolida, així com els decrets de les Corts de Cadis. Els liberals van ser 
perseguits... però ja havien tastat el verí de construir una nova societat a 
imatge dels seus interessos. Un verí intens. Perseguits, ho foren. El Pro-
curador General del Rey y de la Nación (14/04/1815) omplia d’improperis 
als liberals i donava compte de les sentències donades contra aquells que 
havien publicat periòdics constitucionalistes per la comissió ad hoc nome-
nada per Ferran VII: «La seguida contra los autores y editores del periódico 
titulado El Tribuno del Pueblo Español, Fr. Juan Rico, religioso de la orden 
de S. Francisco, natural de la villa de Monóvar, reyno de Valencia; D. Nar-
ciso Rubio, natural asimismo de la propia ciudad, y Comisario de Guerra, 
y D. Manuel Beltrán, de igual vecindad, fue sentenciada en 1º del próximo 
pasado, y condenó al P. Rico a diez años de reclusión en uno de los conven-
tos más austeros de su orden, y para cuyo efecto se pusiera a disposición del 
M.R.P. General Fr. Miguel Acevedo; a Rubio desterró de esta Corte, Sitios 
Reales y predicha ciudad de Valencia por ocho años veinte leguas en con-
torno; y a D. Manuel Beltrán de Lis se multó en mil ducados aplicados a los 
objetos mandados por S.M.; y a todos tres condenó asimismo en las costas; 
y apercibió que reincidiendo en los excesos por que habían sido procesados 
serían castigados qual corresponde»

En el període que va de 1814 a 1820, els Bertrán de Lis tenen capacitat per 
fer negocis amb els governs de la Monarquia Absoluta, al mateix temps que 
conspiren contra ella. És possible que el general Elío intentara guanyar la vo-
luntat dels Bertrán de Lis acostant-los al ministre Garay i fent-los participar 
en l’abastiment de blat a l’exèrcit. Els rendiments dels negocis els permeteren 
bastir nous forns a la ciutat de València i ampliar els seus negocis crediticis. 
Sembla que Vicent es va establir a la ciutat de Madrid, per estar més a prop 
dels fons del poder que els abastien de contractes públics.

Però a València restaven els seus fills. El 22 de gener de 1819 el metge i tinent 
coronel Joaquim Vidal –de la clientel·la dels Bertrán– i dotze membres de la 
conjura liberal que el secundaven van ser executats. Un d’ells era Fèlix Bel-
trán de Lis. Tenia 23 anys: «Condenóle primero el tribunal a algunos años de 
destierro, mas no se contentaron con esto ni el rey ni el general absolutista y 
ordenaron fuese pasado por las armas. La serenidad y el valor demostrados 
por aquel joven, casi un niño, en sus últimos instantes admiró á sus mismos 
compañeros de infortunio. Torres Castilla dice “que mientras hacían los pre-
parativos para la ejecución pidió á su abogado un cigarro, y cuando oyó la voz 
de: Preparen armas!, dada á los soldados que le iban á fusilar, volvióse hacia 
ellos y gritó con energía: –Muchachos, a la cabeza” (Historia de las persecu-
ciones politicas y religiosas). La persecución de que fué víctima la familia de 
Bertrán de Lis fué horrorosa; el padre estuvo preso durante largos meses, una 
anciana tía escapó de la horca, tal vez por haber emigrado de Valencia, y otros 
parientes sufrieron pérdidas de bienes, castigos, etc.» (El Motín, 23/07/1898).

Feliu Bertran de Lis

El general Elío, que comandà les tropes que desarticularen la conspiració i 
donà les ordres davant el patíbul, va empresonar i tractar amb extrema cruel-
tat a cent vint persones a les quals va acusar de ser còmplices dels conjurats. 
Volia donar un càstig exemplar en una ciutat on la flama del liberalisme, en la 
clandestinitat de les lògies, mantenia la seua lluentor. 
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Entre 1814 i 1820 es van produir dues grans conspiracions liberals en terres 
valencianes. Les dues van ser organitzades pels Bertrán de Lis. Els mecanis-
mes d’actuació passaven per les lògies masòniques. La primera esdevingué 
en 1817 i tenia la intenció d’assassinar el general Elío a la seua eixida del 
teatre. En fracassar, va ser executat Rafael Armengol, “El Vidrier”, i van ser 
forçats a l’exili Manuel Bertrán de Lis, Ascensio Nebot i Benicio Navarro. 
De la segona, la de 1819, ja sabem les implicacions i el resultat.

La família dels Bertrán havia viscut amb sotracs personals, però res pare-
gut al que li havia passat a Feliu, fill de Vicent Bertrán de Lis i Tomàs. En 
comptes d’allunyar-se de la conspiració, la família va decidir implicar-se 
més encara. Si no podia ser en València, ciutat especialment vigilada, seria 
en altre lloc. Potser en Andalusia.

El crit de Riego, els diners valencians

 Els Bertrán de Lis van finançar l’alçament del coronel Riego contra 
la monarquia absoluta. D’altra banda, Riego va fracassar en els seus propò-
sits després de sublevar-se en las Cabezas de San Juan, però la constitució 
de Juntes Revolucionàries en diverses ciutats espanyoles va consumar l’ac-
ció revolucionària. El rei es veia obligat a jurar la Constitució.

Quan el 10 de març la ciutat de València va rebre la notícia del jurament, el 
capità general Elío va ordenar la llibertat del presos polítics i la reposició de 
l’ajuntament existent en 1814, abans el colp absolutista del qual ell mateix 
formava part. Sorpren que Elío, símbol de la reacció, amaneguera tan “tole-
rant”. Tothom interpreta que, coneixedor del potencial revolucionari de la 
ciutat i el Regne, va optar per fer concessions i intentar controlar i frenar la 
revolució en marxa.

Elío, però, no va aconseguir els seus propòsits. El mateix 10 de març un 
gran alçament popular va forçar la seua destitució i el nomenament d’un 
nou capità general, el comte d’Almodóvar, més propici als afanys liberals. 
De fet, els dies 17 i 18 de març, quan s’intentà remoure el nou capità gene-
ral, el “poble” entrà en acció per impedir-ho. Eren els dies de la falla planta-
da per Feliu Casalis davant el seu establiment.

La visió romàntica de la història –decimonònica, però en tant que nacio-
nalista també actual– va crear la categoria de poble com un conglomerat de 

gent representativa del sentir de la nació. El poble, tan decisiu en els motins 
revolucionaris, com el de març de 1820, cal concretar-lo si volem saber què 
es movia en realitat.

València era una ciutat de poc més de 65.000 habitants intramurs i d’unes 
14.000 en els ravals de les muralles que la tancaven. La major part de la po-
blació, al voltant d’un 60%, està vinculada a la manufactura preindustrial: 
destaquen, per sobre la resta d’oficis, els vinculats a la sederia (Azagra, 1993, 
14). Ciutat manufacturera i comercial, amb pocs llauradors habitant-la, la 
seua imatge tardofeudal ve lligada a la presència de la noblesa i, sobretot, 
del clergat. Ciutat de parròquies i convents, la propietat clergal ocupa més 
del deu per cent del sol urbà. Un exèrcit de servents, de vora 5.000 perso-
nes, dóna compte de les necessitats assistencials de les classes privilegiades. 
València, és una ciutat envoltada d’horta i d’hortolans, als quals necessita i 
tem. Com a gran estòmac, la ciutat requereix l’abastiment i quotidianament 
entren en ella els llauradors que abasteixen els seus mercats. Però, afegida-
ment, els llauradors de l’Horta són emfiteutes, arrendataris o jornalers i els 
seus amos, els propietaris dels seus dominis útils o els seus contractadors 
viuen sovint intramurs. Amos que desconfien. 

Amos tradicionals –nobles, institucions eclesiàstiques– vinculades al pri-
vilegi, però també amos recents: aquells, per exemple, que han comprat 
béns desamortitzats en la mal anomenada desamortització de Godoy, que 
comença en 1798 i que afecta bens d’orige eclesiàstic. En València, els co-
merciants –sovint relacionats amb la sederia– i les oligarquies locals de 
llauradors rics invertiran importants quantitats en adquirir bens desamor-
titzats (Azagra, 1986): compren cases en la ciutat i finques en l’Horta. Im-
possible, però, no vincular la revolta antifeudal de 1801 –la jacquerie de 
Pep de l’Horta– a aquest fet (Sebastià i Piqueras, 1987, 45-50). Segons va-
gen incrementant-se els processos desamortitzadors –i el Trienni Constitu-
cional en coneixerà un de ben important, especialment centrat sobre bens 
eclesiàstics–, els llauradors de l’Horta aniran escindint-se del domini útil 
que havien heretat, voran trontollar la seua estabilitat i la ciutat dibuixarà 
amb la seua figura una imatge ferotge i hostil, producte evident de la nova 
contradicció entre els interessos dels nous propietaris burgesos i els dels 
llauradors que, fins aleshores, formaven part dels bens desamortitzats. La 
primera decisió presa per l’Ajuntament de València i pel comte d’Almodó-
var va ser la supressió dels drets de portes (impost de consums) i la vigilàn-
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cia de les entrades de la ciutat: disposicions que posaven de manifest la por 
que li tenien als llauradors de l’Horta o a la confluència entre llauradors de 
l’extraradi i artesans intramurs.

Quan el poble s’amotina, com en març de 1820, no sempre ho fa espontà-
niament. Els diners circularen; les relacions clientelars feren la seua feina. 
Hem vist als Bertrán de Lis alçant un exèrcit privat, format majoritàriament 
per jornalers de l’Horta, població expulsada del conreu directe per la des-
amortització; població molt vulnerable. També és cert que l’impuls burgés 
a la mobilització popular probablement no haguera tingut efectivitat sen-
se la predisposició dels mobilitzats. Romeo (1993) apunta a la confluència 
d’interessos antifeudals entre burgesia (i una important porció de la petita 
noblesa), camperolat i artesanat.

En efecte, la revolució burgesa ho és pels seus resultats, no necessàriament 
per la composició de les forces socials revolucionàries en presència que 
ultrapassen la caracterització continguda per l’epítet burgesa. Havia passat 
en 1808 i tornaria a passar en 1834. Els pobles es negaren a pagar rendes 
senyorials. Ho feien abans que les Corts es reuniren per legislar al respec-
te. Ho havien fet abans del decret de 1811. Ho farien abans del decret de 
1837. En abril de 1820 el comte d’Almodóvar va recordar els justícies dels 
nobles que devien evitar els atacs a la propietat senyorial i ajudar que les 
rendes foren cobrades en temps i forma. La proclama de l’autoritat no va 
tindre efecte. 

Si el discurs popular en els pobles, val a dir, la resistència antisenyorial, era 
el símptoma de la lluita oberta contra el feudalisme, a la ciutat l’artesanat 
arribava a temps de construir el primer llenguatge del liberalisme demo-
cràtic i republicà. La crisi de la menestralia urbana era profunda. Els arte-
sans, especialment els seders, supeditats al capital mercantil o directament 
sotmesos a un procés de despossessió (prolegomen de la proletarització), 
perdien la seua independència. En 1812-1813 hi ha a la ciutat 1.531 mestres 
d’ofici independents; en 1821-1822 la xifra ha baixat a 1.179. En una dèca-
da, la ciutat havia perdut 352 mestres d’ofici, un diàfan senyal de l’avanç del 
capital comercial (Romeo, 1993, 179). La menestralia que passava penúries 
connectava amb facilitat amb els primers discursos públics que concretaven 
els ideals democràtics en l’establiment de tallers que garantiren la continuï-
tat de l’ofici.

Així doncs, el poble es concreta i hom pot observar-hi la seua diversitat 
interna. No pot sorprendre que, en funció de la legilslació i dels esdeve-
niments, les aliances entre els diferents grups en conflicte siguen ines-
tables o que les lectures d’una mateixa ideologia –el liberalisme– siguen 
diferents. A València, en efecte, el clam antifeudal agrupa a la burgesia 
existent, a la que està creant-se amb la revolució –fruit, per exemple, del 
procés desamortitzador–, al camperolat emfiteuta o a l’artesanat assetjat 
per la crisi dels oficis.

La revolució burgesa antifeudal té molts caps, però no tots són directors. 
En 1821 el periòdic El Diablo Predicador tornava a parlar de falles: «Ha 
llegado a mis oídos la noticia del auto de fe que se está preparando para el 
Domingo 18, en que se piensa poner a la vergüenza en la calle o plaza un 
monigote que representa al Diablo Predicador, quemándose por fin de fiesta 
en la hora acostumbrada, y por ver si puedo aplacar la cólera de mis enemi-
gos y librarme de la chamusqina que me amenaza me apresuro a presentar 
al Público mis retractaciones» (El Diablo Predicador, nº 25, p. 193; cit. en 
Ariño, 1990, 74).

El Diablo Predicador, que es publicava a València des de l’11 de juliol de 
1820, era un periòdic reialista i proper a Elío. La falla tornava a mostrar-se 
com un poderós element de crítica que els liberals utilitzaven per fer-se en-
tendre entre el públic popular i susceptible d’acceptar la nova vinculació de 
les falles de Sant Josep com una mena de culte revolucionari. La Ronda del 
Butoni, El Redactor Constitucional de Valencia, el Diario Constitucional, El 
Tribuno de la Sociedad Patriótica Constitucional de Valencia, Centinela con-
tra serviles, La Gaceta de Argel, el Diario Patriótico de la Ciudad de Valencia 
o El Descamisado eren periòdics que defensaven les posicions liberals, però 
amb un baix índex d’alfabetització i de lectura, una falla cremant un símbol 
de servilisme i del reialisme reforçava extraordinàriament el missatge.

El retorn de Saro

 L’eclosió periodística –entre 1820 i 1823, Tramoyeres (1880-1881) 
comptabilitza l’aparició de 23 periòdics a la ciutat de València– no dibuixa-
va només la línia de fractura entre liberals i reialistes, sinó també l’existent 
en el sí del liberalisme d’un nítid trencall entre moderats i avançats o exal-
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tats. La burgesia liberal, durant el període 1820-1823, i al contrari del que 
havia passat en 1808-1814, estava persuadida de que havia enderrocat el seu 
enemic, l’Antic Règim i que estava ingresant en la fase de construcció de 
l’Estat Liberal. Això va fer que es dividira políticament. Ja no tenia davant 
el poderós enemic napoleònic i el rei absolut havia deixat de ser-ho en jurar 
la Constitució. Per això, era arribat el moment de posar damunt la taula les 
visions d’una construcció estatal. La Constitució de Cadis arbitrava meca-
nismes per a fer-ho: les eleccions. A ajuntaments, a diputacions, a Corts 
Generals. Unes Corts que ja no devien concentrar-se en “l’esforç comú” de 
redactar una constitució, sinó en interpretar-la i en confegir els decrets que 
anaven a complementar-la i desenvolupar-la.

El resultat serà la construcció, durant el Trienni Constitucional, d’un règim 
parlamentari de partits –en fase inicial de construcció– que divideix els li-
berals que advoquen pel reformisme moderat i a aquells altres avançats que 
interpreten de manera molt més ampla el concepte de sobirania nacional. 
Mentre els moderats tenen una composició vinculada, majoritàriament a 
sectors burgesos consolidats i a la petita noblesa, el liberalisme avançat es 
configura sobre la burgesia en construcció, però també sobre la petita bur-
gesia i les capes populars especialment –però no exclusivament– urbanes.

A València, el nucli exaltat –val a dir, el més faller– és molt puixant i, com sa-
bem, s’organitza al voltat de la Tertúlia de la Societat Patriòtica, de la qual naix 
El Tribuno de la Sociedad Patriótica Constitucional, darrere del qual trobem 
els Bertrán de Lis, però també altres destacats del liberalisme local, com ara 
el llibreter Mariano Cabrerizo, el jove capità de la Milicia Nacional Gaspar 
Dotres, l’advocat i catedràtic en lleis de la Universitat Felipe Benicio Navarro 
i altres. Ja sabem que no era l’únic periòdic exaltat. D’entre tots, però, cal ara 
destacar-ne un, escrit en valencià, amb vocació popular, abans fullet, ara pe-
riòdic: les Convesacions de Saro Perrengue i el Dotor Cudol (recollides en Co-
lecsió de varies coversacions alusives al nòu sistema constitucional que pasaren 
entre els dos acreditats patriòtes Saro Perrengue, carreter del pòble de Godella, 
y el Dotor Cudòl, abogat de esta ciutat de Valensia, en el añ 1820).

Les conversacions reprodueixen l’estratègia dels catecismes revolucionaris, 
però afegint-li una sonoritat jocosa i alegre. En la tradició dels populars 
col·loquis, Saro Perrengue i Cudol parlen de la Constitució, però sobretot de 
què representa la instauració del règim liberal i del principi de ciutadania:

Manuel Civera Satorres, probablement vinculat als Bertrán de Lis, és un d’ei-
xos manufactures –semoler, fideuer– que pertany al ric món menestral de la 
ciutat: al poble que el liberalisme exaltat necessita per conduir la revolució al 
port d’una construcció liberal. Civera va ser regidor constitucional de l’ajun-
tament de València i en les Conversacions no només exalta la Constitució, 
sinó també els grans símbols del liberalisme avançat: la Milicia Nacional, 
la llibertat de premsa o la política parlamentària. Romeo (1998, 131) posa 
de manifest que moderats i exaltats estaven d’acord en destruir les bases so-
cioeconómiques del feudalisme i que, per això, votaren conjuntament lleis 
com la desamortització o la desvinculació senyorial. Però mentre que per 
als moderats el sistema parlamentari era incompatible amb la mobilització 
popular, per als avançats el poder legislatiu, exponent genuí de la sobirania, 
devia estar sempre per damunt del poder executiu i devia alimentar-se amb 
la mobilització popular estructurada per les societats patriòtiques o per la 
Milicia Nacional.
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Sens dubte, la divisió del liberalisme va debilitar una possible acció conjunta 
davant l’intervencionisme de Ferran VII. En València, des de la Tertúlia Pa-
triòtica, en novembre de 1820 o en desembre de 1821, no es dubtava en ac-
tuar contra els governs moderats, excitant a la rebel·lia popular o, fins i tot, la 
formació de noves juntes revolucionàries. La crida a la mobilització popular 
tenia els seus límits. En 1822 el 60% de la Milicia Nacional de València pro-
cedia del món menestral (Romeo, 1998, 172), la qual cosa podia esglaiar fins 
i tot al sector burgés partidari de la institució i fins i tot la comandaven. Així i 
tot, els diputats a Corts avançats valencians –Francesc Belda, Manuel Betrán 
de Lis, Melcior Marau, Jaume Gil i Orduña, Vicent Salvà, Martí Serrano– en 
les Corts de 1822-1823, advocaren per les Societats Patriòtiques, iniciaren el 
debat sobre l’abolició dels senyorius, demanaren al rei i al govern una actitud 
obertament liberal fins al punt d’amenaçar-los amb l’empresonament decretat 
pel poder legislatiu (Romeo, 1998, 199).

Si més no, a partir de l’aparició i creixement de les partides Reialistes, el libe-
ralisme espanyol va trobar un motiu per reagrupar-se. Potser va ser l’objectiu 
d’alguns, però va ser impedit per la invasió concertada per la Santa Aliança 
i duta a terme pels Cent Mil Fills de Sant Lluís. Abans d’alliberar el rei, l’1 
d’octubre de 1823, el duc d’Angulema va establir una regència a partir del 
25 de maig de 1823. La seua institució era la d’establir un règim d’absolutis-
me moderat, vinculat al model de carta atorgada. Els diplomàtics de la Santa 
Aliança pensaven que un model absolutista reaccionari estimularia noves ac-
cions revolucionàries. 

Ferran VII, però, va rebutjar l’estratègia. Una vegada alliberat, el retorn de 
l’absolutisme no podia tenir pal·liatius. I per això el va vincular a la repressió, 
a les juntes de depuració de funcionaris, als Voluntaris Reialistes o a les Co-
missions Militars.

* * *

 La revolució esdevingué fallida; situació revolucionària. Aparegué en 
València un pseudo-Civera que redactà un Saro Perrengue arrepentit. Serviló 
realiste. La premsa absolutista que acompanyava l’acció dels Cent Mil Fills de 
Sant Lluís carregava contra els liberals. En especial, contra alguns: «Beltran 
de Lis continua preso sin haberse presentado ninguna persona que responda 
por la deuda que le reclaman de España, y se sospecha que se van agregando 
algunos mas acreedores: la misma suerte que á este le aguardaba á-su depen-

diente D. Juan de Dios Álvarez de Mendizábal si hubiese puesto los pies en 
tierra, pero olió la chamusquina, y se fué para Londres. Los emigrados cons-
titucionales que están en ésta continúan con sus maquinaciones, esparciendo 
noticias falsas y alarmantes. Sospecho que las hagan circular en España por 
inpresos hechos aquí, como sucedió cuando Riego levantó el estandarte de 
la rebelión» (Diario Balear, 28/11/1823). A València, les falles de la dècada 
següent emmudiren, sense la cobertura de la llibertat d’expressió o de les ter-
túlies patriòtiques.

Els liberals van ser durament represaliats. Però, altra vegada, tornaren a 
transformar les seues formes legals de sociabilitat –tertúlies i societat patriò-
tiques– en lògies masòniques que operaven des de la clandestinitat per obrir 
de nou l’espita d’un règim constitucional. De nou seguiren acumulant un 
panteó de màrtirs –el mestre de Russafa, Mariana Pineda, José María de To-
rrijos– i conspirant des de dins i des de fora, des de París i Londres. Mentres, 
bona part de les colònies americanes esdevenien definitivament repúbliques 
independents i València no tenia només que un diari, el Diario de Valencia, 
per a contar-ho. I cap falla on l’alé satíric pogués conjurar la pèrdua amb 
l’humor o el desficaci.
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La València de Fèlix Casalis

Esta València de principis del XIX, on desenvolupava la seua activitat comercial 
Félix Casalis, va ser cartografiada per l’acadèmic d’arquitectura Francisco Ferrer 
en 1828. Segons Ferrer, València comptava llavors amb una població de 118.952 
ànimes, de les quals només 65.036 habitaven intramurs. La ciutat estava dividi-
da, des de 1769, en 32 barris formats per 411 illes i 9.030 cases, separades per 
428 carrers i 131 places. La principal i centre de la ciutat era la de la Seu, junt a la 
qual s’alçaven els edificis institucionals més importants com la Catedral, la Casa 
de la Ciutat i l’Audiència (Palau de la Generalitat). La plaça del Mercat i els seus 
voltants continuaven congregant el sector comercial i d’alimentació, mentre que 
els cafès i botelleries es repartien per l’eix nord-sud (Miquelet-Saragossa-Sant 
Martí-Caixers-Baixada de Sant Francesc) i per l’eix est-oest (Mar-Barreteria). 
La confluència de tots dos eixos era la plaça de Santa Catalina, coneguda pels 
veïns com a Porta del Sol, a imitació de la de Madrid, per la seua centralitat i per 
la popularitat dels seus establiments (Sanchis Guarner: 1972).

Estos cafès, especialment freqüentats per comerciants i menestrals, eren punts 
de reunió, de sociabilització i d’agitació política. En ells es donaven cita els libe-
rals, el poble amant de les llibertats, i allí tenien la seua seu i tribuna les “Socie-
tats Patriòtiques”, clubs revolucionaris sorgits a partir del triomf del pronuncia-
ment de Riego de 1820. La Societat Patriòtica més destacada a la València del 
Trienni Liberal va ser la coneguda com a Societat de Ciutadans del Café Patriò-
tic de Félix Casalis situada al carrer Saragossa, dirigida pels Germans Beltrán de 
Lis i regentada per l’italià Félix Casalis, el mateix que va plantar en la plaça de 
Santa Catalina una falla al·lusiva al mal govern de Ferran VII en 1820.

La València de Fèlix Casalis
Context urbà en la València de 1820

Luis Fernández Gimeno 

«The Plaza de Santa Catalina is the mart of gossip, and the fair sex retur-
ning from Mass make a point of passing through it to see and to be seen»

–ROBERT FORD, A handbook for travellers in Spain, 1845–

 Per les circumstàncies heretades del segle XVIII, el primer terç del 
segle XIX representa per a València un dels moments més infaustos i convul-
sos de la història de la ciutat. Una sèrie de factors d’índole polític, econòmic 
i social, van sumir a la ciutat en una voràgine de conflictes, alçaments, re-
volucions i guerres civils que van provocar el seu estancament urbà i demo-
gràfic. Per als viatgers huitcentistes europeus, València era encara una ciutat 
d’aspecte àrab, amb carrers estrets i tortuosos sense empedrar, circumscrita i 
encorsetada per la muralla cristiana del XIV.

Les actuacions urbanístiques més rellevants d’este període les va dur a terme 
el Mariscal Suchet durant el seu breu govern (1811-1813), des del qual va fer 
derrocar diverses illes de cases a l’entorn de la Duana i el Pla de Sant Domènec 
que van donar lloc a la Glorieta i posteriorment, al Parterre. També Suchet es va 
encarregar de repoblar amb arbres el devastat solar del Palau Real que donaria 
origen als Vivers i de replantar els desapareguts durant la guerra en l’Albereda. 
Pocs anys després, ja amb el General Elío al capdavant, es va aprofitar el des-
mantellament dels cementeris intramurs per a traçar un nou carrer que unira 
la plaça del Mercat amb la de Sant Vicent, a la qual es va denominar de Sant 
Ferran en honor al rei Ferran VII (Llopis i Perdigón: 2010).

Vista de la ciutat des del Pla del Real
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Les Falles del segle XIX

Dalt estava l’escena composada entre un i tres ninots o figures a tamany natu-
ral, generalment de moviment per escenificar millor l’argument, sent en este 
cas dos moviments. L’interior dels ninots era de fusta, palla i vestits antics o 
en algun cas fets a posta. Les cares dels ninots foren inicialment màscares 
de cartó però també foren modelades íntegrament en cera, inclús algunes 
encarregades a artistes de certa importància. L’altura total de la falla tenia 
entre quatre i nou metres. I en les fronteres dels edificis del voltant es pegava 
l’explicació de la falla en forma de cartell.

És en eixe moment quan les falles comencen a ser visibles, donat que els lite-
rats estrangers que visitaven la ciutat s’informaren i ho publicaren als seus lli-
bres. I sobre tot, que la premsa comença la sèrie contínua de notícies sobre la 
festa fins a l’actualitat des de l’any 1848. Tot i que no serà fins l’any 1849 quan 
aparegué la primera descripció la ubicació i descripció de les falles plantades 
que “merecen el nombre de tales”.

De les balconades dels carrers del barri penjaven banderoles, colgadures i 
gallardets. La comissió fallera –uns deu components– era acompanyada pels 
carrers del barri per un grup de tabal i dolçaina o una banda de música du-
rant la despertà i el passa-carrer matutí. A migdia, es disparava la traca que els 
més intrèpids corrien per baix.

Les Falles del segle XIX

Javier Mozas Hernando

 Les Falles foren en els seus inicis, un festeig dins del cicle festiu en 
honor a Sant Josep. Només duraven un dia, la vespra del sant, perquè la plantà 
es feia en la nit del 17 al 18 de març i quedaven exposades per als visitants 
fins la seua cremà en posar-se el sol, cap a les huit de la vesprada. Per esta raó 
rebien el nom de Falles de la vespra de Sant Josep.

Però, en les primeres dècades del segle XIX, les Falles es conformen com una 
festa independent del cicle josefí, sense cap relació amb el Sant, més que eren 
l’antesala del dia gran. En paral·lel, els veïns també penjaven ninots en els 
balcons, i la majoria faria fogueres.

Les referencies trobades entre finals del segle XVIII i principis del XIX, fan al·lu-
sió tant als fusters com als veïns, en quant a autors de la falla. Potser els fusters, 
com a veïns, serien qui s’encarregarien de la construcció al principi, per a després 
formar part d’un ampli equip com a coordinadors de la tasca artesana.

Originalment, sembla que els ninots es posaven damunt de la foguera. Però 
esta pràctica ja havia canviat a principis del segle XIX, quan l’escriptor Labor-
de descriu la festa de l’any 1806, a una estructura constructiva més complexa 
i dividida en dos parts.

Una base (pedestal) en forma de prisma quadrangular de bastidors laterals pin-
tats o dibuixats, que amagava dins “una gran pira oculta”, el combustible format 
per troncs, mobles vells i fustes de l’estoreta velleta que ajudaria a la cremà. Gravat d’una falla al calendari profètic (1860)
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Les Falles del segle XIX

Fèlix
Casalis

També durant tota la vesprada, una banda de música tocava peces conegudes 
(vals, pasdobles, polques, himnes...) dalt d’una tarima per a entretindre als 
visitants, i que durant la cremà també tocava en directe els seus acords, previ 
un castell de focs artificials. La majoria dels actes eren comuns a la resta de 
festes importants de la ciutat i les festes de carrer.

Sabem que els autors de les falles eren els propis fallers en el segle XIX. Nor-
malment, la comissió fallera la composaven al voltant de deu persones, veïns 
i quasi tots comerciants del mateix carrer. I algun sempre solia ser el fuster, 
escultor o pintor del barri i qui coordinaria els treballs de construcció.

L’argument de les falles al principi eren una crítica satírica al comportament 
immoral o poc ètic d’algun veí o veïna del barri, que els fallers voldrien expo-
sar en públic perquè es penedira. En l’últim quart de segle, també s’havien in-
corporat temes de caràcter polític, social i econòmic. En definitiva, els fallers 
actuaven com una mena d’inquisició o jurat popular.
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Fèlix Casalis

Fèlix Casalis i el Café del Sol

Luis Coll Mora

 Habitualment sol ocórrer que, quan de la manera més inesperada 
apareix una informació, si s’aconseguix seguir el fil d’esta, es poden descobrir 
dades fins llavors desconegudes, o històries molt interessants.

El cas que referirem va ocórrer fa alguns anys llegint uns textos del llibre Tipos 
d’Auca escrit per Constantí Llombart, que havia publicat l’any 1878 l’editorial 
llibreria del Sr. Manuel Vilar, on vam poder constatar que dins de l’apartat 
titulat Ansisam de totes herbes, feia referència a una falla plantada l’any 1820, 
i que va donar com a resultat un fet pel qual el seu principal protagonista va 
vore com anys més tard, esta aventura fallera li passaria factura.

En les pàgines 239 i 240 d’este llibre, podem llegir:

“Café del Sol, més conegut per Café de D. Félix. En la vallada de Sant 
Francesh tenía l’ilatiá Félix Casalis una resoleria durant la guerra de la 
independencia; y com s’hagués senyalat per Fernando VII, cambiá de 
casa y música á la entrada dels francesos front á Sant Martí, y una agui-
lòta portaba pels aires lo lletrero Café Imperial. D’allí passá á la plaça de 
Santa Catalina, y ja s’atemperá; mitja pòrta inscripció española, l’altra 
mitja francesa. Vençe aquella, y en lo carrer de Zaragoza foch Café del 
Sol. Vingué lo cambi de 1820, y habent possat vespra de Sant Joseph una 
falla ont Faetón escalaba el Sòl, els realistes lo perseguiren y patí molt.

‘¡La muledetaf al-la ma perdutto!” Esclamaba en Sant Narcís.’”
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Bé és cert que, encara que ja teníem constància de l’existència d’esta falla de 
l’any 1820, ens vam proposar aprofundir en la història per a intentar esbrinar 
algunes dades més sobre la pròpia falla, o sobre els orígens, vida i aventures 
del promotor d’aquesta, i les vicissituds per les quals degué passar.

Les úniques notícies que teníem del principal protagonista de la història, eren 
les del propi text de Constantí Llombart, en les quals únicament indica que 
es tractava d’un ciutadà italià i que el seu nom era Fèlix Casalis. Després de 
consultar tant en els diversos padrons municipals com altres documents que 
hem pogut trobar en l’Arxiu Històric Municipal, vam aconseguir esbrinar que 
havia nascut a la regió italiana del Piemont l’any 1763.1

Les dades publicades en l’estudi efectuat pel Catedràtic de la Universitat 
d’Alacant Sr. Jesús Pradells Nadal, sota el títol de “Italians a l’Espanya del se-
gle XVIII”, indica que en la matrícula d’estrangers que van arribar a Espanya 
l’any 1791, van ser un total de 26.499, dels quals el número dels italians que 
van emigrar al nostre país ascendeix a la quantitat de 6.951. D’este número i 
segons la zona d’Espanya a la qual van emigrar els ciutadans italians, veiem 
que un total de 1.516 ho van fer als territoris que englobava l’antiga Corona 
d’Aragó. 

Fèlix Casalis seria sens dubte un dels quals en aquella època van arribar a 
Espanya, fent-ho concretament a la ciutat de Barcelona, on va contraure ma-
trimoni amb una espanyola anomenada Narcisa Mur, i amb la qual va tindre 
tres fills, que van rebre els noms de Teresa, Fèlix i Alberto.2

Alguns anys més tard, concretament l’any 1804,3 tota la família Casalis Mur 
es va traslladar a la ciutat de València, on es va instal·lar en un habitatge situat 
en les proximitats de l’antic barri de Pescadors. El seu caràcter emprenedor li 
porta a muntar molt prop del seu domicili, concretament en l’antiga Baixada 
de Sant Francesc, una resoleria dedicada a la venda de cafés i licors a la qual 
li va donar el nom de Café del Sol, encara que tal com hem vist anteriorment, 
els valencians de l’època també el coneixien com el Café de Don Fèlix. 
1 Deduïm esta data perquè en el padró de l’any 1823 és l’únic en el qual apareix la seua edat (60 anys). I en 
la partida de defunció del seu fill Alberto apareix l’única referència del naixement de Félix al Piemont, però 
sense concretar en quina població. Este cognom és comú a les províncies italianes de Torí i Alessandria.
2 La primogènita va ser Teresa (1791-1872), el següent va ser Fèlix (1796-1848), i el menor dels fills va ser 
Alberto (1801-1853). Tots estan enterrats en el Cementeri General de València.
3 En el padró d’habitants de l’any 1824, s’indica que residien a la ciutat de València des de feia 20 anys.

Ja des dels seus inicis, el Café del Sol era conegut com un lloc assenyalat en la 
venda de café, vins i licors, destacant el resoli –licor de café– pel qual el local 
regentat per Casalis va ser conegut com una resoleria, arribant, fins i tot, a 
aparéixer en el padró de l’any 1812 amb la professió de resoliero.

El Café del Sol degué ser un celler de referència per a productes de quali-
tat tant nacionals com estrangers, a tenor d’un anunci inserit en el Diari de 
València de data 23 de gener de 1817, on es comunica l’arribada d’una partida 
de marrasquino (un licor d’origen italià elaborat amb cireres negres, mel i 
sucre), així com vins de diferents qualitats, la qual cosa ens fa pensar que el 
negoci de Casalis fóra també el d’importador i majorista d’estos productes.

Guia de València de 1828
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Quan el mes de maig de 1808 la població es va assabentar de l’abdicació de 
Ferran VII a favor de l’Emperador francés, Fèlix Casalis a semblança del que 
feren molts valencians, també va proclamar la seua adhesió a la decisió del 
monarca, canviant ràpidament el nom del negoci passant a denominar-lo 
com a Café Imperial.

Este canvi de denominació del café, deixa bé a les clares el caràcter d’este ita-
lià, que no dubtà a realitzar canvis segons els seus interessos. Quan els fran-
cesos van prendre la ciutat de València, va traslladar novament el negoci a un 
local del carrer de Sant Vicent situat enfront de l’Església de Sant Martí. Este 
canvi d’ubicació del negoci, també va portar amb si el trasllat de la residència 
familiar, instal·lant-se l’habitatge en un dels edificis dels carrers situats darre-
re del nou local.4

Posteriorment, Félix Casalis va traslladar novament el negoci recuperant el 
nom de Café del Sol, i situant-lo esta vegada en la plaça de Santa Catalina, 
lloc on segons es desprén de les guies comercials de l’època en les quals apa-
reix com a Café i Botelleria, va romandre fins a l’any 1815, ja que al següent 
any ja apareix el café situat en el carrer de Saragossa. Segons conta en el seu 
text Constantí Llombart, pel que sembla i amb la finalitat d’agradar a tots en 
estos anys convulsos, tenia mitja porta amb les inscripcions en castellà i l’altra 
meitat en francés.

El sobrenom de El Sol era un nom molt comú en els comerços de la barriada, 
i són molts els que al llarg del segle XIX apareixen per eixa zona amb este 
apel·latiu, com una botiga d’ultramarins que va passar de la plaça del Mercat 
nº 74, al carrer de Sant Ferran nº 44 i 46, o la Caixa de Préstecs El Sol al carrer 
Sant Vicent. Inclús, fins fa pocs anys, encara es podia trobar en la Plaça Verge 
de la Pau, la coneguda Argenteria del Sol.

No podem oblidar que, des de l’actual plaça del Reina, i no des de la plaça 
de l’Ajuntament, és des d’on arranca la numeració de tots els carrers de 
València, a més de ser en l’actualitat l’autèntic Quilòmetre 0 de les carre-
teres radials que són competència de la Generalitat Valenciana. Sobre este 
assumpte, Juan Luis Corbín en el seu llibre Del Miguelte a Santa Catalina 
escriu el següent:

“Sin embargo, si bien el Foro parece ser estuvo en el ámbito de la actual pla-
za de la Virgen, no obstante, el centro de la ciudad de Valencia se convino 
fuese la actual Plaza de la Reina. De ahí que todas las numeraciones de 
los edificios de las calles de la ciudad, comiencen siempre en función de su 
orientación con esta plaza. Tanto es así que si un viandante se extraviase por 
la ciudad, sin preguntar a nadie, solamente guiándose por el orden descen-
dente de la numeración, llegaría indefectiblemente, a la Plaza de la Reina.”

Per això no pot estranyar-nos que els valencians de l’època (a semblança dels 
madrilenys), hagueren anomenat a la plaça de la Reina, com la Porta del Sol, 
per tractar-se de la zona on es realitzaven els principals actes i celebracions. 

L’any 1816, tota la família Casalis va traslladar novament el seu habitatge, 
passant esta vegada a fixar-la en el bloc número 16 del carrer de Saragossa, en 
els amplis baixos del qual va instal·lar definitivament el Café del Sol.5 És en 
esta època quan el citat café va ser utilitzat com a lloc referent de tertúlies i 
reunions dels membres de la “Societat Patriòtica” (o Reial Societat Patriòtica 
de València), en la qual habitualment es debatia sobre política i societat des 
de punts revolucionaris.

El carrer de Saragossa on estava situat el café, era una zona neuràlgica i molt 
freqüentada de la ciutat, ja que a la plaça de Santa Catalina confluïen el carrer 
de Sant Vicent –antic camí que conduïa a Madrid–, el carrer de la Mar –que 
es dirigia al Grau–, i el mateix carrer de Saragossa que la unia a la Catedral i 
anava al camí que conduïa a les Torres de Serrans. Per tota esta zona s’estenia 
el mercat –assentat des de l’època de Jaume I en l’actual plaça de la Mare de 
Déu–, sent mostra d’això els noms de molts dels antics i actuals carrers com 
són els de Cabillers, Cadirers, Corretgeria, Punyaleria o Barreteria.

El context polític de l’època era de continus pronunciaments contra la política 
absolutista del rei Ferran VII, i l’alçament de Rafael del Riego al gener de 1820 
per a imposar al monarca la Constitució de Cadis de 1812, va portar al fet 
que el 18 de març, Ferran VII jurara a Madrid la Constitució, finalitzant dies 
més tard l’alçament liberal en tota Espanya, començant el que es coneix com 
a Trienni Liberal.

El rumor que el monarca estava a favor de la Constitució, va portar a Casalis 
(que havia anat mudant la seua posició política a favor de francesos i espan-
5 L’any 1844 van canviar els números de policia d’este carrer, canviant la numeració de l’edifici del 16 a l’11.

4 En el padró d’habitants de l’any 1812 apareix que viu en el portal número 25 de la illa de cases 319, que 
estava delimitada pels carrers de Jofrens, PelleriaVella (actual dels <Drets), Sombrereria, i la plaça de les 
Herbes (actual Lope de Vega).
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yols) a alçar una falla eixe mateix 18 de març de 1820, vespra de Sant Josep, 
com era costum a la ciutat de València. Desconeixem si va ser una iniciativa 
individual o potser amb alguns amics o parroquians del Café del Sol, ja que 
no es conserva document algun i les referències posteriors només li citen a 
ell. Si que sabem amb certesa que, en la segona meitat del mateix segle XIX, 
cada grup de fallers estava compost per número de 5 i 10 membres, que habi-
tualment solien ser els comerciants del carrer o plaça.

El lloc on se cita que es va instal·lar la falla, correspon amb la zona on s’eixam-
plava la plaça de Santa Catalina pròxim a la cantonada del carrer Zaragoza, i 
molt pròxim al negoci de Casalis. Esta primitiva plaça de Santa Catalina, es va 
anar ampliant des de l’any 1878 i va mudar el seu nom a l’actual de la Reina, 
per la qual cosa la ubicació d’aquella primigènia falla vindria a coincidir apro-
ximadament amb el lloc on planta les seues falles en l’actualitat la comissió de 
la Plaça de la Reina.

La falla portava per lema El carro del Sol, representava a Faetó que estava 
caiguent del carro, i simbolitzava al propi rei Ferran VII, a qui se l’acusava de 
què depenent de l’ocasió, s’acostava al sol que més calfava, i fins i tot uns altres 
comenten que podria tractar-se del mateix General Elio qui després d’haver 
ocupat el càrrec de Virrei del Rio de la Plata, havia sigut nomenat Capità 
General de València on s’havia significat com un dels principals responsables 
de la repressió absolutista, especialment després de l’intent de complot que 
l’any 1818 va protagonitzar el Coronel Joaquín Vidal, a qui el General Elio va 
executar en 1819 al costat d’altres companys de la conspiració, els qui possi-
blement eren alguns d’eixos membres de la Societat Patriòtica que es reunien 
en el Café del Sol. 

Per la seua banda, Felipe Benicio Navarro en l’article que havia escrit en el 
diari El Imparcial del 29 de març de 1880, a part de no concretar l’any, confon 
la Llegenda d’Ícar amb la de Faetó, ja que Ícar es precipità a la mar perquè 
es va acostar massa al sol, motiu pel qual se li va fondre la cera amb la qual 
Dèdal li havia unit al cos les ales que li havia fabricat amb plomes de diversos 
pardals. 

Sembla lògica esta confusió de dates i dades, tenint en compte que Felipe 
Benicio Navarro Marau, que havia nascut l’any 1840, poguera estar parlant 
en relació amb alguns textos que haguera pogut llegir, o tal vegada sobre 
possibles comentaris o històries escoltades en el si de la seua família, ja que 

era descendent del polític valencià Felipe Benicio Navarro Aliguer, que havia 
format part de la Societat Patriòtica de València juntament amb altres per-
sonatges com Manuel Bertrán de Lis, i amb qui va haver de fugir a través de 
Gibraltar a la ciutat italiana de Liorna, per a no córrer la mateixa sort que la 
resta dels seus companys que havien participat en el complot promogut pel 
Coronel Vidal per a assassinar al General Elio, i que com ja hem comentat 
anteriorment van ser executats en 1819.

Existixen també altres teories sobre les causes que van motivar l’existència 
d’esta falla, com la que planteja Vicente Vidal Corella en cadascun dels seus 
articles publicats tant en la premsa, com en la revista Pensat i Fet de l’any 
1970, o en el llibre València Antiga i Pintoresca que es va publicar l’any 1971, 
i també en la Història Gràfica de les Falles que va publicar diari Levante el 
Mercantil Valenciano en 1983.

En un dels seus articles que titula El carro del Sol, una Falla Política, des-
criu també el que va ocórrer amb esta falla, però introduïx com a variant 
la idea que van ser els propis veïns del barri els qui van plantar la falla i 

Una taverna del segle XIX
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que en ella van posar a Fèlix Casalis com a crítica als seus constants canvis 
d’actitud política:

“Se trata de la falla llamada “El Carro del Sol” con la que se quiso hacer 
burla de la actitud de un italiano, Félix Casalis, que tenía un café en la Ba-
jada de San Francisco y lo trasladó a la Plaza de Santa Catalina con el nom-
bre de Café del Sol. Cerca de allí, en la calle de Zaragoza, le plantaron al 
italiano una gran falla, de la noche a la mañana. En ella hacían burla de su 
actitud, primero proclive a los franceses y más tarde decididamente españo-
la y patriótica. Casalis arrimado al sol que más calienta, venía a ser el lema 
de un monumento que levantó polvareda en la ciudad y grave disgusto en el 
ánimo del italiano. Fue, seguramente el primer catafalco fallero dedicado al 
cambio de chaqueta en política. Una historia muy repetida después.”

Si bé esta teoria també poguera ser certa, sembla poc probable que eixe motiu 
fóra suficient per a empresonar anys més tard a Fèlix Casalis, i donara peu als 
seus laments a la presó de Sant Narcís, tal com es recull en els textos escrits 
per Constantí Llombart on indica que es lamenta amb la frase la muledeta 
fal-la ma perdutto.

D’altra banda, també podem fer al·lusió al que diu Josep Castro Conca en l’ar-
ticle que va escriure per a la revista Pensat i Fet de l’any 1947, on sota el títol “El 
camaleó i la festa fallera” conta la història d’esta falla amb les següents paraules:

“En 1820, trionfant el sistema constitucionalista, per a congraciar-se amb 
els temps nous, Casalis tingué la humorada de plantar una monumental 
falla al cantó del carrer Saragossa, la vespra de Sant Josep, que represen-
tava Faetó escalant el Sol. Tan a pit prengueren els realistes la clara al-lu-
sio als seus adversaris polítics, que el desventurat don Fèlix, poc temps 
després, fón tenaçment perseguit, sofrint molt sdisgusts.
“La muledeta falla - exclamava - ma perdutto”.
Fèlix Casalis incorporà a l’agre tematistic de la falla eixa figura del Cama-
leó tan conegut en temps no molt llunyans.
El “Café del Sol”, pasat el temps, definitivament installat en el carrer de Sara-
gossa fins a la seua fi, fón a mitjan del segle passat, el centre de reunió de l’adora-
da bohèmia que s’alimentava de raiga de lluna i solia suicidar-se per amor”(sic)

És probable puix, que quan els realistes partidaris de Ferran VII tingueren 
notícies d’aquella falla, entraren en còlera i reaccionaren per a perseguir-lo 

fins a aconseguir tancar-lo en la presó de Sant Narcís, tal com s’explica en els 
textos de José de Orga.

Desconeixem la data exacta de l’ingrés de Fèlix Casalis a la presó de Sant 
Narcís, però amb tota probabilitat seria després de l’anomenat Congrés de 
Verona on les potències van acordar la intervenció a Espanya, la qual cosa 
va provocar que el dia 7 d’abril de 1823, es produïra l’entrada a Espanya d’un 
exèrcit francés, al qual es va conéixer com als Cent mil Fills de Sant Lluís, 
que va arribar fins a Cadis sense trobar resistència popular, i reposant com a 
monarca absolutista a Ferran VII.

L’ingrés de Casalis a la presó de Sant Narcís (situada la final de l’actual carrer 
del Salvador), és molt probable que es produïra per eixes dates6 lloc que en el 
padró d’habitants d’any 1823, encara apareixia domiciliat en l’habitatge fami-
liar del carrer de Saragossa número 16, on indica que compta amb l’edat de 60 
anys, i que la seua professió és la de mercader.

Fèlix Casalis ja no apareix empadronat en eixe domicili en el del següent any 
1824, fent-ho únicament la seua esposa Narcisa Mur (qui figura regentant 
el Café del Sol) i els tres fills del matrimoni. És precisament d’este padró de 
1824, d’on es pot deduir l’any en què la família Casalis arribà a València, ja que 
indica que tots ells porten residint a la ciutat 20 anys.

Per esta raó pensem com a hipòtesi, que quan es va instaurar novament el 
poder absolutista al país, passant la nostra ciutat a ser dirigida per la Junta 
Absolutista de Burjassot, que havia constituït els Tribunals Purificacions i de 
Seguretat Pública, als quals va encarregar la missió de perseguir i empresonar 
als liberals i les seues idees, podria ser just el moment en el qual el nostre 
protagonista Fèlix Casalis, haguera pogut ingressar a la Presó de Sant Narcís. 

Esta hipòtesi coincidiria plenament amb el relat que realitza en les seues 
memòries l’editor Mariano de Cabrerizo, qui indica que va ser empresonat pels 
realistes l’any 1823,7 el que es reafirma en una cita que en uns textos de Almela 
6 Els registres de l’arxiu de la presó de Sant Narcís es conserven des de l’any 1858. Suposem que no hi ha 
res abans, igual que d’altres sèries documentals en l’Arxiu Històric Municipal de València, perquè l’edifici 
municipal va patir un incendi llavors, i quasi amb seguretat es cremaria part de la documentació.
7 Mariano de Cabrerizo va ser perseguit i empresonat per pertinença a societats secretes, per regidor cons-
titucional (1823), per l’embarque d’alguns desafectats a la Constitució, per expressions abocades contra 
La seua Majestat, per causa de fe, per haver venut llibres prohibits, per parlar contra els frares, i haver-se 
imprés en la seua impremta l’almanac de 1822 sense el signe de la Creu. Estem convençuts que més d’una 
de les citades causes també se li van poder imputar a Casalis.
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i Vives, datant-los l’any 1823, on diu: “El editor y político liberal Mariano Cabre-
rizo había recordado en cierta ocasión, que estando en la cárcel oyó decir a uno 
de los oficiales realistas... Fuego, fuego, muchachos, hoy es víspera de San José”.

Esta cita la podem vore també en el llibre Memorias de las vicisitudes políticas 
de D. Mariano de Cabrerizo y Bascuas, on després d’estar descrivint les penú-
ries patides a la presó, comenta que van escoltar la conversa d’uns oficials que 
estaven calfant-se al costat d’una gran foguera de branques de garroferes descri-
vint-ho de la següent manera: He aquí el dialogo, que pudimos muy bien oír, por 
hallarnos muy inmediatos - “Fuego, fuego, muchachos; hoy es víspera de S. José; 
buen día para fusilar francmasones y comuneros, enemigos de Dios y del Rey.”

Respecte a la carcel ordinària de Sant Narcís, totes les notícies indiquen que 
per aquells anys, devia tractar-se d’un edifici vell i desbaratat. Després de l’in-
cendi que havien provocat els presos als baixos de les dependències de la 
Casa de la Ciutat el dia 15 de febrer de 1586, s’habilitaren com a tal, els locals 
adquirits a l’antiga Confraria de Mercaders de Sant Narcís, situats en l’últim 
bloc de cases de l’actual carrer del Salvador, junt al portal de la Trinitat. 

Existisen diverses referències sobre el deficient estat de les seues instal·lacions 
que, al llarg dels anys, s’havien estat deteriorant a causa dels diversos motins i 
fugues que s’havien produït, a pesar que l’Ajuntament de la ciutat, a causa de 
la situació d’incapacitat i estat de ruïna, havia realitzat diverses obres en l’any 
1730 per a la seua millora i fortificació, aprovades l’any anterior. A pesar d’això, 
no impedí que el 23 de març de 1873, degut al seu estat de ruïna total, tots els 
presos foren traslladats a les dependències habilitades en el Portal de Serrans.

Per això, no és d’estranyar que, quan en l’any 1823 Félix Casalis ingressà en la 
presó, ja fora un lloc inhòspit pel seu mal estat de conservació, pel que patirà 
en la carcel tal com indica el relat recollit per José de Orga, ja que mai degué 
imaginar que, pel fet de plantar una falla crítica i satírica, tinguera com a re-
sultat el càstig de la seua entrada a una presó.

No sabem quina va ser la data exacta de la defunció de Félix Casalis, pel fet 
que en l’Arxiu Històric Municipal no existeixen els padrons d’habitants els 
anys compresos entre 1824 i 1837. A causa de l’absència d’estos anys, desco-
neixem on va poder produir-se tant la seua defunció i enterrament, com el 
de la seua esposa Narcisa Mur. Seria lògic que hagueren sigut enterrats en el 
Cementeri General de València igual que va ocórrer posteriorment amb els 
seus tres fills, però no s’ha trobat documentació alguna relativa a este tema.

També existix la possibilitat que en ser excarcerat, Fèlix Casalis decidira can-
viar la seua residència i marxar juntament amb la seua esposa a una altra 
població valenciana o bé tornar novament a Barcelona.

A partir de l’any 1837 i en els successius padrons consultats, el Café del Sol 
apareix sempre regentant pel seu segon fill, Fèlix Casalis Mur, fins a l’any 1846 
en què apareix per última vegada amb la professió de cafeter.

Pel que fa al Café del Sol, l’última referència que hem pogut trobar apareix 
en la “Guia de Naturales y Forasteros en Valencia y su Estado Militar” de l’any 
1835 realitzada en la impremta del Sr. Benito Monfort.

La següent informació de la qual disposem, és l’enderrocament i construc-
ció d’un nou edifici a la fi de la dècada dels quaranta, en els baixos dels quals 
es va instal·lar el nou Café del Siglo. Però abans de 1859 apareix ja amb la 
seua última denominació, el Café d’Arnau en un anunci en el setmanari 
El Guadalaviar (30 de gener d’este any), els amos del qual van ser Pedro 
Vicente Almazán i Ramón Arnau. Curiosament, en el padró d’habitants 
de 1864 se cita el passatge lateral amb la doble nomenclatura de Pasillo del 
Café o Pasaje del Siglo, recordant el seu anterior nom. No sols se li va donar 
el nom per estar al costat del café, sinó que demostra que era el local més 
important.

El citat local va tancar definitivament les seues portes com a café a l’agost de 
1880, obrint de nou les seues portes com a Basar Giner el 13 d’abril de 1881, 
negoci que es va mantindre vigent fins al tercer quart del segle XX i que man-
té viva la seua memòria en l’actualitat com a nom del passatge contigu, que 
hem vist amb diversos noms anteriorment.

Com a conclusió important per al col·lectiu faller, podem afirmar que, fins 
hui, la falla plantada en la primitiva plaça de Santa Catalina és el clar origen 
de l’actual comissió fallera de la plaça de la Reina. I el més destacat és que eixa 
falla de 1820 situa a la comissió fallera de la plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent 
com la més antiga que ha plantat una falla de les quals en l’actualitat ho conti-
nuen fent, ja que les anteriors referències conegudes són d’emplaçaments que 
en l’actualitat no mantenen cap mena de tradició fallera o simplement no se 
cita localització. D’esta circumstància que els hem relatat se celebra enguany 
el 200 aniversari de la primera falla plantada, sent la primera comissió fallera 
a aconseguir esta xifra.
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La defunció de l’altre fill home, Alberto Casalis Mur, es va produir el dia 18 
de maig de 1852 quan comptava l’edat de 52 anys a causa d’unes “febres inter-
mitents”. Segons consta en este registre, l’òbit va tindre lloc en el seu domicili 
de València situat en la plaça de les Danses. 

És precisament del registre de defunció d’Alberto, on s’ha pogut extraure la 
dada exacta del lloc de naixement dels seus pares, ja que el mateix indica que 
és fill de Félix Casalis, nascut a la regió del Piemont a Itàlia, i de Narcisa Mur, 
natural de Barcelona. Com a dada curiosa, signifiquem que en este registre 
indica que la professió del pare era la de tractant.

També hem constatat que, igual que el seu germà Fèlix, va realitzar testament 
davant el notari Sr. Francisco Attard, el dia 12 d’agost de 1842 [Protocols 8496 
- depositat en l’Arxiu del Regne de València]. En este document nomena com 
els seus marmessors testamentaris a Sr. Felipe Laviña, (de professió espaser), 
i a Sr. Jorge Chornet, (de l’Art Major de la Seda). 

La familia Casalis

Luis Coll Mora

 Amb la certesa que l’italià Fèlix Casalis havia sigut el principal prota-
gonista d’esta falla que es va plantar al cantó de l’antiga plaça de Santa Catali-
na amb el carrer Saragossa l’any 1820, vam voler esbrinar el que havia sigut de 
la seua família i si podria existir en l’actualitat algun descendent directe amb 
el qual poguérem contactar i aconseguir que ens aportara alguna possible 
nova dada sobre esta història.

Investigant en els diferents padrons de l’època existents en l’Arxiu Històric 
Municipal de València, comprovem que els fills hòmens Fèlix i Alberto ha-
vien mort fadrins, mentre que Teresa, l’altra filla del matrimoni Casalis Mur, 
encara que si havia contret matrimoni, ho va fer a una edat molt avançada i 
tampoc havia tingut descendència.

Després de la revisió dels Registres de Defunció dels tres germans, es van 
extraure diverses dades referents no sols de les dates i causes de la defunció, 
si no també algunes dades relatives al seu propi pare.

El primer dels germans que va morir va ser Fèlix Casalis Mur, qui ho va fer a 
causa d’un atac cerebral el dia 27 de juliol de 1848 en el seu domicili, que es 
trobava situat al carrer Tapineria núm. 6 de la nostra ciutat. En este registre de 
defunció, s’indica que havia efectuat testament davant el notari de la nostra 
ciutat Sr. Francisco Attard el dia 31 de maig 1848 [depositat hui en l’Arxiu del 
Regne de València, Protocol 8502]. El Micalet des del carrer de Saragossa
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La major dels tres germans, Teresa Casalis i Mur, va ser l’última a morir, fet 
que va ocórrer el dia 10 de juliol de 1872 a causa d’una erisipela a la cama 
esquerra, en el seu propi domicili que estava situat al carrer Tapineria núm. 3, 
2ª planta, a l’edat de 81 anys. Precisament va ser Teresa Casalis l’única dels tres 
germans que va arribar a contraure matrimoni, encara que pel que sembla tot 
fa pensar que va ser per interés econòmic, ja que ho va fer amb un rendista 
natural de la localitat d’Alzira anomenat Antonio Cervera Talens que era 26 
anys més jove que ella.

Buscant en els registres d’enterrament, hem localitzat als tres germans Ca-
salis que es troben soterrats en el Cementeri General de València en nínxols 
contigus situats en la secció 2ª esquerra, tramada 3 amb els números 0073 
(Alberto), 0068 (Teresa) i 0063 (Fèlix).

Sembla ser que, o bé els germans Casalis havien heretat l’esperit emprenedor 
que havia demostrat el seu pare, o bé el negoci de la Cafeteria - Resoleria ha-
via sigut altament productiu per a tota la família, ja que, després de la lectura 
dels testaments dels germans Fèlix i Alberto així com de les diverses sol·li-
cituds d’obra presentades a Policia Urbana a l’Ajuntament de València per 
part de Teresa Casalis, es deduïx que havien aconseguit reunir un important 
patrimoni immobiliari per tota la ciutat.

D’eixes sol·licituds podem vore algunes d’estes propietats:

 1851 - Sol·licitud de demolició i reedificació de la façana de  
 l’habitatge situat al carrer Carraixet Vell, 10.

 1852 - Permís per a la col·locació de porta en l’habitatge del carrer  
 Saragossa, 16.

 1857 - Reparació desperfectes en la frontera de l’habitatge del carrer  
 Sant Vicent, 51.

 1865 - Afonament paret de l’hort en carrer Sant Vicent de la  
 Roqueta s/n.

 1865 - Alçar llenç de paret en hort del carrer Sant Vicent   
 Extramurs, 96, travessia camí Antic de Picassent.

 1867 - Reparar la frontera de la vivenda del carrer Barques, 17.

 1868 - Transformar la façana del carrer Mur de Santa Ana, 10.

A més, en els respectius testaments apareixen les següents propietats: 

 • Locals del carrer Saragossa, 16.

 • Habitatge al carrer Tapineria, 6.

 • Habitatge al carrer Tapineria, 3.

 • Habitatge en la plaça de les Danses.

 • Hort situat al carrer Sant Vicent, 91 extramurs, travessera amb   
 l’antic camí de Picassent.

A través d’altres documents que es troben en els arxius de la Universitat 
Politècnica de València, hem pogut saber que l’hort del Carrer Sant Vicent 
Extramurs estava dedicat a la cria de cotxinilla, insecte que s’utilitzava –i 
que encara s’utilitza actualment– per a realitzar tints de color roig natural 
i carmesí.

Esta horta havia de ser d’una grandària considerable, ja que en el plànol ad-
junt a este document, es detalla que existixen un total de 8 taulars de diferents 
grandàries, en els quals es trobaven plantats un total de 6481 nopals –planta 
de la qual és paràsit este insecte–, a més de comptar també amb altres quadres 
amb verdures, arbres fruiters i flors.
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Documentació relativa a l’hort propietat dels Casalis
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El carro del Sol, una falla de 1820

Javier Mozas Hernando

 Les escasses referències que tenim de la única falla coneguda que es 
plantà en l’any 1820, fan que inclús les dades que aporten diferixen en més o 
menys mesura. El principal problema és que no tenim cap document coetani que 
ens aporte llum. Tot el que s’escriví (o que s’ha conservat) és d’època posterior.

Desconeixem quines fonts empraren cada autor, sobre tot el primer, que po-
gué tindre més contacte amb la falla de Casalis. Però la resta són autors del 
segle següent que en cap cas coincidiren en els fets. El contrast entre les di-
ferents informacions ens indiquen que tots prengueren com a base el text 
primerenc de Josep d’Orga, i que cada autor llegí a l’anterior però ho decorà 
narrativament d’una manera diferent.

L’excepció va ser el periodista Felipe Benicio Navarro Reig, a qui sens dubte li 
contà son pare la història d’esta falla perquè l’havia viscuda en primera perso-
na. Però sembla que la memòria del pare fallà, perquè confongué l’any (1821 
o 1822), personatge i representat.

La situació de la falla sembla prou clara. Degué plantar-se al principi de l’an-
tic carrer de Saragossa, cantó a la placeta de Santa Caterina. José d’Orga situa 
l’establiment de Félix Casalis, el Café del Sol, però no la falla. Les posteriors 
referències que s’atrevixen a situar-la, ho fan al cantó anteriorment citat. A 
més, Josep Castro i Vidal Corella (1970) fan referència que el carrer de Sara-
gossa era dels més importants a nivell comercial de la ciutat de València.
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La falla, segons ens indica únicament l’escriptor Vidal Corella, portava per 
lema El Carro del Sol. De la base no s’indica res –com també va ser la regla 
anys després en les descripcions dels diaris–. Els cadafals eren normalment 
una base quadrangular d’uns dos metres d’alçària, que amagava dins els tras-
tos vells de l’estoreta com a combustible, amb els laterals de fusta amb imatges 
dibuixades o pintades al·lusives a l’argument de la falla.

Dalt, el o els ninots que composaven l’escena, a tamany natural, cos de fusta 
complet de palla i abillats amb roba, i mans i cap de cera. Tots els autors des-
criuen la falla: el personatge de Faetó ‘escalant’ el Sol. Vidal Corella aporta a 
la composició el carro de cavalls del qual, en lloc d’escalar, apareixeria cai-
guent-se. Cap menció a més ninots o elements que acompanyaren a Faetó.

Faetó –Phaetó– significa brillant o radiant. Este era fill del deu grec Helios. 
Era tan orgullós, que volgué conduir el citat Carro del Sol, una quadriga de 
cavalls blancs alats que sempre guiava són pare. Per a demostrar que era va-
nitós i no estava encara preparat perquè cometia errades, com la que provocà 
que Àfrica fora una gran part un desert degut que s’acostà massa a la Terra, el 
deu Zeus li parà el carro amb un llamp, provocant la seua caiguda i posterior 
mort al riu Erídano. En les primeres dècades del segle XIX, se identificà a 
Faetó amb el rei Ferran VII, per les seues errades com a governant –segons el 
poble–, i que se deia d’ell que s’arrimava al sol que més calenta.

Felipe Benicio Navarro és qui de nou ens aporta més dades, tot i que ho hem 
de posar totalment en quarantena per què hem vist que havia errat en diver-
sos aspectes. Son pare formà part de la Societat Patriòtica de València i visqué 
en primera persona l’atemptat contra Elio. Potser que la composició sí que 
fóra més encertada, tot i ser excessivament exhaustiva. Situava la falla al mig 
del carrer, però a l’altura de la teulada, al mig del carrer, penjada per fills o 
cordes. Un carro tirat per dos cavalls alats, apareixia bolcat, del qual queia el 
seu personatge principal, baix un gran sol daurat penjat per damunt.

I això mateix devia ser el significat de 
la falla de 1820. Faetó estaria identifi-
cat com a Ferran VII, criticant que el 
seu rei era canviant, en la seua opinió, 
un camaleó. Almela Vives (1949: 17-
18) es desmarca indicant que “no en-
cerraba ningún oculto alcance satírico”. 
Sens dubte, Almela havia perdut l’ori-
gen de les falles satíriques i l’emmarca-
va clarament com una falla merament 
artística.

Vidal Corella va més enllà, canviant este 
significat, sense saber l’origen de la seua 
hipòtesi. Anuncia que a qui representava 
Faetó era en realitat el propi Félix Casa-
lis, que era el que canvià constantment 
de pensament, arrimant-se al sol que 
més calenta. Pensem que esta hipòtesi 

Nicolas André Monsiau (1754-1837).
The fall of Phaeton.

Recreació de la falla plantada per Fèlix Casalis
segons la descripció de Felipe Benicio Navarro
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sembla poc raonable perquè no seria motiu per empresonar a Casalis, i pa-
reix, mes prompte, una alteració de l’original.

Per la seua banda, en este apartat Felipe Benicio Navarro és on erra amb més 
estridència, ja que confongué el personatge mitològic amb Ícaro (en lloc de 
Faetó) i el significat amb el General Elío (en lloc del rei Ferran VII):

“Más tristes sucesos han sido objeto de las fallas en alguna ocasión. En el 
año 1821 ó 1822, hallándose preso en la ciudadela de Valencia el General 
Elio, víctima de las pasiones políticas y de su amor al gobierno absoluto, se 
construyó en la calle de Zaragoza un asombroso artificio, cuya fama aún 
no se ha extinguido. No ya en el suelo de la calle, sino a la altura de los te-
jados, pero en medio y en el aire, aparecía una representación de la trágica 
mitológica aventura Ícaro. El general Elio caía de un carro antiguo, volcado, 
tirado por dos caballos con alas, y sobre este complicado grupo, suspendido 
en el aire con gran destreza, relumbraba un majestuoso sol de papel dorado”

Sembla que la falla, a banda del seu argument tan cridaner i de nàixer per un 
personatge tan peculiar de l’època, també es diferencià d’altres falles planta-
des per la seua forma i composició. Josep d’Orga (1878: pp. 239-240), el més 
contemporani, no cita la seua forma ni alçària. És Gayano Lluch (1936: pp. 
118-131) qui s’arrisca en qualificar-la de monumental, argumentant que en 
tindre a Faetón escalant el sol, devia ser de tindre una estructura més com-
plexa i per això seria de grans dimensions. La resta d’autors posteriors imiten 
l’adjectiu, i Vidal Corella ho canvia per espectacular. Felipe Benicio Navarro 
ho descriu com “asombroso artilugio” i “complicado grupo”.

Cheute de Phaeton

Temps sense falles
(1821-1849)
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El temps sense falles a la nostra demarcació 
(1821-1849)

Javier Mozas Hernando

 Després de la falla plantada en l’any 1820 per Fèlix Casalis a l’espai 
comprés entre la placeta de Santa Catalina i el desaparegut carrer de Saragos-
sa, tenim referències molt puntuals de les falles que es plantaren donat que la 
festa encara no estava arrelada, tot i que tenia un caire eminentment popular. 
Este article es convertirà en un referent per recopilar la transcripció de les 
informacions i noticies sobre les falles entre els anys 1821 i 1849.

La següent informació de les Falles la trobem per a l’any 1821. En l’editorial 
del número 25 del diari liberal amb el provocador títol de El Diablo Predica-
dor de febrer o principis de març de l’any 1821, comenta que li han avisat que 
li van a exposar i cremar en forma de ninot en les pròximes falles:

“Ha llegado a mis oídos la noticia del auto de fe que se está preparando para 
el Domingo 18, en que se piensan poner a la vergüenza en la calle o plaza un 
monigote que representa al Diablo Predicador, quemándole por fin de fiesta 
en la hora acostumbrada, y por si puedo aplacar la cólera de mis enemigos 
y librarme de la chamusquina que me amenaza me apresuro a presentar al 
Público mis retracciones.”

De manera burlesca, El Diablo Predicador demana disculpes pels seus co-
mentaris contra els seguidors realistes per tal d’evitar ser cremat. Però sembla 
que no li serví de res el seu comentari satíric, perquè efectivament, va ser 



Temps sense falles (1821-1849) El temps sense falles a la nostra demarcació

58 59

cremat un ninot amb la seua efígie a les falles de 1821. Així ens ho confirma 
el diari La Cimitarra del Soldado Musulmán, en la seua presentació del primer 
número editat en 1822, jugant a qui està darrere de la publicació:

“Papelito nuevo... el primer número de La Cimitarra del Soldado Musul-
mán... Tate; ya està ahí la Cimitarra... ¿Si habrá reconocido el campo de los 
Tártarps?... No! Todavía no... esa es obra larga... puede llenar nueve Cimita-
rras con el reconocimiento solamente... hombre... ¿quién serà el autor? Dicen 
que es uno de artilleria, y yo digo que si es de Artillería, no puede ser otro 
que el Diablo... ¡qué disparate! El Diablo quedó bien escarmentado con su 
Predicador... no fue nada lo que le costó... ¿No te acuerdas cuántos trágalas 
y cuantos responsos le cantamos? Hasta le quemamos en las fallas...”

Dos anys després, en 1823, sembla que també hi ha una referència a la festa de 
les Falles en certa veracitat. I és que el grup de la Societat Patriòtica, sembla 
fou empresonat, i una prova és el comentari que Mariano Cabrerizo publicà a 

les seues memòries –recollit posteriorment per l’erudit Almela i Vives (1949: 
20)– sobre un aconteiximent que li ocorregué quan estava empresonat a Sant 
Narcís:

“El editor y político liberal Mariano Cabrerizo [diu Almela] había recorda-
do en cierta ocasión que estando en la cárcel oyó decir a uno de los oficiales 
realistas: “Fuego, fuego, muchachos. Hoy es víspera de San José.”

Hem d’avançar més d’una dècada per a tornar a tindre notícies de les falles. 
Esta vegada, és l’escriptor José de Vicente y Carabantes qui publicà un article 
parlant de la cultura valenciana. En ell, destaca el caràcter festiu i ociós dels 
valencians, indicant que “han establecido tal multitud de fiestas en el trans-
curso del año que no pasa semana sin que se verifiquen algunas de ellas. Si fué-
ramos a describirlas una por una tendríamos que formar un grueso volumen”. 
Mal ens posaven fa més de segle i mig... Parla de la indumentària, de les 
festes de carrer, dels milacres de San Vicent i de les Falles. D’elles assenyala 

Portada del diari El Diablo Predicador Portada del diari La Cimitarra del Soldado Musulmán
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que eren construïdes pels fusters en honor a Sant Josep en la seua vespra. Al-
gunes eren de dimensions tan considerables “que llegan a los pisos segundos 
de las casas y aún algunas pasan de ellos”. I descriu la forma que teníen els 
pedestals i els ninots.

L’erudit Vicente Vidal Corella, deixà escrit en un dels seus articles, un co-
mentari molt genèric i sense contrastar ni aportar més informació sobre la 
festa cent anys abans, de 1841, i per tant desconeixem la solidesa de la seua 
aportació, tot i que detalla el lloc on es plantà falla:

“Se cita que en esta plaza [de San Luis Beltrán] se instaló, en el año 1841, la 
primera falla con varias figuras corpóreas con pretensiones simbólicas, más 
o menos provistas de algún valor estético.”

Es podria considerar vàlida la informació, perquè a eixa placeta, que aleshores 
devia tindre el nom de plaça de l’Almodí, es plantaren falleres de manera prou 
seguides entre 1849 i 1865, documentades sobre tot per la premsa de l’època.

Quétin, un dels viatgers literats del segle XIX que recorregué la península, 
publicà la seua obra en 1843. Passà per València i deixà escrit un breu comen-
tari, molt genèric, de la nostra festa fallera:

“La fête de Saint-Joseph, qui a lieu tous les ans le 18 mars, n’est ni plus dé-
cente ni plus véritablement religieuse que celles dont nous venons de parler. 
La veille de la Saint-Joseph, les ouvriers charpentiers et menuisiers font une 
multitude de figures ornées et habillées de papier qu’on élève sur un bücher 
représentant ce que nous pourrions appeler une Macédoine, à l’aquelle, à 
l’aproche de la nuit, on met le feu, et toute cette fantasmagorie disparaît au 
milieu des flammes. Cette fête s’apelle Pallas (sic) de San-Joseph.” 1

Una altra cita que no sabem molt be traduir i comprendre, és la que ens apor-
ta la publicació periòdica francesa Musée des familles. Lectures du soir, en el 
seu volum de 1843. L’autor de l’escrit, Roger de Beauvoir (1843: pp. 335-336), 
parla de la ciutat de València. Després de descriure la figura i ofici dels serens, 
es passa de seguida a parlar de les Falles:

“Sur les murailles de celles qui avoisinent la place du Marché, il y a de ces 
vilaines croix noires qui rappellent des meurtres commis; le nombre de ces 
meurtres a fort diminué, et cepedant la couteau a ici de grands professeurs. 
On vient de m’en montrer un qui n’a plus littéralement que les deux yeux, 
le reste de sin visage existe dans une mentonnière noire, sorte de cache-nez 
qui en fait un épouvantail. Ce bandit a été maltraité de la sorte dans la nuit 
des salots de saint joseph, nuit où les menuisiers et les charpentiers mettent 
le feu à des mannequins en signe de réjouissance. Cette nuit se nomme Las 
Fallas de san Josef.” 2

Com veiem, la majoria d’estes referències ens parlen dels fusters com a prin-
cipals participants de les Falles , tot i que alguna anterior fa menció als veïns. 
En l’any 1845, l’alcalde José Campo dictà un bàndol contra la costum dels 
xiquets de replegar trastos vells pels carrers llevant la pau urbana, que es pu-
blicà al Diario Mercantil al dia següent:

“Don José Campo, alcalde presidente del Escelentísimo ayuntamiento cons-
titucional de esta ciudad.

A fin de evitar el abuso introducido de alborotar los muchachos por las calles 
y plazas en los días últimos de la presente semana golpeando las puertas y 
ventanas con mazos de madera y piedras, cuya absurda costumbre forma un 
chocante contraste con el silencio, compostura y recogimiento que en tales días 
se guarda en poblaciones menos cultas; he dispuesto ordenar lo siguiente:

Artículo 1º. Se prohíbe el que los muchachos discurran por las calles dando 
porrazos en las puertas de los templos y casas particulares en los días que 
restan de la presente semana Santa. […]

Artículo 2º. Los carpinteros, silleros y demás personas que espedan o facili-
ten dichos mazos incurrirán igualmente en la multa de 20 a 100 rs vn. […]

Valencia 17 de marzo de 1845. José Campo. Timoteo Liern, secretario.”

A l’any següent, en 1846, l’escriptor Francisco de Paula Arolas (1846: pp. 3-4), 
publicà baix el pseudònim ‘Curioso observador’ a la revista El Fénix una re-

1 “La festa de Sant Josep, que es celebra cada any el 18 de març, no és ni més decent o més religiosa que les que 
anteriorment hem parlat. La vespra de Sant Josep, el gremi de fusters i ebenistes fan un gran nombre de figures 
decorades i abillades amb paper, que es col·loquen damunt d’una pira representant el que poden denominar 
una macedònia, en la que al fer-se de nit, se li pega foc, i tota eixa fantasmagoria desapareix entre les flames. 
Esta festa rep el nom de Falles de Sant Josep.”

2 “En les parets mes properes a la plaça del Mercat, hi ha unes creus negres que recorden als ajusticiats, el seu 
número ha disminuït en gran mesura, tot i que ací, la navalla té grans mestres. M’han mostrat un que, a mes 
literalment, sols té dos ulls, i la resta de la cara té la galta negra, i una bufanda que li fa parèixer un espantall. 
Este malvat ha sigut maltractat en la nit de Sant Josep de les llanternes, nit on els ebenistes i fusters incendia-
ren els maniquís com signe de diversió. Esta nit rep el nom de Les Falles de Sant Josep”
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flexió al voltant de les costums i tradicions valencianes. Fa una menció de 
passada de la nostra festa, fent la comparació amb Madrid i menyspreant les 
nostres baix el qualificatiu d’indígenes...

“Tenga Madrid sus barrios de Lavapies y Barquillo, san Anton y el Saladero, 
que Valencia encierra también en su seno los de Pescadores, del Carmen y 
de las Torres, con usos y costumbres que les caracterizan y que les son pecu-
liares. El tio Vivo podrá ser una notabilidad en la corte, con sus columpios 
y su música, pero no borrará este los recuerdos que en la ciudad del Cid ha 
dejado la música dels oliers, cuyos últimos restos vemos todavía de vez en 
cuando detrás de la procesión, en una fiesta de la calle. Los coches y los óm-
nibus en nada se asemejan a la tan económica como poco elegante tartana 
de alquiler y els milacres del pare sent Vicent Ferrer, la degolla y les falles 
de la vespra de sent Chusep, son fiestas indígenas que no se aclimatarán en 
otro país.”

I per fi arribem a 1848, l’any a partir del qual tenim tots els anys notícies 
de falles de seguit fins a l’actualitat, tot i que este cas no aporte res concret 
d’informació. La curiositat d’esta referència periodística és que no prové d’un 
diari valencià, com podríem intuir, sinó d’un madrileny, com El Heraldo de 
Madrid, que en la secció de ‘Correo de Provincias’ del dia 25 de març, publicà 
una descripció de l’ambient de la ciutat de València amb motiu de la festa de 
les Falles:

“En prueba de ello bastará digamos á Vds. que a las cuatro de la tarde de 
anteayer, vísperas de San José, discurría por las calles de la capital sin verse 
amedrentada por el terror que imponía la fuerza armada muchísima gente 
de todas clases y condiciones con el objeto de disfrutar del efecto sorprenden-
te que causaban algunas de las hogueras (vulgo falles) que, según costumbre 
de todos los años, se queman en aquella noche; más de 10.000 personas 
obstruían el paso por las diferentes calles de la ciudad al anochecer por ser la 
hora en que las falles empiezan a arder.”

En l’any 1849 aparegué la noticia publicada al diari El Cid que, per primera 
vegada, publicà el nom de les falles i la seua descripció detallada. És curiós 
vore com els dos diaris madrilenys El Heraldo i La Esperanza, es feren ressò 
de la nostra festa... copiant tal qual la notícia. Reproduïm la notícia íntegra 
pel seu valor històric i descriptiu, ja que només s’ha reproduït una vegada des 
de la seua publicació original:

“Aunque todos los años amanecen novedades más o menos chocantes, más 
o menos exóticas, más o menos epigramáticas, el presente ha sido un des-
bordamiento, un furor de falles. Hablamos de las que merecen el nombre 
de falles, pues a aplicar fuéramos el dictado a todos los monigotes y trastos 
viejos que se dan de baja en esta ocasión, debíamos decir con Quevedo: 
‘Puede el guarismo andar a buscar calles’.

Las principales de que hemos sido testigos oculares, o de las cuales se nos 
ha comunicado noticia, son las siguientes. En la plaza de Calatrava, un 
viejo verde, delante de un espejo arrancándose con rabia los cabellos blan-
cos, y su actitud propia y declamatoria, la cara de cera bien modelada y 
hasta con expresión, la figura de movimiento, girando a un lado y a otro, y 
haciendo con la mano además de tirarse del cabello. En la plaza de Santa 
Cruz un estranjero con un organillo portátil de cilindro, y frente a él un 
muchacho también estranjero haciendo bailar dos monitas vestidas. Una 
elegante señora está presenciando la escena. Buenos trajes y propiedad. 
En la plaza de Almudín, un elefante con una niña a caballo en la trompa, 
la cual levanta a la orden del director. Grupo que presenta bastante pro-
piedad y elegancia. Calle de San Narciso. Representa un terrado, con dos 
divisiones o pisos, de desigual elevación. En el superior una joven de media 
altura tratando de echar a volar una cometa, vulgo milocha, mientras un 
mancebo, encaramándose desde el estrado inferior, se la sostiene para que 
tome viento. Calle de Avellanas, frente a la del Milagro. Una señora: una 
bien elegante, segunda de una anciana, sin duda madre o aya. Los trages 
bastante ricos.

Plaza del Carmen. Segundo elegante con un niño y su correspondiente 
director; pero el grupo carece de movimiento. Plaza de San Esteban. Esta 
falla sobrepuja un valor a las anteriores. Representa un grupo de tres per-
sonas, a saber: una elegante sentada al piano, un elegante que la contem-
pla sentado accanto; y una caricatura de pie que hace de maestro, llevando 
el compás, y en ademán de solfear una lección. Si es cierto que todo el con-
tenido de la falla ha de ser inmolado en obsequio de San José, la falla de 
San Esteban es sin duda alguna la más cara y rumbosa. Historia o chisme. 
Cuentan que el dueño trató de vender el piano, y el precio que le ofrecía el 
comprador le pareció tan fuera de las reglas de ofrecimiento, que dijo antes 
lo quemaba, y así lo ha cumplido. La verdad en su lugar.
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La mayor parte de estas figuras son costeadas por los carpinteros ante cuya 
puerta se colocan, como las de la plaza de Calatrava y de las Avellanas; al-
gunas por los vecinos de la calle. La circunstancia de ser domingo la víspera 
de San José ha aumentado notablemente la afluencia de gentes que por la 
tarde corrían a ver les fallas. Algunos puntos y calles estaban intransitables. 
Todo con aparato, que no carece de su valor, al toque de oraciones resuelve 
un humo y ceniza. ¡Vanidad!”

La premsa començava a prendre consciència de la importància que estava 
agafant esta festa popular i feia un lloc al seu espai. Com que a partir d’ací 
ja es parlarà de totes les falles que es plantaren any rere any, es tractarà en 
un article diferent les que es plantaren als voltants de l’actual plaça de la Rei-
na, totes comissions desaparegudes, però que tenen com a eix comú el que 
actualment, eixos carrers i places pertanyen actualment a la comissió de la 
falla de la Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent, arreplegant l’herència dels veïns 
d’altres èpoques.

Falles en la
demarcació
en el període
(1850-1880)
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La València Revolucionaria
Context urbà en la València de 1870

Luis Fernández Gimeno 

 En 1870 l’urbs Valentina oferia un aspecte totalment diferent al des-
crit en 1820. En tot just 50 anys la ciutat es va pujar al cavall del progrés de la 
mà de les polítiques del nou règim liberal i de la incipient burgesia urbana. 
Les desamortitzacions, primer de Mendizábal (1837) i posteriorment de Ma-
doz (1854), van tindre un gran impacte en la geografia de la ciutat. Alguns 
convents van ser utilitzats per a albergar organismes de l’administració pú-
blica i uns altres van ser derrocats per a obrir nous carrers, oxigenar l’intricat 
traçat medieval o instal·lar servicis públics, com el Mercat Nou, que es va 
alçar sobre el solar de les Magdalenes.

València compta ja en 1857 amb més de 160.000 habitants sense comptar el 
Grau i els poblats marítims. Des de 1844 els seus carrers més importants, ja 
empedrats, compten amb il·luminació a gas gràcies a la perícia de José Cam-
po, que junt a Liñán també va propiciar la portada d’aigua potable en 1850. La 
primera estació de tren de la ciutat va ser erigida sobre el cementeri de l’antic 
convent dels Franciscans en 1852 i la plaça de bous era, quan es va inaugurar 
en 1860, la més gran i bella d’Espanya (Tomás, 2015).

Però entre totes les actuacions urbanes que van tindre lloc a València du-
rant el segle XIX la principal i més significativa va ser l’enderrocament de 
les muralles entre 1864 i 1865. La destrucció del tancat cristià de la ciutat de 
València suposa, més enllà de l’inici del sventramento de la trama medieval, 
l’actuació urbanística més rellevant i la major alteració del paisatge urbà de 
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València des de la seua construcció en el segle XIV. L’ocàs de la poliorcètica 
valentina va propiciar els nous plans d’eixample.

Els projectes de Reforma Interior també van ser estimulats a la calor del 
triomf de la revolució de 1868. José Peris i Valero, al capdavant de la junta 
revolucionària de València, va dur a terme l’enderrocament d’alguns convents 
intramurs de la ciutat, com el de Sant Cristòfol i Santa Tecla. Tots dos cenobis 
van sucumbir a l’impuls progressista i a la pressió demogràfica, i el seu ende-
rrocament va generar grans solars els quals van propiciar l’obertura de nous 
espais urbans com el carrer de la Pau i la plaça de la Reina.

Detall del plànol de València de 1869
amb les localitzacions on es van plantar falles entre 1849 i 1880:

1.- Carrer Avellanes i Miracle
2.- Carrer Avellanes

3.- Carrer Barcelonina
4.- Plaça de Carn i Col

5.- Solar de Sant Cristòfol
6.- Solar de Santa Tecla

7.- Futura plaça de la Reina

Vista d’ocell de la ciutat de València des de la porta de la Mar. Alfred Guesdon, 1855
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1849. Avellanes-Miracle

1849. Avellanes-Miracle

Luis Coll Mora

 Segons podem llegir en els diaris de l’any 1849, torna a renàixer el 
costum de les falles la vespra de Sant Josep que havia desaparegut anys abans, 
potser va poder influir que este any el dia 18 de març caiguera en dissabte i 
que amb això els veïns pogueren gaudir molt més de la festa.

En concret, el diari El Cid del 19 de març, indica que es van plantar únicament 
7 falles i que ho van fer en les places de l’Almodí, Carme, Sant Esteve, Santa 
Creu i Calatrava, així com als carrers de Sant Narcís i Avellanes – Miracle.

Sobre esta falla que es va plantar en el cantó del carrer Avellanes amb el del 
Miracle, tenim una breu descripció en la citada notícia, i en el diari La Es-
perança que en la seua secció de varietats del dia 22 de març, reproduïx la 
notícia escrita en el diari El Cid:

“Calle Avellanas, frente a la del Milagro. Una señora: una bien elegante, 
seguida de una anciana, sin duda madre o aya. Los trajes bastante ricos”.

Amb tan poca descripció i detall del significat, només podem aventurar que 
tractara un assumpte del veïnat, sent dels més comuns els amatoris. A partir 
d’ací, per llançar una hipòtesi, es podria intuir que es tractara d’un passeig 
d’una mare i una filla, elegantment vestides, per a vore si la jove aconseguia 
un bon xic fadrí.
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1850. Avellanes

Luis Coll Mora

 En 1850 es va inaugurar per fi una cosa tan demandada per la pobla-
ció com era l’arribada de l’aigua a la ciutat. Per fi es van acabar les obres que 
havien començat anys abans i, per a commemorar este esdeveniment, es va 
realitzar una cerimònia inaugurant en l’antiga plaça de Calatrava la coneguda 
com a font del Negret.

Les referències que en la premsa local trobem sobre les falles d’eixe any, en-
cara que no concreta la quantitat de falles i fogueres que s’havien plantat, si 
que esmenta les que més havien agradat als valencians. Entre elles destaca les 
plantades en les places de l’Almodí, Carme i Calatrava. I les dels carrers Sant 
Narcís, Roters, Gràcia i Avellanes.

La descripció de la falla del carrer Avellanes que fa el diari El Mercantil Va-
lenciano publicat el dia 19 de març, és la següent:

“En la calle Avellanas una labradora y un elegante que se mostraba apasio-
nado por sus rústicos encantos”

I en un altre paràgraf, referint-se a totes les falles que s’havien plantat, fa el 
següent comentari:

“Todas ellas estaban colocadas sobre bonitos tablados y sirvieron de espec-
táculo a las gentes que acudieron con profusión, de día a verlas y de noche a 
presenciar la quema, de las que la lluvia permitió incendiar”.

Per altra banda, en el diari El Cid del mateix 19 de març l’explicació de la falla 
és encara molt més breu:

“En la de las Avellanas un mozo requería a una labradora”.

Les descripcions que fan els dos diaris no són molt aclaridores, però quasi 
amb tota seguretat es pot afirmar que es que tractaria d’un assumpte amorós 
esdevingut en el barri entre una xica jove, com sempre vigilada per la seua 
mare, que està sent persuadida per un jove elegant amb intencions sexuals o 
amatòries.
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1866. Barcelonina

Luis Coll Mora

 En 1866 es van plantar 9 falles pels carrers i places de la ciutat, a més 
de la que es va instal·lar en la plaça de Bous. La premsa d’eixe any fa referèn-
cia a les que es van instal·lar en les places de Sant Bertomeu, Tossal, Pellicers, 
Espart, Mossen Sorell, Carn i Col, i als carrers de la Bedella, Fumeral i Barce-
lonina.

La falla del carrer Barcelonina, era sens dubte una crítica a les xiques jòvens 
que buscaven conquistar a vells adinerats, i a estos que només podien acon-
seguir-les per mitjà de la seua fortuna.

Els diaris d’eixe any la descriuen de la següent forma:

“En la calle Barcelonina se espondrá y quemará la víspera de San José, en 
la que se representará una linda y elegante joven, a cuyos pies se verá un 
viejo verde en ademan de entregarle un precioso ramillete”(sic). [Diari Las 
Provincias, 11-3-1866]

“En la calle Barcelonina se ve un viejo arrodillado delante de una joven a la 
que ofrece un ramo y un bolsillo”[Diari El Mercantil Valenciano, 18-3-1866]

Mentre que, en la relació de falles plantades existent en l’Arxiu de la Diputació 
Provincial de València, la descriu de la següent manera:

“Calle Barcelonina. Culto al amor. Un brujo arrodillado a una joven con la 
mano derecha un ramo y con la izquierda un bolsillo”.

De nou, veiem un tema amorós en el rerefons d’alguna cosa que degué ocó-
rrer entre veïns del barri on es va plantar la falla. La falla era una crítica a 
l’amor entre persones amb una gran diferència d’edat. En aquest cas, un ancià 
volia pretendre l’amor d’una jove elegant, regalant-li un ram de flors, i potser 
una mica més que *amagaba amb traure de la butxaca esquerra dels seus 
pantalons.



Falles en la demarcació en el període (1850-1880)

76 77

1866. Carn i Col

1866. Carn i Col

Luis Fernández Gimeno 

 Malgrat la conjuntura social i econòmica, aquell va ser un gran any 
per a la festa de les falles. Es van plantar entre 10 i 11 falles, inclosa la de la 
plaça de bous, rècord absolut des que es tenen dades estadístiques de falles 
plantades. Una d’estes falles es va plantar en la pintoresca plaça de Carn i Col, 
un xicotet espai urbà desaparegut amb l’obertura del carrer de la Pau, situat a 
l’altura de l’actual carrer dels Medines.

Els veïns de la plaça de Carn i Col, denominació d’origen vulgar la qual segu-
rament fa referència a la venda de carn i hortalisses en les pròximes carnisse-
ries de Sant Cristòfol, van plantar precisament una falla que censurava la gola 
i els excessos perniciosos amb el menjar en un període de fam produïda per 
la crisi econòmica i de subsistències que assotava el país. La breu explicació 
publicada en el diari Las Provincias del 18 de març de 1866 no deixava lloc a 
dubtes de la crítica moral que subjeia del cadafal:

“Enemigos sin duda de la gula los autores de la falla de la plaza de Carnicol, 
quemarán al anochecer a un hombre que sostiene en la mano una rastra de 
morcillas, de las que toma una mujer para dársela a un niño glotón.”
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1871
 En 1869, aprofitant l’impuls progressista de la Revolució Gloriosa de 
1868, el convent de Sant Cristòfol va ser desallotjat i demolit per a donar pas 
a les noves reformes urbanes que havien d’oxigenar el vetust traçat medieval 
de la ciutat. Situat en l’actual illa de cases delimitada pels carrers de la Mar, 
Muñoz Degraín, Pau i Ruiz de Lihory, el solar resultant de l’enderrocament 
va romandre diversos anys sense ús fins a finals de la dècada de 1870, quan 
es van construir els primers edificis ja alineats amb el futur carrer de la Pau. 
Fent valdre el gran solar aparegut després de la demolició del convent de Sant 
Cristòfol, sobre el qual fins i tot es va arribar a projectar un mercat municipal, 
els veïns de la zona van plantar falla la vespra de Sant Josep durant tres anys 
consecutius, de 1871 a 1873.

La primera d’elles, en 1871, abordava un assumpte veïnal i censurava el com-
portament d’algun veí del barri, tal com recull el diari Las Provincias del 18 
de març:

“En el solar del convento de San Cristóbal, la falla representará una escena 
de vecindad, en la cual un individuo aparece matando un gato que se escon-
de entre unos sillares, mientras una vieja ilumina el cuadro con un candil.”

La crítica de barri i la sàtira veïnal, tan freqüent en les falles dels 50 i 60 del 
segle XIX, va anar a poc a poc erradicant-se durant l’últim quart de segle 
degut als conflictes que generava la crítica directa d’actes de la vida privada 
d’algun veí. Segons va publicar el mateix diari l’endemà, sembla que en este 
cas la sàtira va ser ben acceptada pels protagonistes i la cremà es va desenvo-
lupar sense incidents:

“La de la plaza del convento de San Cristóbal representaba la escena de ve-
cindad que ayer reseñamos, cuya graciosa intención solo era conocida de las 
personas que estaban en los autos.”
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 En 1872 es torna a aconseguir el rècord de falles plantades, que va arri-
bar a la xifra de 16, entre elles la del solar de Sant Cristòfol, que aquell any a més 
va crear molta expectació, apareixent notícies sobre esta falla ja al febrer:

“Según nuestras noticias, en el solar del exconvento de San Cristóbal se le-
vantará una, á cuyo efecto se ha circulado entre los vecinos de dicha plaza 
una hoja suelta en la que se les invita á que contribuyan con algún donativo 
á dar mayor realce á la función, amenizándola por la tarde con una música 
y disparándose por la noche algunos fuegos artificiales. En dicha circular 
aparece un grabado que representa la falla que ha de levantarse, la cual 
se compondrá de una figura sobre un pedestal sosteniendo en sus manos 
dos guirnaldas de flores cuyos estremos sujetan varias figuritas que tendrán 
unos cestos de flores.”(sic). [Diari Las Provincias, 27-2-1872]

Crida l’atenció, per nou, com els promotors de la falla es van encarregar de 
repartir entre els veïns una invitació a col·laborar en els diferents festejos pi-
rotècnics i musicals que s’havien organitzat per a donar major realç al cadafal. 
Així com l’esbós de la falla, que pel que sembla va generar certa polèmica amb 
els tradicionalistes, que van voler vore a Crist Salvador en la figura central:

“Tenemos una especial satisfacción en manifestar que los autores de la falla 
de la plaza de San Cristóbal, á quienes atribuyó El Tradicional la idea de 
quemar un Salvador, no han tenido nunca semejante propósito, que solo una 
incalificable ligereza ha podido atribuirles. El objeto de esta falla está limitado 
a divertir á los habitantes de aquella parte de la ciudad, pero sin ofender sím-
bolo alguno religiosos ni político.” [Diari Las Provincias, 5-3-1872]

En este sentit caldria contextualitzar les tensions socials i polítiques que du-
rant mesos assotaven el govern i la monarquia parlamentària d’Amadeu I. 
Tant és així, que a penes un mes després de les falles de 1872 va esclatar la 
Tercera Guerra Carlista.

Finalment, el dia 15 de març es dissipaven els dubtes i el diari Las Provincias 
revelava qui anava a ser el protagonista de la falla que havia de plantar-se la 
vespra de Sant Josep al solar de Sant Cristòfol:

“La falla de la plaza-solar de San Cristóbal representará á Arderius y cuatro 
suripantas. La víspera de San José, de cuatro a ocho de la noche, una banda 

de música ejecutará piezas escogidas. Por la mañana se disparará una cuer-
da de masclets, y á la hora de costumbre se prenderá fuego con acompaña-
miento de fuegos artificiales.” [Diari Las Provincias, 15-3-1872]

Francisco Arderius (Èvora, 1835 – Madrid, 1886) va ser un empresari teatral, 
inventor de la sarsuela bufa, un estil de teatre breu, divertit, picant i superfi-
cial que va triomfar durant el Sexenni Democràtic (1868-1874) gràcies al res-
tabliment de la llibertat de premsa i d’espectacles i a l’impacte que va tindre la 
revolució en la societat espanyola del moment. Arderius i la seua companyia 
havien estat de gira per la ciutat i la seua popularitat va inspirar la falla, que 
ho representava al costat de quatre coristes o suripantas.
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1873
 L’impacte que va tindre el teatre en la societat valenciana i més concre-
tament el teatre popular com el sainet i la sarsuela durant la segona meitat del 
segle XIX, va condicionar en gran manera la temàtica de moltes falles, que per 
analogia replicaven una determinada escena teatral d’èxit, on els ninots repre-
sentaven als actors. Este fenomen va donar forma a la falla-teatre, la fórmula 
de la qual es va estendre com la pólvora durant les dècades de 1860 i 1870. En 
1873, quatre de les tretze falles plantades a València feien referència a l’obra 
teatral El Molinero de Subiza, entre elles la que es va plantar en el solar de Sant 
Cristòfol, com així testifica el diari Las Provincias:

“En la plaza de San Cristóbal se colocará asimismo una falla que representa el 
segundo cuadro del acto cuarto del Molinero de Subiza, en el momento en que 
García sube a la torre a abrazar a Blanca.” [Diari Las Provincias, 14-3-1873]

El Molinero de Subiza és una sarsuela històrica estrenada el 21 de desembre de 
1870 en el Teatre de la Zarzuela de Madrid, a penes una setmana després de 
l’assassinat del General Prim. A València va ser representada amb un èxit irre-
sistible al desembre de 1872 i per este motiu tan sols tres mesos després acaparà 
la temàtica fallera d’aquell any. L’acció transcorre al castell de Subiza, a Navarra, 
en 1134 i narra la rebel·lió dels nobles contra Ramiro el Monjo i la coronació 
de García Ramírez que es fa passar per moliner i s’enamora de Blanca, la filla 
del comte. 

En la falla es representava l’escena en la qual el suposat moliner escala per la 
torre del castell per a abraçar a la seua estimada mentre el pare d’esta espera 
ganivet en mà:

“En el solar de San Cristóbal se colocó asimismo una falla bastante bien con-
feccionada, que representa la escena del Molinero de Subiza en que este sube á 
abrazar a Blanca, mientras el padre, puñal en mano, espía el escalamiento del 
castillo. Toda la plaza-solar se veía además adornada con mástiles y bandero-
las, en los cuales había iniciales que el público se empeñaba en descifrar.”(sic) 
[Diari Las Provincias, 20-3-1873]
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 El convent de Santa Tecla va compartir els mateixos designis que el 
seu veí de Sant Cristòfol en temps i forma. Situat en l’illa de cases que hui 
ocupa l’edifici Singer o Casa Belda, delimitada pels carrers de la Mar, Lluís Vi-
ves, Pau i plaça de la Reina, el seu enderrocament, juntament amb el de l’illa 
de cases triangular del Forn de la Ceca, va contribuir a l’obertura del primer 
tram del carrer de la Pau i de dita plaça de la Reina. D’igual manera, mentre 
es dilucidava el seu futur, el solar resultant de l’enderrocament va ser utilitzat 
pels veïns per a plantar una falla en 1872 i una altra en el solar triangular 
contigu en 1876. Es va arribar a especular amb la construcció allí d’un teatre, 
però es va desestimar la proposta i finalment els terrenys van ser subhastats 
per a la construcció de l’edifici de vivendes projectat per Joaquín María Belda, 
germen de la futura plaça de la Reina. 

Seguint amb la tònica més habitual d’aquells anys, en 1872 es va plantar en 
el solar de Santa Tecla una falla-teatre que feia referència a l’obra Robinson, 
estrenada a València amb gran èxit a l’octubre de l’any anterior. Tal va ser la 
seua popularitat que un quart de les falles plantades al març de 1872 estaven 
inspirades en ella, la de les places de San Miquel i del Mercat, la del carrer de 
les Barques i la del solar de Santa Tecla:

“Según parece, en el solar de Santa Tecla va á levantarse una falla que repre-
sentará la escena del segundo acto de Robinson, en el que el protagonista de 
la zarzuela se hace guardar por un negro todas las consideraciones debidas 
á un monarca.” (sic) [Diari Mercantil Valenciano, 9-3-1872]

Robinson era una sarsuela bufa que parodiava al mític Robinson Crusoe de Da-
niel Defoe, l’única intenció de la qual era divertir i produir rialles entre el públic 
amb un argument absurd i enrevessat. De fet el propi Robinson, el personatge 
protagonista, estava interpretat per Francisco Arderius, l’actor i empresari que 
tant va triomfar en aquella època i que aqueix mateix any va protagonitzar la 
veïna falla del solar de Sant Cristòfol. No és casual, per tant, que a causa de 
l’èxit i la popularitat que estaven aconseguint este tipus de representacions, es 
proposara la construcció d’un teatre en el mateix solar de Santa Tecla, tenint en 
compte que la ciutat només comptava amb el Principal i el Princesa.

El 17 de març, el diari Mercantil Valenciano es feia ressò dels festejos que 
anaven a complementar la falla, entre ells l’acompanyament musical indis-
pensable en la festa fallera i en la sarsuela bufa:

“Otra en el solar de Santa Tecla, representando una escena de la zarzuela 
bufa Robinson, tocando por la tarde una música y por la noche se disparará 
un castillo de fuegos artificiales.” [Diari Mercantil Valenciano, 17-3-1872]

D’altra banda, Las Provincias d’aqueix mateix dia, detallava en el quadre con-
cret de l’obra teatral que havia sigut representat en la falla:

“La del solar de Santa Tecla reproduce el momento en que Robinson, en la 
zarzuela bufa de este mismo nombre, obliga al negro a gritar ¡viva el rey!” 
[Diari Las Provincias, 17-3-1872]
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“También parece que los de la calle de Zaragoza, tratan de adornar las fa-
chadas de los establecimientos comerciales en que habitan. De modo que 
aquel centro, en el cual está incluida la plaza de Santa Catalina, presentará 
un animado aspecto y ofrecerá un nuevo punto de recreo y distracción du-
rante las fiestas próximas.” [Diari Mercantil Valenciano, 15-3-1876]

La falla que va ordir la comissió de festejos del nou centre de la ciutat tenia un 
clar component polític i satíric, relacionat amb la derrota dels tradicionalistes 
en la recentment finalitzada contesa. En ella es ridiculitzava al pretendent 
carlista al tron d’Espanya, Carles de Borbó, el qual, pujat damunt d’un dels 
seus vassalls, abillat amb la típica boina roja, pretenia sense èxit aconseguir la 
corona situada a la part alta del pal d’una cucanya:

“Hemos oído decir que los vecinos del trozo que media desde la esquina del 
solar de Santa Tecla á la esquina de la plaza de Santa Catalina tienen el 
propósito de levantar este año una falla, la cual representará un palo de cu-
caña a cuyo estremo se colocará una corona del arte fogueril, que intentará 
alcanzar su magestad tersa, sirviéndole de apoyo un vasallo suyo vestido con 
hábito de demente y con boina á la cabeza.

Por la tarde una banda militar armonizará con sus acordes los deseos del 
alcornoque. Al anochecer, antes de darle fuego a la falla, se dispararán algu-
nos fuegos artificiales. La calle estará adornada de banderolas y una bonita 
colección de geroglíficos para entretener á los aficionados á esta lectura.”(sic) 
[Diari Mercantil Valenciano, 15-3-1876]

Però la ferida de la guerra encara estava massa fresca i l’Ajuntament no va 
consentir fer llenya de l’arbre caigut, prohibint la utilització en la falla de sim-
bologia militar carlista a manera de burla. Al·ludint a la dignitat dels militars 
derrotats, com els generals Pascual Cucala i Francesc Vallés i els comandants 
Manuel Martín “Pancheta” i Ramón Domingo “Sierra Morena”, el diari Mer-
cantil Valenciano va aplaudir la decisió del consistori:

“[…] el celoso Ayuntamiento que rije nuestros destinos municipales ha pro-
hibido que los vecinos de la plaza de Santa Tecla pongan insignias militares 
al carlista que sube a la cucaña, medida trascendental que aplaudimos con 
furor. ¿Cómo se entiende? ¡Poner el uniforme militar carlista á un monigote 
de una falla! ¡Tratar de poner en ridículo a la guerrera y los galones a la pru-
siana de los Cucalas y Arboleros! ¿Qué dirían entonces los Sres. Pancheta, 

1876. Solar de Santa Tecla i Santa Catalina
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 Les festes falleres de 1876 van ser l’excusa perfecta per a canalitzar 
l’explosió de goig que va suposar la fi de la Tercera Guerra Carlista que tant de 
sofriment estava causant en tot el país. Al principi del mes de març van caure 
els últims carlistes a Biscaia i sense solució de continuïtat, els valencians van 
aprofitar la bona nova per a començar a preparar les falles de la pau:

“Siguen los preparativos para las fiestas. Los vecinos de la plaza de Santa 
Catalina se reunieron ayer tarde, acordando asociarse al público regocijo, 
adornando elegantemente la plaza y colocando en ella una alta cucaña con 
premios para los afortunados que lleguen hasta lo alto del palo. No satisfe-
chos todavía con esto, han autorizado a la comisión ejecutiva que se nom-
bró, para que por su parte lleve a cabo los festejos que considere oportunos 
al mayor brillo de la fiesta y al decoro de los vecinos.” [Diari Mercantil Va-
lenciano, 11-3-1876]

Amb l’enderrocament del convent de Santa Tecla i de l’illa triangular de cases 
que li separava de la plaça de Santa Catalina es va generar un nova extensió, 
oberta i diàfana, enmig de l’encara intricada trama medieval. Els plans de re-
forma interior atorgaven a este espai urbà la centralitat moderna de la ciutat, 
el seu cor comercial i lúdic, on tributaven les principals artèries de l’urbs: Sant 
Vicent, Pau, Mar i Saragossa. El diari Mercantil l’expressava així pocs dies 
abans de Sant Josep:
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Sierra-Morena, Vallés y compañeros, jefes y oficiales indultados? Afortuna-
damente, la Providencia, en forma municipal, ha contenido las bárbaras e 
ígneas pasiones de los demagogos que pretendían incendiar esos adminícu-
los carlistas.”(sic) [Diari Mercantil Valenciano, 16-3-1876]

Finalment, hi va haver bona festa en la plaça de Santa Catalina, en el seu 
eixample, en el solar de Santa Tecla i als carrers adjacents. Adorns, il·lumi-
nació, música, pirotècnia i, malgrat tot, un cartell amb l’estés crit anti carlista 
Abajo los Fueros! Tots els festejos apareixen detallats en la premsa de l’època 
excepte la cremà de la falla, que no tenim molt clar si, després de tot, es va 
arribar a plantar:

“También los vecinos de la plaza de Santa Catalina han manifestado al 
Ayuntamiento el modo y forma con que piensan contribuir á las públicas 
manifestaciones de regocijo que se celebran con motivo de la paz.

Al amanecer del día primero de fiestas se dispararán 100 morteretes y una 
tremenda traca de cien varas; durante los tres días estarán adornados los 
edificios de la espresada plaza con colgaduras, banderolas y gallerdetes de 
colores nacionales. Por las noches habrá iluminación á la veneciana y du-
rante el día cucañas; en lo alto de estas habrá un cartelón con la inscrip-
ción de ¡Abajo los fueros! Y los que logren alcanzarlo recibirán un premio 
pecuniario. Los célebres dulzaineros de Tales amenizarán estas diversiones, 
tocando las mas escogidas piezas de su repertorio.

En la noche del último día habrá música y otro disparo de 100 morteretes 
y cien varas de traca. Estos fuegos serán colocados de una manera conve-
niente, á fin de evitar cualquier incidente desagradable.” [Diari Mercantil 
Valenciano, 18-3-1876]
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 El conegut com a eixample de la plaça de Santa Catalina, entre el 
solar de Santa Tecla i el carrer de Saragossa, va ser batejat en 1878 amb el 
nom de plaça de la Reina en honor a María de les Mercès d’Orleans, que eixe 
any contrauria matrimoni amb Alfons XII. Sobre el solar de Santa Tecla es va 
construir el conegut edifici Singer, els moderns baixos comercials del qual, 
ocupats per cases tan rellevants com la de Burriel, El Siglo, Mompó o la prò-
pia Singer, van ser inaugurats al març de 1880 a la calor de les festes falleres. 
La flamant burgesia comercial del nou centre de la ciutat va plantar aquell 
any una falla, la primera vinculada a la recentment estrenada denominació 
de plaça de la Reina. Un entorn geogràfic ancestral que ja no deixaria de pro-
tagonitzar les transformacions urbanes de la ciutat ni la festa de les Falles en 
els següents 140 anys d’existència. Però això ja és una altra història.

Luis Fernández Gimeno
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Quadre de padrons

 Relació de padrons consultats, amb les direccions i noms dels membres 
de la Família Casalis que figura en cadascun d’ells.

ANY CARRER Nº NOM PROFESSIÓ EDAT

1812 Sombrereria Nova 25 Fèlix Casalis  X

1818 Saragossa 16 Fèlix Casalis Resolier X

1823 Saragossa 16 Fèlix Casalis Mercader 60
   Fèlix Casalis i Mur Mercader 23
   Alberto Casalis i Mur Criat 19

1824 Saragossa 16 Narcisa Armud Cafeter 48
   Fèlix Casalis i Mur  24
   Teresa Casalis i Mur  25
   Alberto Casalis i Mur  22
   Narcisa Casalis  26

1837 Saragossa 16 Félix Casalis y Mur  42
   Teresa Casalis y Mur  36
   Alberto Casalis y Mur  34

1838 Saragossa 11 Félix Casalis y Mur  48
   Teresa Casalis y Mur  44
   Alberto Casalis y Mur  38

1838 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Café 43
   Teresa Casalis i Mur  40
   Alberto Casalis i Mur Diamantista 39

1839 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Café 48
   Teresa Casalis i Mur  44
   Alberto Casalis i Mur Diamantista 38

1841 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Comerç 44
   Teresa Casalis i Mur  45
   Alberto Casalis i Mur Argenter 40

Annex
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ANY CARRER Nº NOM PROFESSIÓ EDAT

1842 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Cafeter 46

   Teresa Casalis i Mur  43

   Alberto Casalis i Mur Argenter 42

1843 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Comerciant 46

   Teresa Casalis i Mur  43

   Alberto Casalis i Mur Argenter 42

1844 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Cafeter 46

   Teresa Casalis i Mur  48

   Alberto Casalis i Mur Diamantista 43

1846 Saragossa 11 Fèlix Casalis i Mur Cafetero 48

   Teresa Casalis i Mur  48

1846 Tapineria 3 Fèlix Casalis i Mur Hisendat 52

   Teresa Casalis i Mur Hisendat 53

1864 Tapineria 3 Teresa Casalis i Mur Propietària 73

1874 Tapineria 3 Teresa Casalis i Mur Propietària 74

1878 Tapineria 3 Teresa Casalis i Mur Propietària 78

En este quadre, només hem relacionat als components de la família Casalis i 
Mur, ometent a la resta de servents que tènia la família, així com a l’espòs de 
Teresa Casalis.

Com a curiositat, volem destacar a una de les serventes anomenada Vicenta 
Cardo Benaches, natural de València que, sense ser membre de la família 
Casalis, els va demostrar una gran lleialtat donat que ja apareix al seu servici 
en el padró de l’any 1824, i seguia amb ells almenys fins al padró de 1864, on 
indica que tenia 79 anys d’edat.
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La història de les falles en el cor de la ciutat té un clar punt 
de partida: la falla plantada per Fèlix Casalis en la plaça de 
Santa Catalina en 1820. A partir d’ací, la festa navega de 
manera intermitent al so de la convulsa societat huitcentis-
ta, a la qual dóna veu i forma en els cadafals que comencen 
a ser més visibles a partir de 1849. Diversos han sigut els 
llocs de la nostra demarcació on es va dur a terme el ritual 
igni de Sant Josep durant la segona mitat del segle XIX, des 
del llunyà carrer de la Barcelonina, passant per Avellanes, 
fins als solars dels convents de Santa Tecla i Sant Cristòfol, 
punt de partida del futur carrer de la Pau i la plaça de la 
Reina, vertader cor de la nova urbs.

De la falla de Faetó i el carro del Sol coneixem qui va ser 
el seu promotor, la seua temàtica i la seua ubicació. Per 
això i perquè en eixe mateix lloc es continuen plantant 
falles 200 anys després, sent la localització més antiga de 
les actuals, la falla de Fèlix Casalis suposa una fita en la 
història de les Falles.
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